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Útgefandi dómsmálaráðuneytið.



Efnisyfirlit 

í tímaröð. 

  

  

      
  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1 | 18. jan. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfundar .............0.000 0000. 1 

2 | 13. febr. | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1963 ...... 1 
3 | 19. febr. | Lög um landsdóm ............0200. 000. nn 2—8 
4 S. d. Lög um ráðherraábyrgð .........00.00..0.. 00. 8—10 

10 | 23. febr. | Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45 17. maí 
1950, og lögum nr. 29 1955, um breyting á þeim lögum | 155— 156 

6 | 20: marz | Lög um breytingu á lögum nr. 38/1951, um landshöfn 
Í Rifi á Snæfellsnesi ............0..0.00.000 0000... 13—14 

9 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa 
h/f Hval innflutning á Hvalveiðiskipi ............ 155 

13 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 23 6. maí 1955, um lands- 
höfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi 163 

8 | 21. marz | Lög um breyting á lögum nr. 124 22. des. 1947, um 
dýralækna ...........0.000 0000 s rs 153— 154 

62 | 30. marz | Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands ................ 300 

5 | 2. apríl | Lög um veitingu ríkisborgararéttar ................. 11—13 
44 | 3. april Lög um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, 

húsameistara eða tæknifræðinga ................. 275—276 
45 S. d. Lög um iðnlánasjóð ..........0.2%200 000. 277—280 
38 | 5. april | Forsetabréf um pingrof og almennar kosningar til Al- 

bingis 9. juni 1963 ...........0.00 000. n nn 250 
46 | 13. apríl | Lög um hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf ....... 280 
47 | 16. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 30 17. maí 1957, um 

breyting á lögum nr. 66 17. júlí 1946, um atvinnu 
við siglingar á íslenzkum skipum ................ 281 

48 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 75 27. april 1962, um 
Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og 
byggingar í sveitum ...............0. 0000... 281—282 

60 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að selja 
eyðijörðina Bakkasel í Öxnadalshreppi ........... 299 

61 S.d Lög um heimild til að selja jörðina Utanverðunes í 
Rípurhreppi í Skagafjarðarsýslu .................. 299 

50 | 18. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja prests- 
setursjörðina Vatnsenda í Suður-Þingevjarsýslu og 

Æsustaði í Austur-Húnavatnssýslu ............... 284



IV 

  

  

      

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

11 | 19. apríl | Lög um breyting á sjómannalögum, nr. 41 9. maí 
1980 20 156— 161 

12 | 20. apríl | Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla .. | 161— 163 
14 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um 

stofnun happdrættis fyrir Ísland ................. 163—164 
15 S. d. Lög um breyting á siglingalögum nr. 56 30. nóv. 1914 | 164—186 
18 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 49 28. apríl 1962, um 

Ríkisábyrgðasjóð ...........0.0..000.0 000. 188 
19 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 

lán fyrir Slippstöðina h/f, Akureyri .............. 188 
20 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 30/1960, um skipun 

innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl. ............ 189 
37 S. d. Forsetabréf um þinglausnir ........................ 249 
49 S. d. Lög um Þbyggingarsjóð aldraðs fólks ................ 282—283 
51 S. d. Lög um viðauka við lög nr. 28 23. apríl 1946, um 

virkjun Sogsins ..............000 0000. 284 

52 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 71/1954, um happdrætti 
dvalarheimilis aldraðra sjómanna ................ 285 

53 S. d Lög um veitingasölu, gististadahald o. fl. .......... 285—291 
54 S.d Lög um heimild til lántöku fyrir raforkusjóð ....... 291 
55 S.d Lög um bændaskóla .....0....000002 000 292—294 
56 S. d. Lög um lögreglumenn ........00000.00000. 0. 294— 297 
17 | 22. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að selja 

tvær eyðijarðir í Árskógshreppi ................. 187 
57 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna 

vatnsveituframkvæmda í Vestmannaeyjum ........ 297 
58 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 10/1952, um heimilis- 

hjálp í viðlögum ...........0..0 0000. 298 
21 | 23. apríl | Lög um kirkjugarða .........000000... 0... 189—-196 
22 | 26. apríl | Lög um almenningsbókasöfn .........0..0.000000.... 197—-204 
23 S. d. Lög um Kennaraskóla Íslands ..................... 204—209 
24 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um 

skemmtanaskatt og þjóðleikhús, og lögum nr. 57 frá 
5. júní 1957, um breyting á þeim lögum .......... 209—-210 

25 S. d. Lög um Tækniskóla Íslands ..........000..00000... 211— 212 
26 S. d Lög um heimild handa siglingamålarådherra til að 

veita Rafni Kolssyni skipstjóraskírteini á íslenzkum 
skipum .......0..000 0000. 212 

27 S. d. Lög um þátttöku Síldarverksmiðja ríkisins i utgerdar- 
félagi í Siglufirði ...................0. 0... 213 

32 S. d Lög um heimild handa ríkisstjórninni til þess að af- 
henda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað .......... 245 

33 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um 
meðferð einkamála í héraði ...............0...0... 245—247 

34 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 61/1947, um vátrygg- 
ingarfélög fyrir fiskiskip ..............0...0...... 248 

36 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 7 14. júní 1929, um 

tannlækningar (..............2.. 0 249
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

39 | 26. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 36 12. febrúar 1945, um 

framboð og kjör forseta Íslands ..............0... 250 

31 | 27 apríl | Lög um breyting á lögum um stofnun og rekstur lön- 
aðarbanka Íslands h/f nr. 113 29. des. 1951 ...... 244 

41 S. d. Lög um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna 

landakaupa ......00000.0 000 272—273 

7 | 29. apríl | Lög um tollskrå o. fl. .......00000000 0000... 14— 153 

16 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 73 25. nóv. 1952, um til- 

kynningar aðsetursskipta ........0000000 000... 186— 187 

28 S. d. Lög um fasteignamat og. fasteignaskráningu ........ 213—218 

29 S. d. Lög um Lífeyrissjóðs starfsmannna ríkisins ........ 218—224 

30 S. d. Lyfsölulög ..........2002000 00 nnn nr 225—244 

35 S. d. Lög um skattfrelsi vinninga í happdrætti Styrktarté- 
lags vangefinna 0. fl. .......22.00000 nr... 248 

40 | 30. april | Lög um almannatryggingar .......20000000.0..0.000.. 251—272 

42 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 69 28. apríl 1962, um 

tekjustofna sveitarfélaga .......000000000 0000. 274 

43 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 69 28. apríl 1962, um 

tekjustofna sveitarfélaga ..........0000000 000... 275 

59 S. d. Lög um makaskipti á landspildum úr landi jarðanna 

Laugardalshóla og Miðdalskots í Laugardalshreppi 298 

63 | 11. júlí | Forsetabréf um heiðurspening til minningar um 

vígslu Skálholtskirkju og afhendingu Skálholtsstað- 

ar til þjóðkirkjunnar 1963 ......000000000 000... 301—-302 

64 | 17. ágúst | Bráðabirgðalög um lausn kjaradeilu verkfræðinga .. | 302—303 

65 S. d. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ......00000000 00 0r rr 303 

80 | 5. sept. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum .........0.0.00 00... 477 

81 | 16. sept. | Forsetabréf um ad Alpingi skuli koma saman til fundar 

fimmtudaginn 10. október 1963 ......000000000... 477 

76 | 11. okt. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands ................ 473 

82 | 6. nóv. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands ................ 478 

68 | 14. nóv. | Auglýsing um breytingu á forsetaúrskurði nr. 64 frá 

20. nóvember 1959, um skipun og skipting starfa ráð- i 

herra 0. fl. ......000.00 00 362 

83 | 18. nóv. | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .............00 0000. 478 

84 3. des. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum .........0000000....... 478 

72 9. des. Lög um hækkun á bótum almannatrygginganna .... 470 

69 | 12. des Lög um fullnustu refsidóma, sem kveðnir hafa verið 

upp í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, 

0. fl... 363—367 

70 | 30. des Fjárlög fyrir árið 1964 ............000 0000... 367—454 

71 S. d. Vegalög .......2.2000000 0. 455—470



VI 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

73 | 30. des Lög um bráðabirgðabreyting og framlenging nokk- 
urra laga ..............00.0 2000. 471 

74 S.d Lög um breyting á lögum nr. 41 27. april 1963, um að- 
stoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landa- 
kaupa 22... 472 

75 S. d. Lög um breyting á siglingalögum, nr. 56 30. nóv. 1914 472 
78 S. d. Fjáraukalög fyrir árið 1962 .......00.00000..... 474—475 
79 S. d. Lög um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1962 | 476—477 
85 S. d. Lög um Lífeyrissjóð barnakennara ................ 479—484 
66 | 31. des. | Siglingalög ..................00.. 0 304—345 
67 S. d. Sjómannalög .........0......00 000 345—362 
77 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 48 7. april 1956, um nátt- 

Uuruvernd .....000.20.00. 473—474 
86 | S.d. Lög um stofnun happdrættis fyrir Ísland .......... 485—486



Yfirlit 
eftir målaflokkum. 

  

Nr. 

  

      

Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Aðsetursskipti, sjá landshagir. 

Almannatryggingar. 
40 | 30. apríl | Lög um almannatryggingar ..............00.0....... 251—272 
72 | 9. des. Lög um hækkun á bótum almannatrygginganna .. 470 

Almenningsbókasöfn, sjá menntamál. 

Alþingi, alþingiskosningar. 

1 | 18. jan. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfundar ..........0..0.0.0 0. 1 

2 | 13. febr. | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1963 ...... 1 
37 | 20. apríl | Forsetabréf um þinglausmir ........................ 249 
38 | 5. apríl | Forsetabréf um þingrof og almennar kosningar til 

Alþingis 9. júní 1963 .........000.0. 00 250 
81 | 16. sept. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til 

fundar fimmtudaginn 10. október 1963 .......... 477 

Åbyrdarheimildir, sjá ríkisábyrgðir. 

Bankamál. 
31 | 27. apríl | Lög um breyting á lögum um stofnun og rekstur Iön- 

aðarbanka Íslands h/f, nr. 113 29. desember 1951 .. 244 

Bráðabirgðalög. 
64 | 17. ágúst | Bráðabirgðalög um lausn kjaradeilu verkfræðinga .. | 302—-303 

Bændaskóli, sjá menntamál, landbúnaður. 

Dómsmál 
3 | 19. febr. | Lög um landsdóm .............0..00 000 2—8 

33 | 26. april | Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um 
meðferð einkamála í héraði ...................... 245—247 

69 | 12. des. Lög um fullnustu refsidóma, sem kveðnir hafa verið 
upp i Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, o. fl. | 363—367



VIII 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Dýralæknar, sjá landbúnaður. 

Einkamál, sjá dómsmál. 

Fasteignir. 

28 | 29. apríl | Lög um fasteignamat og fasteignaskráningu ........ 213—218 
41 | 27. apríl | Lög um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún 

vegna landakaupa ...........0.00000. 0... ev nn 272—273 
74 | 30. des Lög um breyting á lögum nr. 41 27. april 1963, um 

aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landa- 
kaupa .........0..00 0 472 

Félagsmál. 

49 | 20. apríl | Lög um byggingarsjóð aldraðs fólks .............. 282—-283 
58 | 22. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 10/1952, um heimilis- 

hjálp í viðlögum ............0...2. 000. 298 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

70 | 30. des. | Fjárlög fyrir árið 1964 .............0.0.0..0.0. 0000. 367 —454 
18 S. d. Fjáraukalög fyrir árið 1962 ...........000000.0.00. 474—475 
79 S.d Lög um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1962 | 476—477 

Forseti Íslands. 
39 | 26. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 36 12. febrúar 1945, um 

framboð og kjör forseta Íslands .................. 250 
65 | 17. ágúst | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ............... ROS K KK 303 
80 | 5. sept. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum ...............0.00.000.. 477 
83 | 18. nóv. | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ......0.00.00 00 478 
84 3. des. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum .............0.......... 478 

Gjaldeyrismál, sjá innflutningsmál. 

Hafnir, lendingarbætur.. 

6 | 20. marz | Lög um breyting á lögum nr. 38/1951, um landshöfn 
í Rifi á Snæfellsnesi ............00000000000 00... 13—14 

13 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 23 6. maí 1955, um lands- 
höfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi 163 

Happdrætti. 

14 | 20. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um 

stofnun happdrættis fyrir Ísland ................ 163— 164 
35 | 29. april | Lög um skattfrelsi vinninga í happdrætti Styrktarfé- 

lags vangefinna 0. fl. .......2..0.00.00 0000. 248



iX 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

52 | 20. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 71/1954, um happdrætti 
dvalarheimilis aldraðra sjómanna ................ 285 

86 | 31. des. | Lög um stofnun happdrættis fyrir Ísland .......... 485—-486 

Háskóli Íslands. 
62 | 30. marz | Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands FEEERERKEREERLER 300 
76 | 11. okt. Auglysing um stadfestingu forseta Islands å breyt- 

ingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands .......... 473 
82 6. nóv. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á Þbreyt- 

ingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands .......... 478 
86 | 31. des. | Lög um stofnun happdrættis fyrir Ísland .......... 485—-486 

Heiðurspeningur, sjá orður. 

Heilbrigðismál. 

30 | 29. apríl | Lyfsölulög ..................2 00. en 225—244 
36 | 26. april | Lög um breyting á lögum nr. 7 14. júní 1929, um 

tannlækningar .............0..0. 0000... 249 

Heimilishjálp, sjá félagsmál. 

Iðnaðarbanki Íslands, sjá bankamál. 

Iðnaðarmál. 
25 | 26. apríl | Lög um Tækniskóla Íslands .............00000..... 211--212 
45 | 3. apríl | Lög um Iðnlánasjóð ............000.0000 0 271—280 

Innflutningsmál. 

20 | 20. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 30/1960, um skipun 
innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl. ............ 189 

Jarðir, kaup, sala. 

17 | 22. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að selja 
tvær eyðijarðir í Árskógshreppi .................. 187 

41 | 27. apríl | Lög um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún 
vegna landakaupa ...........000000 000... nn 272—273 

50 | 18. april | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja prests- 
setursjörðina Vatnsenda í Suður-Þingeyjarsýslu og 

Æsustaði í Austur-Húnavatnssýslu ............... 284 
59 | 30. apríl | Lög um makaskipti á landspildum úr landi jarðanna 

Laugardalshóla og Miðdalskots í Laugardalshreppi 298 
60 | 16. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að selja 

eyðijörðina Bakkasel í Öxnadalshreppi .......... 299 
61 S. d. Lög um heimild til að selja jörðina Utanverðunes í 

Rípurhreppi í Skagafjarðarsýslu .................. 299



  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Kennaraskóli Íslands, sjá menntamál. 

Kirkjumál. 

21 | 23. apríl | Lög um kirkjugarða .............00...00..0.... 189—196 
32 | 26. apríl | Lög um heimild handa ríkisstjórninni til þess að af- 

henda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað .......... 245 
63 | 11. júlí Forsetabréf um heiðurspening til minningar um vígslu 

Skálholtskirkju og afhendingu Skálholtsstaðar til 
þjóðkirkjunnar 1963 ...........00000 0000... 301—-302 

Landakaup, sjá sveitarstjórnarmál. 

Landbúnaður. 

8 { 21. marz | Lög um breyting á lögum nr. 124 22. des. 1947, um 
dýralækna .............0..0 0... 153— 154 

10 | 23. febr. | Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45 17. maí 
1950, og lögum nr. 29 1955, um breyting á þeim lögum | 155— 156 
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STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1963 
  

  

18. janúar. 1 Nr. 1. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfundar. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi, 

83. löggjafarþing, skuli koma saman til framhaldsfundar þriðjudaginn 29. 

janúar 1963, kl. 13.30. 

Gjört að Bessastöðum, 18. janúar 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

13. febrúar. = Nr. 2. 

LÖG 

um samkomudag reglulegs Alþingis 1963. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Reglulegt Alþingi 1963 skal koma saman fimmtudaginn 10. október 1963, 

hafi forseti Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 13. febrúar 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ólafur Thors. 
Al 

Reykjavik. Rikisprentsmidjan Gutenberg.



Nr. 3. 2 19. februar. 

LOG 

um landsdóm. 

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

mínu: 

1. gr. 
Landsdómur fer með og dæmir mál þau, er Alþingi ákveður að höfða gegn 

ráðherrum út af embættisrekstri þeirra. 

2. gr. 
Í landsdómi eiga sæti 15 dómendur, og eru þeir þessir: 

a. Hæstaréttardómarar, fimm að tölu, yfirsakadómarinn í Reykjavík og prófessor- 
inn í stjórnskipunarrétti við Háskóla Íslands. Hæstiréttur kveður til varadóm- 
endur hæstaréttardómara úr hópi lagakennara háskólans, hæstaréttarlögmanna 
eða héraðsdómara, sem fullnægja skilyrðum til þess að vera skipaðir dómarar 
í hæstarétti. Varamaður yfirsakadómara er elzti sakadómarinn i Reykjavík. 
Lagadeild háskólans kýs varamann prófessorsins í stjórnskipunarrétti. 

b. Átta menn kosnir af sameinuðu Alþingi með hlutfallskosningu til 6 ára í senn. 
Samtímis og með sama hætti skulu kosnir jafnmargir varamenn. 

3. gr. 
Enginn er kjörgengur í landsdóm samkvæmt b-lið 2. gr, nema hann fullnægi 

eftirgreindum skilyrðum: 

1. Sé eigi yngri en 30 ára og eigi eldri en sjötugur. 
2. Sé lögráða og hafi forræði fjár síns. 
3. Hafi óflekkað mannorð. 
4. Hafi íslenzkan ríkisborgararétt. 
5. Eigi heimili á Íslandi. 
6. Sé eigi alþingismaður eða starfsmaður í stjórnarráðinu. 

Skylt er bæði konum og körlum, sem kjörgeng eru, að taka kjöri í landsdóm. 
Enginn, sem ekki fullnægir framangreindum skilyrðum, má sitja í landsdómi. 
Skyldir menn eða mægðir að feðgatali eða niðja eða hjón, kjörforeldri og kjör- 

barn, fósturforeldri og fósturbarn eða skyldir eða mægðir að fyrsta eða öðrum lið 
til hliðar mega ekki sitja samtímis í landsdómi. 

4. gr. 
Ef einhver hinna kjörnu dómenda fellur frá, flytur af landi brott eða missir 

kjörgengi, tekur varamaður sæti hans þann tíma, sem eftir er af kjörtímabilinu. 

5. gr. 
Jafnskjótt og kjör landsdómsmanna samkvæmt b-lið 2. gr. hefur farið fram, 

tilkynnir forseti sameinaðs Alþingis hæstaréttarforseta hverjir hafi hlotið kosningu 
sem dómendur og varamenn, en hann tilkynnir þeim það aftur hverjum fyrir sig. 

6. gr. 
Hæstaréttarforseti er sjálfkjörinn forseti landsdóms. Varaforseti hæstaréttar 

er varaforseti landsdóms. Nú forfallast þeir báðir, forseti og varaforseti, og kýs þá 
dómurinn forseta, er vera skal einn hinna löglærðu dómara.



19. februar. 3 Nr. 3. 

7. gr. 

Domari í landsdómi skal, áður en hann tekur fyrsta sinn til starfa í dómnum, 

undirrita drengskaparheit um það, að hann skuli rækja starfann af samvizkusemi 

og óhlutdrægni í hvívetna og svo sem hann veit helzt að lögum. Skal dómsforseti 

gæta þess, að heitvinning fari fram lögum samkvæmt. 

8. gr. 

Aldrei má setja landsdóm með færri dómendum en 10, enda séu meðal þeirra 

að minnsta kosti 4 hinna löglærðu dómara samkvæmt a-lið 2. gr. 

9. gr. 

Ríkissjóður leggur landsdómi til dómbók, er vera skal tölusett, segnumdregin 

og innsigluð. Skal hún löggilt af forseta sameinaðs Alþingis. 

10. gr. 

Hæstaréttarritari er dómritari við landsdóm. Sé hann forfallaður, setur dóms- 

forseti mann utan dómsins til að gegna ritarastarfi. Dómsforseti ræður og dómritara 

aðstoðarmann, ef þurfa þykir. 

11. gr. 

Landsdómur skal að jafnaði koma saman í Reykjavík. Þó getur landsdómur 

ákveðið að koma saman og heyja dómþing annars staðar, ef ástæða þykir til. 

12. gr. 

Dómþing landsdóms skulu háð í heyranda hljóði. Landsdómi er þó rétt að 

kveða á um þinghald fyrir luktum dyrum, ef hann telur til þess sérstakar ástæður, 

svo sem horf tiltekinna málsatvika við erlendum ríkjum eða hagsmuni ríkisins. 

Ef landsdómur ákveður þinghald fyrir luktum dyrum, kveður hann upp um það 

sérstakan úrskurð. 

13. gr. 

Ákvörðun Alþingis um málshöfðun gegn ráðherra skal gerð með þingsályktun 

í sameinuðu þingi, og skulu kæruatriðin nákvæmlega tiltekin í þingsályktuninni, 

enda sé sókn málsins bundin við þau. Jafnframt kýs Alþingi mann til að sækja 

málið af sinni hendi, og annan til vara, ef hinn kynni að forfallast. Enn fremur kys 

sameinað Alþingi fimm manna þingnefnd með hlutfallskosningu til þess að fylgjast 

með málinu og vera saksóknara Alþingis til aðstoðar. 

14. gr. 

Forseti sameinaðs Alþingis sendir hæstaréttarforseta tafarlaust tilkynningu 

um málshöfðunarákvörðun Alþingis, en hann tilkynnir síðan, svo fljótt sem tök eru 

á, ákærðum málshöfðun og sendir honum eftirrit af þingsályktun Alþingis. 

15. gr. 

Forseti landsdóms skipar ákærðum svo fljótt sem verða má verjanda úr hópi 

hæstaréttarlögmanna, og skal við val á verjanda farið eftir ósk ákærða, ef ekkert 

mælir henni í móti. Rétt er, að ákærður haldi sjálfur uppi vörn fyrir sig ásamt verj- 

anda. Skipun verjanda skal tafarlaust tilkynnt saksóknara Alþingis. 

16. gr. 

Það er skylda saksóknara Alþingis að leita allra fáanlegra sannana fyrir 

kæruatriðum, hann undirbýr gagnasöfnun og rannsókn í málinu og gerir tillögur
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til landsdóms um viðeigandi ráðstafanir til að leiða hið sanna í ljós. Hann hefur 
um starf sitt samráð við saksóknarnefnd Alþingis. 

Það er hlutverk verjanda að draga fram allt, er verða má ákærðum til sýknu 
eða hagsbóta, og að gæta hagsmuna ákærðs í hvívetna. 

17. gr. 
Verjandi skal hafa aðstöðu til að fylgjast með öllu, er fram kemur í málinu, og á 

hann rétt á að vera viðstaddur öll dómþing í málinu, hvar sem þingað er og hvort 
sem dómþing er háð í heyranda hljóði eða fyrir luktum dyrum, en i síðast nefndu 
tilviki getur dómur bannað verjanda að skýra opinberlega frá því, sem fram hefur 
komið á dómbþingi. 

18. gr. 
Þegar er dómsforseti hefur fengið tilkynningu samkvæmt 14. gr., skal hann kveðja 

dómendur saman með hæfilegum fyrirvara. 

19. gr. 
Dómsforseti gefur út stefnu á hendur ákærðum og ákveður stefnufrest, er aldrei 

skal vera skemmri en 3 vikur. Stefna skal gefin út í nafni landsdóms. Saksóknari 
Alþingis lætur síðan birta stefnu með venjulegum hætti. Ákærðum eða þeim, sem 
stefna er birt fyrir hans hönd, skal jafnan afhent afrit stefnunnar. Um leið skal 
og afhent eftirrit af ályktun Alþingis, nema hún hafi verið tekin orðrétt upp í 
stefnu. 

20. gr. 
Nú er óvíst um dvalarstað ákærðs, og skal þá birta stefnu og ályktun Alþingis 

í Lögbirtingablaði með hæfilegum fyrirvara, er dómsforseti ákveður. 

21. gr. 
Dómsforseti ákveður í samráði við saksóknara og verjanda stað og stund fyrsta 

þinghalds landsdóms. 

22. gr. 
Samkvæmt tilmælum saksóknara, verjanda eða ákærðs getur dómsforseti — eða 

landsdómur eftir að hann er kominn saman — ákveðið, ef hentugt eða nauðsynlegt 
þykir, að rannsókn ákveðinna atriða eða öflun tiltekinna sagna skuli fara fram fyrir 
héraðsdómi. Málsaðilar snúa sér þá til viðkomandi héraðsdómara með beiðni um 
rannsókn eða gagnaöflun og leggja fram ákvörðun dómsforseta eða landsdóms. Úr- 
skurði héraðsdómara, er að slíkri rannsókn lúta, má kæra til landsdóms. 

23. gr. 
Samkvæmt tilmælum saksóknara Alþingis og að fullnægðum skilyrðum laga um 

meðferð opinberra mála, samanber VI., VII., VIII. og IX. kafla laga nr. 82 frá 21. ágúst 
1961, getur landsdómur úrskurðað, að lagt skuli hald á muni, sem ætla má, að hafi 
sönnunargildi í málinu, að húsleit skuli gerð og að ákærður skuli tekinn í gæzlu. 

Nú telur saksóknari brýna þörf slíkra aðgerða, áður en landsdómur kemur saman, 
og getur þá dómsforseti tekið um þær ákvörðun til bráðabirgða, en úrskurður hans 
skal borinn undir landsdóm svo fljótt sem verða má. 

24. gr. 
Að liðnum fresti þeim, sem til er tekinn samkvæmt 18. og 19. gr., kemur lands- 

dómur saman á tilgreindum stað og tíma, og er þá settur af dómsforseta. Þingfestir 
saksóknari þá málið, leggur fram stefnu með árituðu birtingarvottorði, málshöfðunar- 
ályktun Alþingis, ákæruskjal, eftirrit af dómprófum þeim, sem þegar kunna að hafa
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farið fram, og önnur þau sakargögn, sem fyrir hendi eru og unnt er að leggja fram á 

dómþingi. Enn fremur leggur hann fram nafnaskrá þeirra manna, sem óskað er eftir 

að skýrsla sé af tekin fyrir landsdómi. Ákæruskjal skal eftir því sem við á fullnægja 

fyrirmælum 115. gr. laga nr. 82 frá 21. ágúst 1961, um meðferð opinberra mála. 

25. gr. 

Af skjölum þeim, er greinir í 24. gr., skal verjanda fengið endurrit, og á hann rétt 

á hæfilegum fresti til að kynna sér þau og til að leggja fram sín gögn og greinargerð. 

Landsdómur ákveður á þessu dómþingi, hvenær næsta þinghald skuli vera. 

26. gr. 

Dómsforseti gætir þess, að dómþing sé háð eftir réttum reglum. Honum er rétt að 

áminna þá, sem á þingi eru, ef framkoma þeirra er óviðeigandi. Getur hann vísað 

mönnum úr dómsal, ef nærvera þeirra horfir til truflunar á þingfriði eða þeir koma 

ósæmilega fram við dómendur eða aðra. 

27. gr. 

Í fyrsta þinghaldi skorar dómsforseti á málsaðila að segja til þess, ef þeir telja 

nokkurn dómenda vanhæfan til meðferðar málsins. Komi fram krafa um, að einhver 

dómari víki sæti, kveður landsdómur upp úrskurð um þá kröfu. Um skyldu dómenda 

í landsdómi til að víkja sæti gilda sömu reglur og um hæstaréttardómendur. 

Nú víkur dómari sæti og kemur þá varamaður í hans stað, ef til er. Eigi er lands- 

dómur bær að fara með mál og dæma, nema að minnsta kosti 10 dómendur, hinir sömu, 

hlýði á alla sókn og vörn í málinu og taki þátt í að dæma það, og skulu þar af vera 

4 hinna sjálfkjörnu dómara hið fæsta. 

28. gr. 

Að liðnum fresti þeim, sem til er tekinn af landsdómi, skal verjandi leggja fram 

greinargerð af ákærðs hálfu og gögn þau, er hann hyggst bera fyrir sig í málflutningi 

skjólstæðingi sínum til varnar, svo og nafnaskrá yfir menn þá, sem hann óskar, að 

yfirheyrðir séu, enda séu þeir ekki á skrá saksóknara. 
Nú óska málsaðilar, annar hvor eða báðir, eftir frekari fresti til gagnasöfnunar til 

undirbúnings málflutningi, og skal þá enn veittur hæfilegur frestur, er aðilar skulu 

nota sameiginlega. 

29. gr 
Nú óskar annar hvor málsaðila síðar að bera fyrir sig önnur sakargögn en þau, 

sem hann hefur lagt fram eða getið er á skrá hans eða í greinargerð, eða hann óskar að 
afla einhvers sönnunargagns á annan hátt en þar er til tekið, og er það þá því aðeins 
hægt, að gagnaðili samþykki eða dómurinn leyfi. 

30. gr. 
Forseti á, er þess er krafizt af öðrum hvorum málsaðila, að gefa út stefnu til 

vitna þeirra, er leiða á fyrir landsdómnum. Um stefnufrest og stefnubirtingu gilda 
almennar reglur. 

sl. gr. 
Um vitni og vitnaskyldu fyrir landsdómi fer, eftir því sem við getur átt, eftir 

almennum reglum um vitni í refsimálum, samanber XII. kafla laga nr. 82 frá 21. 
ágúst 1961, um meðferð opinberra mála. 

32. gr. 

Að loknum málatilbúnaði samkvæmt 28. gr. hefst sókn máls og vörn fyrir lands- 

dómi. Gerir saksóknari fyrst stutta grein fyrir málsatvikum og sakargögnum þeim,
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er hann hyggst styðja ákæru við. Því næst spyr hann ákærðan um sakaratriði. Verj- 
andi, dómsforseti og aðrir dómendur geta síðan lagt spurningar fyrir ákærðan. 

Sé mál höfðað gegn tveim mönnum eða fleiri, ákveður dómsforseti í hvaða 
röð þeir skuli prófaðir, hvort þeir skuli hlýða á framburð hver annars og hvort 
þeir skuli samprófaðir. 

Hvenær sem vætti, framlögð gögn eða önnur atvik gefa tilefni til, skal ákærður 
yfirheyrður að nýju. 

Engum þvingunaraðgerðum má beita við ákærðan til þess að fá hann til að svara. 
Mál verður jafnt tekið til meðferðar og dæmt, þó að ákærður mæti ekki eða neiti 
alveg að gefa skýrslu. 

33. gr. 
Nú er fengin skylaus játning ákærðs, og ákveður þá landsdómur að hverju leyti 

þörf sé frekari sönnunargagna. 

34. gr. 
Þegar lokið er prófun ákærðs, flytur saksóknari fram sakargögn og leiðir vitni. 

Spyr hann þau sjálfur, en verjanda og ákærðum er heimilt að leggja fyrir þau gagn- 
spurningar. Auk þess getur dómsforseti og einstakir dómendur beint spurningum til 
vitnis. Síðan flytur saksóknari sókn sína munnlega. Gerir hann þar grein fyrir álykt- 
unum þeim, sem dregnar verða af gögnum málsins, lagaatriðum og endanlegum 
kröfum. Því næst færir verjandi fram sín gögn og leiðir vitni. Fer sú vitnaleiðsla 
fram með sama hætti og sagt var um vitni, sem leidd eru af saksóknara. Að því 
búnu flytur verjandi munnlega vörn, svo og ákærður sjálfur, ef hann vill. Í vörn skal 
gerð grein fyrir ályktunum, sem dregnar verða af sönnunargögnum, lagaatriðum, sem 
máli skipta, og kröfur rökstuddar. Landsdómur ákveður, hvort málflytjendur megi 
tala oftar, en ákærður og verjandi hans skulu ætið hafa tækifæri til að taka eins oft 
til máls og saksóknari og að taka til máls síðast, áður en málið er tekið til dóms. 

Landsdómur sker úr öllum vafa- og ágreiningsefnum, sem upp kunna að koma 
í sambandi við vitnaleiðslu. 

35. gr. 
Neiti vitni án lögmætra ástæðna að svara, getur landsdómur dæmt það í sekt 

eða varðhald allt að 6 mánuðum. 

36. gr. 
Reglum um vitni skal beitt um matsmenn og skoðunarmenn eftir því sem við á. 

37. gr. 
Verði nauðsynlegt, eftir að sókn máls og vörn fyrir landsdómi er byrjuð, að 

fresta málsmeðferð, ákveður dómurinn, hvort eða að hve miklu leyti þurfi að endur- 
taka það, sem þegar hefur fram farið, er málið er á ný tekið fyrir. 

38. gr. 
Vitnaskýrslur skulu stuttlega bókaðar í dómbók. Þegar yfirheyrslu er lokið, skal 

bókunin lesin upp og staðfest, að rétt sé bókað. Dómsforseti getur ákveðið, að skýrslur 
vitna og kunnáttumanna skuli hraðritaðar cda teknar á talvél. Kröfur og mótmæli 
skulu nákvæmlega bókuð. Ræður saksóknara og verjanda þarf eigi að bóka, nema 
dómsforseti mæli svo fyrir, að einstök atriði úr þeim skuli bókuð. Dómsforseti getur 
ákveðið, að ræður málflytjenda skuli teknar á talvél. 

39. gr. 
Að málflutningi loknum skal málið þegar tekið til dóms. Ganga dómendur þá á 

ráðstefnu. Að loknum umræðum dómenda fer fram atkvæðagreiðsla. Dómsforseti
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stjórnar umræðum og atkvæðagreiðslu, ákveður í hvaða röð dómendur greiði at- 

kvæði, og sker úr ágreiningi, sem rísa kann við atkvæðagreiðsluna. 

Afl atkvæða ræður úrslitum. Séu atkvæði jöfn ræður atkvæði forseta. Ráðstefna 

og atkvæðagreiðsla fer fram fyrir luktum dyrum. 

40. gr. 

Ákærður verður aðeins dæmdur fyrir þær sakir, sem tilgreindar eru í ályktun 

Alþingis. Hins vegar er dómurinn ekki bundinn við refsikröfur saksóknara. 

41. gr. 

Dóm landsdóms skal semja skriflega. Skal hann byggður á forsendum, þar sem 

meðal annars skal greina kröfur málsaðila og mótmæli, málsatvik og málsástæður, 

er máli skipta, sönnunargögn og mat á þeim, að því leyti sem þau geta skipt máli, 

lagaákvæði, sem máli varða, hugleiðingar dómsins og niðurstöðu. Aðalniðurstaða 

dómsins skal, svo sem venja er, dregin saman í dómsorð. 

42. gr. 

Dómur skal skráður í dómbók. Dóm skal jafnan kveða upp svo fljótt sem við 

verður komið. 

43. gr. 
Dómsforseti les dóminn upp i heyranda hljóði á dómþingi. Sé ákærður eigi við- 

staddur dómsuppsögu, skal saksóknari sjá um, að honum sé birtur dómurinn með 

sama hætti og stefna. Dómseftirrit skulu send forseta sameinaðs Alþingis og dóms- 

málaráðherra. Landsdómur getur ákveðið, að dómur skuli prentaður og gefinn út. 

44. gr. 
Sératkvæði dómenda í landsdómi skulu samin, skráð og lesin á dómþingi með 

sama hætti og dómur. Sé dómur prentaður, skulu þau einnig prentuð. 

45. gr. 
Dómsmálaráðherra annast um, að dómi sé fullnægt á þann hátt, sem venjulegt er. 

46. gr. 
Málskostnaður allur greiðist úr ríkissjóði, nema að því leyti sem ákærður kann 

að verða dæmdur til að greiða hann. Landsdómur metur það eftir grundvallar- 
reglum réttarfarslaga, hvort og að hve miklu leyti málskostnaður skuli lagður á 
ákærðan. Þegar ákærður er dæmdur til að greiða málskostnað, skal tekið tillit til 
þess, hversu sök hans er mikil, svo og til efnahags hans. 

47. gr. 
Saksóknara og verjanda skal í dómi ákveðin hæfileg þóknun fyrir starfa sinn. 

Þeir eiga og rétt á að fá endurgoldinn útlagðan nauðsynlegan kostnað. 

48. gr. 
Um þóknun til vitna og matsmanna fer eftir sömu reglum og í öðrum dóms- 

málum. 

49. gr. 
Dómendur í landsdómi og dómritarar eiga rétt á ferða- og dvalarkostnaði eftir 

sömu reglum og gilda um alþingismenn. Landsdómur ákveður þóknun til dómenda 

og dómritara fyrir hvert einstakt mál. 
Allur dómskostnaður greiðist úr ríkissjóði.
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50. gr. 
Samkvæmt beiðni dómfellds manns getur landsdómur leyft, að mål, sem þar 

hefur verið dæmt, verði tekið til meðferðar að nýju, ef fram eru komin ný gögn, 
sem ljóst eða líklegt gera, að dómfelldi hefði verið sýkn dæmdur, eða dæmdur fyrir 
mun minna brot, ef þau gögn hefðu komið fyrir dómendur, áður en dómur gekk, 
eða ef ætla má, að falsgögn hafi valdið refsidómi að einhverju eða öllu leyti. 

Beiðni um endurupptöku skal senda forseta landsdóms, er kveður dóminn saman 
til þess að taka ákvörðun um, hvort endurupptaka skuli leyfð. 

Nú ákveður landsdómur endurupptöku máls, og fer þá um meðferð og flutn- 
ing málsins samkvæmt ákvæðum laga þessara. 

51. gr. 
Að því leyti, sem eigi er á annan veg mælt í lögum þessum, skal, eftir því sem 

við getur átt, beita ákvæðum laga um meðferð einkamála í héraði um meðferð máls 
fyrir landsdómi. 

52. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla þá úr gildi lög nr. 11 frá 20. október 1905, 

um landsdóm, og lög nr. 30 frá 2. nóvember 1914. 

Gjört að Bessastöðum, 19. febrúar 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
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LOG 

um ráðherraábyrgð. 

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

minu: 

1. gr. 
Ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum eftir því, sem fyrir er 

mælt í stjórnarskrá og lögum þessum. 
Ákvæði almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi taka einnig til ráð- 

herra eftir því, sem við getur átt. 

2. gr. 
Ráðherra má krefja ábyrgðar samkvæmt því, sem nánar er fyrir mælt í lögum 

þessum, fyrir sérhver störf eða vanrækt starfa, er hann hefur orðið sekur um, ef 
málið er svo vaxið, að hann hefur annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu 
hirðuleysi farið í bága við stjórnarskrá lýðveldisins, önnur landslög eða að öðru leyti 
stofnað hagsmunum ríkisins í fyrirsjáanlega hættu. 

3. gr. 
Sá ráðherra, sem ritar undir lög eða stjórnarerindi með forseta, ber ábyrgð á 

þeirri athöfn. Annar ráðherra verður því aðeins sóttur til ábyrgðar vegna þeirrar
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embættisathafnar forseta, að hann hafi ráðið til hennar, átt þátt í framkvæmd henn- 

ar eða látið framkvæmdir samkvæmt henni viðgangast, ef hún lýtur að málefnum, 

sem undir hann heyra. 

4. gr. 

Séu embættisathafnir, sem atbeina forseta þarf til, vanræktar, hvílir ábyrgð 

vegna þeirrar vanrækslu á ráðherra þeim, sem málefnið heyrir undir. Enn fremur 

hvílir ábyrgð á hverjum þeim ráðherra, sem stuðlað hefur að þeirri vanrækslu. 

5. gr. 

Sé um að ræða embættisathöfn í ríkisráði eða á ráðherrafundi, sbr. 16. og 17. 

gr. stjórnarskrárinnar, bera allir viðstaddir ráðherrar, sem með ráðum, fortölum, 

atkvæði eða á annan hátt hafa stuðlað að þeirri athöfn, ábyrgð á henni. 

6. gr. 

Hver ráðherra ber ábyrgð á stjórnarerindum þeim, sem út eru gefin í hans 

nafni, nema ákvörðun sé án hans atbeina tekin af undirmanni, sem til þess hefur 

heimild samkvæmt venju, eða eðli máls, eða starfsmaður hafi vanrækt að leggja 

erindi fyrir ráðherra. Ráðherra verður þó einnig sóttur til ábyrgðar fyrir þvílíkar 

ákvarðanir, ef honum hefur verið um þær kunnugt og hann hefur látið þær við- 

gangast án þess að gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir þær. 

7. gr. 

Ráðherra sá, er ábyrgð ber á embættisathöfn samkvæmt greinunum hér á undan, 

verður einnig sóttur til ábyrgðar fyrir athafnir undirmanna sinna, er byggjast á 

téðri embættisathöfn eða lúta að framkvæmd hennar, enda hafi þær verið fyrir- 

skipaðar af ráðherra eða megi, eins og á stendur, teljast eðlilegar eða nauðsynlegar 

til framkvæmdar henni. 

8. gr. 

Í samræmi við ákvæðin hér á undan, varðar það ráðherra ábyrgð eftir lögum 

þessum: 
a. Ef hann sjálfur gefur út fyrirmæli eða veitir atbeina sinn til, að út séu gefin 

fyrirmæli forseta um málefni, sem eftir stjórnarskránni verður aðeins skipað 

með lögum eða heyrir undir dómstóla. 

b. Ef hann leitar eigi samþykkis Alþingis, þegar skylt er samkvæmt stjórnar- 

skránni. 
c. Ef hann annars framkvæmir sjálfur, fyrirskipar framkvæmd á eða lætur við- 

gangast að framkvæmt sé nokkuð það, er fer í bága við stjórnarskrá lýðveldis- 

ins, eða lætur farast fyrir að framkvæma nokkuð það, sem þar er fyrirskipað 

eða veldur því, að framkvæmd þess farist fyrir. 

d. Ef hann verður þess valdandi, að nokkuð það sé ráðið eða framkvæmt, er skert 

getur frelsi eða sjálfsforræði landsins. 

9. gr. 

Það varðar einnig ráðherra ábyrgð eftir lögum þessum, ef hann veldur því, 

að brotið sé gegn öðrum lögum landsins en stjórnskipunarlögum þess: 

a. Með því að leggja fyrir forseta til undirskriftar ályktanir, tilskipanir eða er- 

indi, er fara í bága við lögin, eða með því að láta farast fyrir að útvega forseta- 

undirskrift undir ályktun, tilskipun eða erindi, þar sem hún er lögmælt. 

b. Með því annars að framkvæma eða valda því, að framkvæmt sé nokkuð það, 

er fer í bága við fyrirmæli laganna, eða með því að láta nokkuð ógert, sem heimtað 

er í lögum, eða verða þess valdur, að slík framkvæmd farist fyrir. 
A2
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10. gr. 
Loks verður ráðherra sekur eftir lögum þessum: 

a. Ef hann misbeitir stórlega valdi sínu, enda þótt hann hafi ekki beinlínis farið 
út fyrir embættistakmörk sín. 

b. Ef hann framkvæmir nokkuð eða veldur því, að framkvæmt sé nokkuð, er 
stofnar heill ríkisins í fyrirsjáanlega hættu, þótt ekki sé framkvæmd þess sér- 
staklega bönnuð í lögum, svo og ef hann lætur farast fyrir að framkvæma 
nokkuð það, er afstýrt gat slíkri hættu, eða veldur því, að slík framkvæmd ferst 
fyrir. 

11. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða, eftir málavöxtum, embættismissi, sektum, allt 

að kr. 50000.00, varðhaldi eða fangelsi allt að 2 árum. 
Við ákvörðun refsingar skal höfð hliðsjón af 70. gr. almennra hegningarlaga. 
Hafi ráðherra jafnframt brotið gegn hinum almennu hegningarlögum, skal 

hegning sú, sem hann hefur til unnið, tiltekin í einu lagi samkvæmt reglum 77. gr. 
almennra hegningarlaga. 

12. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóðs. Sé sekt eigi greidd, kemur 

varðhald í hennar stað, og skal ákveða í dóminum, eftir öllum málavöxtum, hve 
langt það skuli vera. 

13. gr. 
Hafi ráðherra bakað almenningi eða einstaklingi fjártjón með framkvæmd 

eða vanrækslu, sem refsiverð er eftir lögum þessum, skal og, þegar þess er krafizt, 
jafnframt hegningunni dæma hann til að greiða skaðabætur, en um skaðabótaskyldu 
hans fer eftir almennum reglum. 

Skaðabótaábyrgð ráðherra gagnvart ríkissjóði fellur niður, samþykki Alþingi 
ríkisreikning án fyrirvara, nema ráðherra hafi beitt svikum. 

14. gr. 
Málshöfðun eftir lögum þessum getur eigi átt sér stað, ef 3 ár líða frá því, er brot 

var framið, án þess að Alþingi hafi samþykkt ályktun um málshöfðunina. Sök fyrnist 
þó aldrei fyrr en 6 mánuðir eru liðnir frá því, að næstu reglulegu alþingiskosningar, 
eftir að brot var framið, fóru fram. 

Nú samþykkir Alþingi, áður en málshöfðunarfrestur er liðinn, að kjósa rann- 
sóknarnefnd samkvæmt 39. gr. stjórnarskrárinnar til athugunar á störfum ráðherra, 
og getur Alþingi þá jafnan samþykkt málshöfðun innan árs frá kosningu rann- 
sóknarnefndar. 

15. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 2 frá 4. marz 1904, um ábyrgð ráðherra 
Íslands. 

Gjört að Bessastöðum, 19. febrúar 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 
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LOG 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

1. Andersen, Orla Preben, landbúnaðarverkamaður, Teigi í Mosfellssveit, f. í Dan- 

mörku 29. janúar 1939. 

2. Benke, Veronika Erzsébet, húsmóðir í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 6. april 

1940. 
3. Bischoff, Ingeburg (Eiríksson), húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 21. júní 

1928. 
4. Bjartmars, Kirsten Fritze, f. Mortensen, húsmóðir í Reykjavík, f. í Danmörku 

6. mai 1933. 

5. Csillag, Erzsébet Eszter, f. Varga, húsmóðir í Reykjavík, f. i Ungverjalandi 1. 

janúar 1934. 
6. Csillag, György, verkamaður í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 25. maí 1935. 

7. Csillag, József, járnsmiður í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 2. júní 1934. 

8. Csillag, Rozália, f. Szatmári, húsmóðir í Reykjavík, f. í Rúmeníu 25. nóvember 

1937. 
9. Dam, Jörgen Kulmbak, verkamaður, Hraunprýði, Engidal, Garðahreppi, f. i 

Danmörku 27. febrúar 1937. 

10. Davidsen, Thea Frida, húsmóðir í Reykjavík, f. í Færeyjum 14. september 

1926. 
11. Einarsson, Lucie, húsmóðir, Bolungarvík, f. í Danmörku 3. september 1936. 

12. Fivelsdal, Harald Undertun, bóndi í Dalasýslu, f. í Noregi 15. marz 1940. 

13. Frederiksen, Kristian Emil, sjómaður, Akranesi, f. í Reykjavík 3. nóvember 

1931. 
14. Gottsbacher, Leonilla, húsmóðir á Seltjarnarnesi, f. í Austurríki 29. april 

1923. 
15. Green, Dora, húsmóðir í Reykjavík, f. í Englandi 18. maí 1928. 

16. Gærdbo, Finn, sjómaður í Ólafsvík, f. í Færeyjum 25. júní 1938. 

17. Hansen, Benny Martin, framreiðslumaður í Reykjavík, f. i Danmörku 13. júní 

1931. 
18. Hansen, Jörgen Christian, kjötiðnaðarmaður á Selfossi, f. í Danmörku 26. júní 

1938. 
19. Hegediis, Béla, sjómaður á Akranesi, f. í Ungverjalandi 12. janúar 1937. 

20. Hentze, Carmen Edith Ruth, f, Heinze, húsmóðir i Saltvík á Kjalarnesi, f. i 

Þýzkalandi 29. janúar 1931. 
A2 

RBavkiavík. Bíkisnrentsmiðian Gutenberg.
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Hentze Jens Paule Konrad, rådsmadur i Saltvik å Kjalarnesi, f. i Færeyjum 
25. ågust 1921. 

.. Horváth, Gabriella (Þórðarson), húsmóðir i Reykjavík, f. í Ungverjalandi 22. 
júlí 1934. 

. Horváth, József G., bifreiðastjóri í Keflavík, f. í Ungverjalandi 14. júlí 
1926. 

- Horváth, Mária T., húsmóðir í Keflavík, f. í Ungverjalandi 7. okt. 1926. 
- Háusler, Margot Helga, hjúkrunarkona á Hólmavík, f. í Þýzkalandi 11. janúar 

1937. 
- Jacobsen, Sommer Thorstein, verkamaður í Reykjavík, f. í Færeyjum 22. apríl 

1920. 
. Jensen, Aage Christian, skrifstofumaður í Reykjavík, f. í Danmörku 7. ágúst 

1915. 

Jensen, Marianne Sjurðadóttir, húsmóðir í Vestmannaeyjum, f. í Færeyjum 8. 
september 1934. 

- Joensen. Asbjörg Alfrida, húsmóðir á Efri-Brúnavöllum, Skeiðahreppi, f. í Fær- 
eyjum 3. júlí 1936. 

- Joensen, Hans Sigurd, verkamaður í Reykjavík, f. í Færeyjum 4. apríl 1909. 
- Johannesen, Guðrun Todnæs, húsmóðir í Reykjavík, f. í Færeyjum 21. nóvember 

1935. 
- Johannesen, Ingeborg, húsmóðir í Reykjavík, f. í Færeyjum 9. janúar 1939. 
. Johansen, Jakob Oluf, verkamaður í Reykjavík, f. í Færeyjum 30. júní 1928. 
Johnsen Langelyth, Sigrún Dagbjört, hjúkrunarkona í Reykjavík, f. í Danmörku 
8. júlí 1936. 

- Józsa, Eva, hjúkrunarkona í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 24. febrúar 1934. 
- Klímits, Erzsébet, húsmóðir í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 25. júní 1930. 
- Klimits, János, verkamaður í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 26. nóvember 1936. 

Klimits, Lajos, bifreiðastjóri í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 16. febrúar 1941. 
- Larsen, Flemming Kaj, verkamaður í Höfn í Hornafirði, f. í Danmörku 29. októ- 

ber 1939. 
- Lau, Betti Meta Frieda Karla, ráðskona í Garðahreppi, f. í Þýzkalandi 26. sept- 
ember 1917. 

- Marten, Margarete Ida Marta (Guðjónsson), húsmóðir í Þorlákshöfn, f. í Þýzka- 
landi 23. janúar 1932. 

- Mågyår, Ferenc, verkamaður í Ytri-Njarðvík, f. í Ungverjalandi 27. maí 1937. 
Midjord, Johan Andrew Elmar, sjómaður, Búðum í Fáskrúðsfirði, f. í Færeyjum 
27. júlí 1937. 

Moen, Nils, ráðsmaður í Ölfusi, f. í Noregi 26. febrúar 1932. 
- Munro, Leo, kennari í Reykjavík, f. í Bretlandi 1. ágúst 1925. 
- Niclasen, Niels Jacob, sjómaður, Akureyri, f. í Færeyjum 10. júlí 1933. 
- Nielsen, Bent, verkamaður í Mosfellssveit, f. í Danmörku 27. desember 1932. 
. Nissen, Lilja, f. Bjarnadóttir, húsmóðir í Reykjavík, f. á Íslandi 20. marz 

1912. 
- Nissen, Ursula (Sigurðsson), húsmóðir á Tjörn í Aðaldal, f. í Þýzkalandi 29. 

janúar 1930. 

. Pal, Joli, saumakona í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 9. maí 1914. 
- Peschel, Max, glerslípunarmaður í Kópavogi, f. í Þýzkalandi 18. september 1902. 
„ Petersen. Jens Arne, sjómaður, Stokkseyri, f. í Færeyjum 15. marz 1943. 
- Reiners, Dora, hjúkrunarkona í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 5. október 1938. 

Reiss, Margarete Herta, húsmóðir í Kópavogi, f. í Þýzkalandi 26. september 1937. 
- Schmidt, Kjerstine Andrea, húsmóðir í Vestmannaeyjum, f. í Danmörku 31. 

marz 1935. 

- Schrader, Harry Wilhelm, kennari í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 28. febrúar 1913
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57. Schultz, Helene, húsmóðir á Selfossi, f. í Danmörku 11. september 1935. 

58. Schulz, Johanna, vökukona á Vífilsstöðum, f. í Þýzkalandi 4. marz 1899. 

59. Sólrún Hervör Jónsdóttir, f. Heinesen, verkakona í Neskaupstað, f. í Færeyjum 
2. ágúst 1944. 

60. Stephensen, Gunnlaugur Hans, skrifstofumaður í Reykjavík, f. í Kanada 12. 
febrúar 1925. 

61. Strömmen, Bjarni Jóhann, barn, Akureyri, f. á Íslandi 13. apríl 1951. 
62. Strömmen, Grétar Sævar, barn, Akureyri, f. á Íslandi 23. október 1948. 

63. Strömmen, Margrét, barn, Akureyri, f. á Íslandi 19. apríl 1954. 

64. Strömmen, Róbert, barn, Akureyri, f. á Íslandi 13. marz 1947. 

65. Svensson, Ingeborg Lucie Selma (Björnsson), húsmóðir á Siglufirði, f. í Þýzka- 
landi 6. desember 1934. 

66. Tausen, Tryggvi, matsveinn, Bifröst í Borgarfirði, f. í Færeyjum 19. ágúst 1933. 
67. Thomsen, Björk, nemandi í Reykjavík, f. í Danmörku 28. október 1945. 
68. Thomsen, Lisa, nemandi í Reykjavík, f. í Svíþjóð 17. júlí 1944. 
69. Toftum, Torgrim, landbúnaðarverkamaður á Móum á Kjalarnesi, f. í Færeyjum 

14. ágúst 1940. 
70. Töczik, Mihály, verkamaður í Húsavík, f. í Ungverjalandi 25. júlí 1938. 
71. Tölgyes, Miklos, verzlunarmaður í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 17. október 

1935. 
72. Zsibók, József, verkamaður á Akranesi, f. í Ungverjalandi 12. april 1936. 

2. gr. 
Þeir, sem heita erlendum nöfnum, skulu þó ekki öðlast íslenzkan ríkisborgara- 

rétt með lögum þessum, fyrr en þeir hafa fengið íslenzk nöfn samkvæmt lögum um 
mannanöfn. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 

20. marz. = Nr. 6. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 38/1951, um landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

1. málsl. 2. gr. laganna orðist svo: 

Til greiðslu kostnaðar, er leiðir af fyrirmælum 1. gr., er ríkisstjórninni heimilt 
að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs allt að 50 millj. kr.
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2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 17 9. apríl 1955, 

um breyt. á 1. nr. 38/1951, um landshöfn í Rifi á Snæfellsnesi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. marz 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Emil Jónsson. 

". 7. 29. april. 

LÖG 
um tollskrá o. fl. 

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

mínu: 

I. KAPÍTULI 

Tollskráin o. fl. 

1. gr. 
Af öllum vörum, sem koma eða eru fluttar inn á tollsvæði ríkisins, skal greiða 

aðflutningsgjöld, nema annað sé tekið fram í lögum þessum eða öðrum sérstökum 
lögum og skulu gjöldin vera eins og fyrir er mælt í eftirfarandi 

tollskrá: 

Almennar reglur um túlkun tollskrárákvæða. 

Við skýringar á tollskránni skal fylgt eftirfarandi reglum: 

Fyrirsagnir á flokkum, köflum og undirköflum eru einungis til leiðbeiningar. 
Tollflokkunin skal byggð á orðalagi tollskrárnúmera, athugasemda við tilheyr- 
andi flokka eða kafla, og fari það ekki í bága við orðalag tollskrárnúmeranna 
eða athugasemdanna, skal fylgt eftirfarandi reglum: 
Þegar talað er um tiltekið efni í tollskrárnúmeri, tekur það ekki einungis til 
efnisins óblandaðs, heldur einnig til þess í blöndum eða í samböndum við önnur 
efni. Sérhver tilvísun til vara úr tilteknu efni tekur til vara, sem að öllu eða 

nokkru leyti eru úr því efni. Um tollflokkun blandaðra og samsettra vara fer 
eftir reglum 3. liðs hér á eftir. 
Nú kemur það til álita skv. 2. lið að framan eða af öðrum ástæðum, að telja 
vörur til tveggja eða fleiri tollskrárnúmera, og skal þá tollflokkurinn fara eftir 
því, sem hér segir: 
a. Tollskrárnúmer, sem felur í sér nákvæmasta vörulýsingu, skal tekið fram 

yfir tollskrárnúmer með almennari vörulýsingu. 
b. Blöndur og samsettar vörur, sem eru úr ýmsum efnum eða eru samsettar 

af mismunandi hlutum og ekki verða flokkaðar eftir reglunni í a, skulu 
flokkaðar eftir því efni eða þeim hluta, sem helzt einkennir vöruna, enda 
verði slíku mati komið við. 

c. Ef ekki er hægt að flokka vörur eftir reglunum í a eða b hér á undan, skal 

telja þær til þess tollskrárnúmers, sem ber hæstan toll.
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4. Ef svo er fyrir mælt i athugasemd vid flokk eda kafla, ad tilteknar vårur skuli 

ekki taldar til bess flokks eda kafla og visad er til annars flokks eda kafla 

eða í ákveðið tollskrárnúmer, bå skal athugasemdin, nema annað leiði af sam- 

henginu, einnig eiga við allar þær vörur, sem teljast til þess flokks, kafla eða 

tollskrárnúmers, sem vísað er til, þó aðeins sé talað um nokkuð af vörunum Í 

athugasemdinni. 

5. Vörur, sem ekki falla undir neitt tollskrárnúmer, skulu taldar til sama toll- 

skrárnúmers og þær vörur, sem þeim eru líkastar. 

En 

I. flokkur. 

Lifandi dýr og afurðir úr dýraríkinu. 

1. kafli. 

Lifandi dýr. 

Athugasemd: 

Til kaflans teljast öll lifandi dýr, nema fiskar, krabbadýr, lindýr og smáverugróður. 

01.01 00 Hestar, asnar, múlasnar og múldýr .........00000000 0000... ..00000. 50% 

01.02 00 Nautgripir .........0000.00000n ner nennt 50% 

01.03 00 Svin ........0000000n vesen 50% 

01.04 00 Sauðfé og geitfé .............000000000cneeennnerennsnrrnn 50% 

01.05 00  Alifuglar (hænsni, endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsni) ........... 50% 

01.06 Önnur lifandi dýr: 
10 Einkum ætluð til neyzlu handa mönnum .......000000 0000... 0000. 50% 

20 Annað (þar á meðal dýr í dýragarða, hundar og kettir) ..........2... 50% 

2. kafli. 

Kjöt og ætir hlutar af dýrum. 
Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki: 

a. Vörur þær, er teljast til nr. 02.01—02.04 og nr. 02.06, ef þær eru óhæfar til neyziu 

handa mönnum. 
hb. Þarmar, blöðrur og magar (nr. 05.04), og dýrablóð (nr. 05.15). 

c. Dýrafeiti, önnur en óbrædd og ópressuð feiti af svínum og alifuglum (15. kafli). 

02.01 Kjöt og ætir hlutar af dýrum þeim, er teljast til nr. 01.01-01.04, nýtt, kælt 

eða fryst: 
10 Af nautgripum .....20.00000neennernernnernen sn 50% 

20 Af sauðfé og geitum .......020000.00neennnenneernnra nr 50% 

30 Af svínum .....2..000r areas eren sense 50% 

40 Af hrossum, ösnum, múlösnum og múldýrum ..........000.00000.. 50% 

50 Kjötúrgangur .........00000000sneeeeeeeensnnnn sn 50% 

02.02 00 Kjöt og ætir hlutar (þó ekki lifur) af alifuglum (hænsnum. öndum, gæs- 
um, kalkúnum og perluhænum), nýtt, kælt eða fryst ................ 50% 

02.03 00 Lifur úr alifuglum, ný, kæld, fryst, söltuð eða í saltlegi .............. 50%
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02.04 Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst: 
01 Hvalkjåt og hvalrengi .....................0.00 000. 0 
09 Annars ..............0000000 000 50% 

02.05 00 Obrædd svínafita án kjöts og óbrædd alifuglafita, ný, kæld, fryst, söltuð, 
í saltlegi, þurrkuð eða reykt ......................0.0.... 00. 50% 

02.06 Kjöt og ætir hlutar af dýrum (þó ekki alifuglalifur), saltað, í saltlegi, 
þurrkað eða reykt: 

10 „Bacon“, svínslæri og annað svínakjöt ................ 0 50% 
20 Annad 2... 50% 

3. kafli. 

Fiskur, krabbadýr og lindýr. 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans telst ekki: 

a. Sjávarspendýr (nr. 01.06) og kjöt af þeim (nr. 02.04 eða 02.06). 
b. Fiskur, krabbadýr og lindýr, dautt, óhæft til manneldis (5. kafli). 
c. Styrjuhrogn, einnig eftirlíkingar (nr. 16.04). 

2. Orðið fískur í þessum kafla tekur einnig til lifrar og neyzluhæfra hrogna úr fiski. 

03.01 Fiskur, nýr (lifandi eða dauður), ísvarinn, kældur eða frystur: 
01 Lifandi fiskur í fiskibúri eða öðru íláti „....................... 50% 
02 Síld ný ..........2000000 000 n nn 0 
03 Annar fiskur nýr .................0.00 0000 0 
04. Síld, ísvarin, kæld eða fryst 20.00.0000... 0 
09 Annar fiskur, ísvarinn, kældur eða frystur „.............0..... 0 

03.02 Fiskur, saltaður, í saltlegi, þurrkaður eða reyktur: 
01 Síld ............... 00 0 
09 Annar... 

03.03 Krabbadýr og lindýr, með eða án skeljar, ný (lifandi eða dauð), kæld, fryst, 
söltuð, í saltlegi eða þurrkuð; krabbadýr með skel, aðeins soðin í vatni: 

01 Smokkfiskur og skelfiskur til beitu ...................0..00.0... 0 
09 Önnur... 50% 

4. kafli. 

Mjólkurafurðir; fuglaegg; býflugnahunang. 

Athugasemdir: 

1. Til mjólkur telst nýmjólk, undanrenna, áfir, mysa, kefir, jóghúrt og þess háttar 
gerjuð mjólk. 

2. Mjólk og rjómi, sem aðeins hefur verið pasteuríserað, dauðhreinsað eða peptoniserað, 
telst ekki niðursoðið. 

04.01 00 Mjólk og rjómi, nýtt, þó ekki þurrkað eða sykrað ................., 50% 
04.02 Mjólk og rjómi, niðursoðið, þurrkað eða sykrað: 

10 Fljótandi eða hálffljótandi ............0......... 0. 50% 
20 Í föstu formi, svo sem kökur eða duft 0. 50% 

04.03 00. Smjör 2... 70%
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04.04 00 Ostur og ostahlaup .........0..00000.0sseneeeenrnnnnnnnn 70% 
04.05 00  Fuglaegg og eggjarauður, nytt, rotvarid, þurrkað, sykrad eða ósykrað .. 70% 

04.06 00  Nåtturlegt hunang ........000000000.000ssesseernrrr rn 70% 

5. kafli. 

Afurðir úr dýraríkinu, ót. a. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ætar afurðir (að undanteknum þörmum, blöðrum og mögum úr dýrum, heilum 

eða í stykkjum, enn fremur dýrablóð, fljótandi eða þurrkað). 

b. Húðir og skinn (þar með talin loðskinn), að undanteknum vörum þeim, er 

teljast til nr. 05.05—05.07 (41. eða 43. kafli). 
c. Spunaefni úr dýraríkinu, að undanteknu hrosshári og hrosshársúrgangi (XI. 

flokkur). 

d. Hárknippi tilsniðin til burstagerðar (nr. 96.03). 

2. Mannshár, flokkað eftir lengd, telst vera óunnið (nr. 05.01), enda sé það ekki jafn- 
framt flokkað þannig, að rótarendarnir séu allir sömu megin. 

3. Til fílabeins teljast alls staðar í tollskránni vígtennur úr fílum, mammútum, 

mastódonum, rostungum, náhvelum og villisvínum, horn af nashyrningum og tennur 

úr öllum dýrum. 

4. Hvarvetna í tollskránni er með hrosshári átt við hár af makka eða svira og tagli 
eða hala dýra, er teljast til hrossa- eða nautgripaætta. 

05.01 00  Mannshår óunnið, einnig þvegið eða affitað; úrgangur af mannshári .... 80% 
05.02 00 Hár og burstir af tömdum svínum og villisvínum; greifingjahár og annað 

hár til burstagerðar; úrgangur af slíkum burstum og hári ............ 30% 
05.03 00 Hrosshår og hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag eða á milli laga, úr 

öðrum efnum ..........000.000000nnnseennn 30% 
05.04 00  Þarmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr öðrum dýrum en 

fiskum .............020000.00sneðssr rr 35% 
05.05 00  Fiskúrgangur ..........000020000snnnssssssns 0 
05.06 00 Sinar og taugar; afklippur og þess háttar úrgangur af óunnum húðum og 

skinnum .........0...0000000.0eenneensnn ss 35% 
05.07 Hamir og aðrir hlutar af fuglum, med åfåstum fjöðrum eða dún, fiður, 

einnig þótt fjöðurstafurinn eða hluti af fjaðrahryggnum hafi verið tekinn 
burtu, fjaðrir klofnar í tvennt eftir endilöngu, dúnn, fanir (þar með taldar 

fanir með hluta af fjaðrahryggnum, einnig með jöfnum jöðrum), fjöður- 
stafir og fjaðrahryggir, óunnið, hreinsað, sótthreinsað eða varið gegn 
skemmdum við geymslu, en ekki frekar unnið: 

01 Dúnn og fiður ........00.020n0nsssnsnsssrns sr 100% 
09 Annað ........20000000ne nn 125% 

05.08 00 Bein og hornsló, óunnið, affitað, lauslega lagað, en ekki formað, sýru- 

meðfarið eða gelatínsneytt; mjöl og úrgangur úr beinum og hornsló .... 35% 
05.09 00 Horn, hófar, neglur, klaufir, klær og nef af dýrum, óunnið eða lauslega 

lagað en ekki formað, og úrgangur og mjöl úr þessum vörum; hvalskíði 
og þess háttar, óunnið eða lauslega lagað til, en ekki formað, og skíðis- 
hár og úrgangur frá þessum vörum ..........0000000 0... 0... 0... 35% 

05.10 00  Fílabein, óunnið eða lauslega lagað til, en ekki formað; mjöl og úrgangur frá 
fílabeimi ............0200000000nnnsnns sr 35% 

05.11 00  Skjaldbökuskeljar (skildir og plötur), óunnið eða lauslega lagað til, en 
ekki formað; klær og úrgangur frá skjaldbökuskel ................... 35%
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05.12 00 Kórallar og slik vara, óunnin eða lítils háttar búin undir vinnslu, en ekki 
frekar unnin; skeljar, óunnar eða lítils háttar búnar undir vinnslu, en 
ekki formaðar; mulningur og úrgangur úr skeljum .................. 35% 

05.13 00  Svampar náttúrlegir .......................0.0...0 000. 125% 
05.14 00 Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spanskflugur; gall, einnig 

þurrkað; afurðir úr dýraríkinu af því tagi, sem notaðar eru vid lyfja- 
gerð, nýjar, kældar, frystar eða meðfarnar á annan hátt til bráðabirgða 
vegna geymslu ...........................00000 0000 35% 

05.15 00 Afurðir úr dýraríkinu, ót. a., dauð dýr þeirra tegunda, sem 1. og 3. kafli 
tekur til, óhæf til manneldis .........................0.00.000 0. 35% 

IL flokkur. 

Afurdir år jurtarikinu. 

6. kafli. 

Lifandi trjáplöntur og aðrar jurtir; blómlaukar, rætur og þess háttar; 

afskorin blóm og blöð til skrauts. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast aðeins lifandi trjáplöntur og vörur (þar með taldir græðlingar), 
sem gróðrarstöðvar og garðyrkjuskólar venjulega hafa á boðstólum til gróðursetn- 
ingar eða til skreytingar. Til kaflans teljast þó ekki kartöflur, skalotlaukur, hvit- 
laukur og annar matlaukur (7. kafli). 

2. Til nr. 06.03 eða 06.04 teljast einnig blómvendir, blómakörfur, kransar og þess 
háttar að öllu eða nokkru gert úr vörum, sem teljast til þessara númera, og hafa 
fylgihlutar ekki áhrif á flokkunina, þó þeir séu úr öðrum efnum. 

06.01 00  Blémlaukar, rótar- og stöngulhnýði, jarðstönglar og aðrir forðastönglar 
í dvala, í vexti eða í blóma ...................0.....0.00.0 0 80% 

06.02 Aðrar lifandi jurtir, þar með taldar trjáplöntur, runnar, rætur, græðlingar 
og gróðurkvistir: 

01 Trjáplöntur og runnar ..............0000.0 seere evnede 40% 
09 Annad ..........0.000000000 00 40% 

06.03 00  Afskorin blóm og blómknappar í vendi eða til skrauts, lifandi, þurrkað, 
litað, bleikt, íborið eða meðfarið á annan hátt ..................... 100% 

06.04 Laufblöð, greinar og aðrir plöntuhlutar (þó ekki blóm og blómknappar) 
af trjám, runnum og öðrum jurtum, og mosi, skófir og gras nothæft í vendi 
eða til skrauts, lifandi, þurrkað, litað, bleikt, íborið eða sérstaklega með- 
farið á annan hátt: 

01 Jólatré (án rótar) og jólatrésgreinar ...............0.000000.. 125% 
09 Annað .........0.00.0.00 00. 100% 

7. kafli. 

Grænmeti, rætur og hnýði til neyzlu. 
Athugasemd: 

Með orðinu grænmeti í nr. 07.01 er einnig átt við ætisveppa, jarðsveppa, ólívur, kapers, 
tómata, kartöflur, rauðrófur, gúrkur, grænar ertur, grasker, eggplöntur (aubergínur),
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capsicum grossum (sætt capsicum), finkul, steinselju, kjörvel, esdragon, karsa, majóran, 

piparrót og hvítlauk. Grænmeti samkvæmt nr. 07.02—-07.04 tekur til allra þeirra græn- 

metistegunda, sem nýjar teljast til nr. 07.01. Þurrkaðir afhýddir belgávextir teljast þó til nr. 

07.05, mulið capsicum grossum (sætt capsicum) til nr. 09.04, mjöl úr þurrkuðum belg- 

ávöxtum (sem teljast til nr. 07.05) til nr. 11.03, og mjöl, grjón og flögur úr kartöflum 

til nr. 11.05. 

07.01 Grænmeti, nýtt eða kælt: 

10 Kartöflur ........20000000 een neee ner nn 100 kg 20 kr 

20 Tómatar .........0. sense 70% 

Annad grænmeti: 
31 Laukur .......000..00n0e senn 50% 

39 Annars .........eeeeennss sr 70% 

07.02 00 Grænmeti (einnig soðið), fryst ........00000rseeeererenrenerenenene 70% 

07.03 00 Grænmeti lagt í saltlög, brennisteinssýrling eða önnur efni til varnar 

skemmdum um stundar sakir, en ekki tilbúið til neyzlu strax ........ 70% 

07.04 00 Grænmeti þurrkað eða eimað, einnig sundurskorid, mulið eða steytt í duft, 

en ekki frekar unmið ...........0.0000000 0000 nnnnenessssree rnnnee 70% 

07.05 Belgávextir, þurrkaðir og afhýddir, einnig flysjadir eða klofnir: 

01 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .......0000000 0... 0... .... 5% 

09 Í öðrum umbúðum ........0000eeeesseesssnnr nr 0 

07.06 00  Maníókarót, arrowrót, salop, jarðartískokka, batatar og þess háttar rætur 

og rótarhnýði, sem innihalda mikið af sterkju eða inúlíni, nýtt eða þurrkað, 

heilt eða skorið sundur; mergur sagópálmans ............000000000... 70% 

8. kafli. 

Ætir ávextir og hnetur; hýði af melónum og sítrusávöxtum. 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans teljast ekki ávextir og hnetur, sem eru óhæfar til neyzlu. 

2. Kældir ávextir flokkast á sama hátt og nýir. 

  

08.01 Döðlur, bananar, kókoshnetur, parahnetur, akajuhnetur, ananas, avokat- 

hnetur, mangóaldin, guavaber, nýtt eða þurrkað, einnig afhýtt: 

10 Bananar nýir .......00.0000000nnnvennnneerersssrsnn rt 40% 

Kókoshnetur, parahnetur og akajuhnetur, nýjar eða þurrkaðar: 

21 Kókosmjöl .........00000000neenneeeneessnrrannennnrr nr 70% 

29 Annað ssseeeeeeeeeereseerensernee renere ere eres er rrenee 90% 

30 Aðrir framangreindir ávextir, mýir .......20000.0000enneenne nn... 40% 

40 Aðrir framangreindir ávextir, þurrkaðir .......0.0000.0 00... 000... 70% 

08.02 Sitrusåvextir, nyir eda purrkadir: 

10 Appelsínur, tangarínur, mandarinur og clementinur ...........0..0... 40% 

Aðrir sitrusåvextir: 

21 Sitrénur .....0.00000s0sss enn 40% 

29 Ånnars 22.20.0000 ssessns sr 40% 

08.03 Fikjur, nyjar eda purrkadar: 

10 Nýjar ....0.0200000eennerssrnnernens sessa 40% 

20 Þurrkaðar .......000000eeesssnesnns enneeese vers. 70%
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Vinber, ný eða þurrkuð: 
Vínber ný .............0 0. 40% 
Vínber þurrkuð: 
Rúsínur .............0..00.0.0.0 00. 50% 
Kúrennur ..............0..0..0... 0 70% 

Hnetur aðrar en þær, sem teljast til nr. 08.01, nýjar eða þurrkaðar, med 
eða án hnotskurnar ....................0...00.000 00. 90% 
Epli, perur eða kveður, nýtt: 

Epli 2... 30% 
Perur og kveður .................... 30% 

Steinaldin ny .........................000.0000 000 40% 
Ber ny ......0...0... ener eee EL, 40% 
Adrir åvextir, nyir: 

Melénur ...............0 0. 40% 
Annars ...........0..0 000. 40% 

Ávextir (einnig soðnir), frystir, en ekki sykraðir ..................... 70% 
Ávextir lagðir í saltlög, brennisteinssýrling eða önnur efni til varnar 
skemmdum um stundar sakir, en ekki tilbúið til neyzlu strax .......... 40% 
Aðrir þurrkaðir ávextir en þeir, sem teljast til nr. 08.01-08.05: 

Sveskjur ...........00..0..0.0. 00. 50% 
Apríkósur ...........000.... nende 70% 
Ávextir blandaðir ses 70% 
Annars sees nen ere er eee, 70% 

Hýði af melónum eða sítrusávöxtum, nýtt, fryst, þurrkað eða lagt í salt- 
lög, brennisteinssýrling eða í önnur efni til varnar skemmdum um stundar 
Sækir .....................000.... nerne eder, 70% 

9. kafli. 

Kaffi, te, maté og krydd. 
Athugasemdir: 

1. Blöndur af vörum, sem teljast til nr. 09.04—09.10, flokkast þannig: 
a. Blöndur af tveimur eða fleiri vörum, sem teljast til sama númers, flokkast í 

það númer. 

b. Blöndur af tveimur eða fleiri vörum, sem teljast til tveggja eða fleiri númera, 
flokkast í nr. 09.10. 

Hafi verið bætt öðrum efnum í blöndur þær, sem um getur í a- 
hefur það ekki áhrif á flokkunina, 
urnar ekki til þessa kafla. Þannig teljast samsett bragðefni til nr. 21.04. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Capsicum grossum (sætt capsicum), ómalað (7. kafli). 
b. Pipar af afbrigðinu cubeba officinalis miquel og piper cubeba (nr. 12.07). 

09.01 

09.02 

11 
12 
20 
00 

Kaffi, óbrennt eða brennt, einnig kaffeinsneytt; kaffiskurn og kaffihýði; 
kaffilíki, sem inniheldur eitthvað af kaffi: 

Kaffi og kaffilíki, sem inniheldur eitthvað af kaffi: 
smásöluumbúðum 2 kg eða minna .............0000000000... 

Í öðrum umbúðum ss UT 

Te 2... 

og b-lið að ofan, 
nema það breyti eðli þeirra. Sé svo, teljast blönd-
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09.03 00 Maté ........002000000 00 50% 
09.04 00 Pipar af tegundinni Piber, piment (allrahanda) af tegundunum Capsicum 

eða Pimenta ...........222000000.e0nen 100% 
09.05 00 Vanilla ..............0000000 000. 100% 
09.06 00  Kanill og kanilblóm .............0.00000. 0... 0... SS 100% 
09.07 00  Negull, heill, negulnaglar og negulstilkar .............0.00..0000000.. 100% 
09.08 00  Múskathnetur, múskatblóm og kardamómur ........00000 00.00.0000... 100% 
09.09 00 Anis, stjörnuanís, finkull, kóríandri, rómverskt kúmen, kúmen og einiber 100% 

09.10 Blóðberg, safran, lárviðarlauf; annað krydd: 

01 Sildarkrydd, blandad, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun fjår- 

målaråduneytisins ......000reeseeresseessnensesesesnenenenee 2% 
09 Annars ......02200000 eeen 100% 

10. kafli. 

Korn ómalað. 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki afhýtt korn eða korn unnið á annan hátt. Til nr. 10.06 telst 

þó, auk óunnins ríss, rís án ytra hýðis og silfurhýðis, póleraður ris og brotrís, en ekki 

frekar unninn rís. 

10.01 00 Hveiti og meslín ..........0000200 000 sssenssssrssr 0 
10.02 00 Rúgur ..........00000000eensnnssss sn 0 
10.03 00 Bygg ........0000000nesenses ss 0 
10.04 00 Hafrar ..........2..20000000 eeen 0 
10.05 00 Mais ...ssseeeersreeeeeseeeneseneseee sn 0 
10.06 Rís: 

Rís, með eða án ytra hýðis, en ekki frekar unninn: 
11 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .........0.0000 00.00.0000. 0 
19 Í öðrum umbúðum ..................0000nnnnennr rr 0 

Ánnar rís: 
21 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .........000.0000.0..0..0.. 0 
29 Í öðrum umbúðum .........0.000.0 00. n ene 0 

10.07 00 Bokhveiti, hirsi, kanarífuglafræ og dúrra; annað korn ................ 0 

11. kafli. 

Malaðar afurðir; malt; sterkja; glúten; inúlín. 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki: 

a. Brennt malt, er nota má sem kaffilíki (nr. 09.01 eða 21.01). 

b. Mjöl, sem (t. d. með hitun) er tilreitt sem fæða fyrir börn eða sem sjúkrafæða (nr. 

19.02). Mjöl, sem aðeins hefur sætt hitameðferð til þess að auka bökunarhæfni þess, 
telst hins vegar til þessa kafla. 

Steiktar maísflögur (corn flakes) og aðrar vörur, sem teljast til nr. 19.05. 

Lyfjavörur (30. kafli). 

e. Sterkja, sem hefur einkenni ilmvara, snyrtivara eða hreinlætisvara og telst til nr. 33.06. 

2
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Mjöl úr korni: 
Mjöl úr hveiti eða úr meslini: 

Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ..........00000 0000... 
Í öðrum umbúðum ..............0000.. 000 

Annað mjöl úr horni: 
Byggmjöl .........0.2.....000000 00 
Maísmjöl ..............00.0020.0.0 0. 
Rísmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ...........0.0....... 
Rísmjöl í öðrum umbúðum ............0.00.0 0000. 0000 
Rúgmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .................... 
Rúgmjöl í öðrum umbúðum .............0.0000. 0000 n nr 
Annars ...........0..000 0000 

Grjón úr korni og annað unnið korn, t. d. valsað, flatt út, fágað, gróf. 
mulið eða afhýtt (þó ekki afhýddur eða póleraður rís eða brotrís), en 
ekki frekar unnið; kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flattir út eða malaðir: 

Hveitigrjón og meslingrjón ..................... 0 
Önnur grjón úr korni: 

Maís kurlaður ....................00000 0. 
Hafragrjón í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ................ 
Hafragrjón í öðrum umbúðum ..............0.00000000 0000... 
Annars ...........00.00000 0000 

Annað unnið korn (þó ekki mjöl og grjón), t. d. valsað, Ílatt út, fágað, gróf- 
mulið eða afhýtt (þó ekki afhýddur eða póleraður rís eða brotrís), en 
ekki frekar unnið; frjóangar úr korni, heilir, valsaðir, flattir út eða 
málaðir ............0.0 00 

Mjöl úr belgávöxtum, sem teljast til nr. 07.05: 
Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, flysjuðum eða klofnum belgávöxt- 
um, í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ...........00.00.0.... 
Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, flysjuðum eða klofnum belgávöxt- 
um, i öðrum umbúðum ..............0.000000. 0000 

Mjöl úr ávöxtum, sem teljast til einhvers númers í 8. kafla „......... 
Mjöl, grjón og flögur úr kartöflum: 

smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............000000.0.00.. 
Í öðrum umbúðum .................00 0000 

Mjöl og grjón úr sagó, maníókahnýði, arrowrót, saleprót og öðrum rótum 
og rótarhnýðum, sem teljast til nr. 07.06: 

Maníókamjöl til skepnufóðurs ............000.0.0.0.00.0 0... 
Annað ............00000 0 

Malt, óbrennt eða brennt .....................00000 00. 
Sterkja og inúlín: 

O
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12. kafli. 

Olíufræ og olíurík aldin; ýmis önnur fræ og aldin; plöntur til notkunar 

í iðnaði og til lyfja; hálmur og fóðurplöntur. 

Athugasemdir: 

1. Til nr. 12.01 teljast m. a. jarðhnetur, sojabaunir, mustarðsfræ, olíuvalmúafræ og 

kopra. Kókoshnetur (nr. 08.01) teljast ekki til þessa númers og ekki heldur olívur 

(7. eða 20. kafli). 

2. a. 

b. 

Til nr. 12.03 telst m. a. rófnafræ, grasfræ og annað grænfóðurfræ, blómafræ, 

matjurtafræ, trjáfræ, ávaxtafræ, fræ af umfeðmingsgrasi og úlfabaunum. 

Eigi flokkast í nr. 12.03 vörur þær, sem teljast til nr. 07.05 (þurrkaðir belg- 

ávextir), til 9. kafla (m. a. krydd), til 10. kafla (korn), til nr. 12.01 (olíurík fræ 

og aldin) né fræ og aldin, er teljast til nr. 12.07. 

3. Til nr. 12.07 teljast m. a. eftirtaldar plöntur og plöntuhlutar: Basilikum, borasurt, 

ísópur, allar tegundir myntu, rosmarin, ruda, salvía og malurt. 

Til nr. 12.07 teljast hins vegar ekki: 

2
0
 

12.01 

12.02 
12.03 

12.04 

12.05 
12.06 
12.07 

12.08 

12.09 
12.10 

Oliufræ og oliurik aldin (nr. 12.01). 

. Lyfjavörur, er teljast til 30. kafla. 

. Ilm- og snyrtivörur, er teljast til 33. kafla. 

. Efni til sótthreinsunar, til varnar gegn skordýrum, sveppum og illgresi og þess 

háttar efni, er teljast til nr. 38.11. 

Olíufræ og olíurík aldin, heil eða sundurskorin: 

10 Jarðhnetur ........2000000 ner 20% 

20 Kopra ........2.0n nan ne snert 20% 

30 Pálmahnetur og kjarnar ..........000.000nnevennneeerr na 20% 

40 Sojabaunir .......2.00000000s annsi 20% 

50 Línfræ .......... 00. 20% 

60 Baðmullarfræ........2.000 en nernnern enn 20% 

70 Rísínusfræ ........2..020000nnnnernnnnenennserrs sr 20% 

80 Önnur „0... 20% 

00 — Mjölófitusneytt, úr olíufræum eða olíuríkum aldinum, þó ekki mustarðsmjöl 20% 

Fræ, aldin og sporar til sáningar: 

01 Grasfræ í 10 kg umbúðum og stærri „22.22.0000... 0000... 0... 0 

09 Annað .........0000.. ene 20% 

00 Sykurréfur, heilar eða sundurskornar, nýjar, þurrkaðar eða malaðar; 

sykurreyr .......00000000 000 een snert 40% 

00  Sikoriurætur, nýjar eða þurrkaðar, heilar eða sundurskornar, óbrenndar 30% 

00 Humall og humalmjöl (lúpúlím) ........000000000 00 nnnnnnnnre nn... 35% 

00 Plöntur og plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin af trjám, runnum og 

öðrum plöntum), sem aðallega eru notaðir til framleiðslu á ilmvörum, 

lyfjavörum eða efnum til varnar gegn skordýrum, sveppum eða þess háttar, 

nýir eða þurrkaðir, heilir, sundurskornir, malaðir eða muldir .......... 40% 

08 — Jóhannesarbrauð, nýtt eða þurrkað, einnig mulið eða malað, en ekki 

frekar unnið; aldinkjarnar og önnur jurtaefni, sem aðallega eru notuð 

til manneldis, ét. a. ........0000000000 ene sn sn 70% 

00 Hålmur og hýði af korni, óunnið eða saxað, en ekki frekar unnið ...... 35% 

00 Bedjur, kálrófur og aðrar fóðurrófur, hey, lucerne, smári, esparsettur, 

fóðurkál, úlfabaunir, umfeðmingsgras og þess háttar fóðurefni ........ 0
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13. kafli. 

Hráefni úr jurtaríkinu til litunar og sútunar; jurtalakk; kolvetnisgsúmmií, 
náttúrlegur harpix og aðrir jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu. 

Athugasemd: 

Til 13.03 telst m. a. lakkrisextrakt, pyrethrumextrakt, humlaextrakt, alóeextrakt og 
ópíum. Til þessa númers telst ekki: 

a. Lakkrisextrakt blandaður sykri, þegar sykurmagnið er meir en 10% af blöndunni 
miðað við þunga, eða hann er tilreiddur sem sykurvara (nr. 17.04). 

b. Maltextrakt (nr. 19.01). 
c. Extraktar úr kaffi, tei eða maté (nr. 21.02). 
d. Áfengir vökvar og extraktar, sem teljast drykkjarvörur, og áfengar blöndur, svo- 

nefndir „konsentreraðir extraktar“, til framleiðslu á drykkjarvörum (22. kafli). 
e. Kamfóra (nr. 29.13) og glycyrrhizin (nr. 29.41). 
f. Lyf, er teljast til nr. 30.03. 
g. Sút- og litextrökt (nr. 32.01 og 32.04). 
h. Rokgjarnar jurtaoliur og harpix (nr. 33.01), einnig vatnið frá gufueimingu rok- 

gjarnra olía og vatnsupplausnir af slíkum olíum (nr. 33.05). 
ij. Náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka og þess háttar teygjanleg efni (nr. 40.01). 

13.01 00 Hráefni úr jurtaríkinu aðallega notuð til litunar og sútumar .......... 20% 
13.02 Skellakk, kornlakk, staflakk og önnur jurtalökk, kolvetnisgúmmí úr 

jurtaríkinu; náttúrlegir harpixar, gúmmíharpixar og balsöm: 
01 Gúmmí arabikum 2... eee des 30% 
02 Skellakk .......................000 0000 30% 
09 Annað ............00 0. 30% 

13.03 Jurtasafi og extraktar úr jurtaríkinu; pektín, agar-agar og annað náttúr- 
legt plöntuslím og hleypiefni unnið úr efnum úr jurtaríkinu: 

01 Pektin ................0 0. 35% 
02 Lakkrísextrakt í 4 kg blokkum eða stærri og fljótandi lakkrísex- 

trakt á 3 lítra ílátum eða stærri ...............00.000.0....... 40% 
03 Lakkrísextrakt annar ...............0.......00000 00 125% 
09 Ånnad ............ 0. 40% 

14. kafli. 
Flétti- og útskurðarefni úr jurtaríkinu; önnur efni úr jurtaríkinu 

ótalin annars staðar. 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki jurtaefni og trefjar, sem fyrst og fremst eru notuð sem 
spunaefni og í því sambandi skiptir ekki máli á hvaða vinnslustigi þau eru. Eigi 
heldur teljast til kaflans þau jurtaefni, sem hafa sætt þeirri meðferð, að þau verða 
aðeins notuð sem spunaefni (XI. flokkur). 

2. Til nr. 14.01 teljast m. a. klofnar viðigreinar, reyr, bambus og þess háttar; peddig 
og. flysjaður og klofinn spanskreyr. Tréspænir (nr. 44.09) teljast ekki til þessa 
númers. 

3. Til nr. 14.02 telst ekki tréull (nr. 44.12). 
4. Til nr. 14.03 teljast ekki tilsniðin knippi til burstagerðar (nr. 96.03).
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14.01 00  Jurtaefni aðallega notuð til körfugerðar og annars fléttiidnadar, svo sem 
hreinsaður, bleiktur eða litaður hálmur, víðigreinar, reyr, sef, spansk- 

reyr, bambus, raffíabast og lindibast ...............000.0000000.0.00.. 20% 

14.02 00  Jurtaefni aðallega notuð sem tróð eða til bólstrunar, svo sem kapok, viðar- 

hár, marhálmur, einnig sett á undirlag eða milli laga úr öðrum efnum 30% 
14.03 00  Jurtaefni aðallega notuð til burstagerðar, svo sem sópdúrra, píazzava, 

agavatrefjar, einnig í knippum eða hespum .........0000000000. 0... 30% 
14.04 00 Hörð fræ, kjarnar, skurnir og hnetur til útskurðar, svo sem fílabeins- 

og steinhmetur .............0000000000nnnnn ns 30% 
14.05 00 Önnur efni úr jurtaríkinu, ét. a. .........0.000000 00... nr nr. 35% 

III. flokkur. 

Feiti og olía úr jurta- og dýraríkinu og klofningsefni þeirra; 

tilbúin matarfeiti; vax úr jurta- og dýraríkinu. 

15. kafli. 

Feiti og olía úr jurta- og dýraríkinu og klofningsefni þeirra; 

tilbúin matarfeiti; vax úr jurta- og dýraríkinu. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Feiti af svinum og alifuglum, sem ekki hefur verið brædd eða pressuð (nr. 02.05). 

b. Kakaósmjör (nr. 18.04). 

c. Hamsar (nr. 23.01), olíukökur og aðrar leifar, er til falla við vinnslu á olíu úr 

jurtaríkinu (nr. 23.04). 

d. Einangraðar kemískt skýrgreindar feitisýrur og feitialkóhól, tilbúið vax, lyf, 
málning, lökk, sápa, ilmvötn, hreinlætis- og snyrtivörur, súlfóneraðar olíur og 
aðrar vörur, er teljast til VI. flokks. 

e. Faktis gerður úr olíu (nr. 40.02). 
2. Leifar frá hreinsun á olíu (t. d. sápufótur og olíufótur), einnig sterinbik, ullar- 

feitibik og glyserólbik telst til nr. 15.17. 

15.01 00 Feiti af svínum og fuglum, brædd eða pressuð ..........0.0000000.00.. 70% 
15.02 00 Feiti af nautgripum, sauðfé og geitum, óbrædd; tólg framleidd úr slíkri 

feiti (þar með talin „premier jus") ...........22000000 000... nn... 70% 
15.03 00  Svínafeitisterín (lardstearin), oleosterín (pressutólg;) svínafeitiolía, oleo- 

margarín, tólgarolía, hvorki jafnblönduð, blönduð né unnin á annan hátt 35% 

15.04 00 Feiti og olía úr fiski og sjávarspendýrum, einnig hreinsuð ............ 35% 
15.05 00  Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (hér með talið lanólín) .......... 35% 
15.06 00 Önnur feiti og olía úr dýraríkinu (hér með talin klaufaolia, beinafeiti og 

úrgangsefnafeiti) ...............2222000.000eee runna 35% 
15.07 Feiti og feit olía úr jurtaríkinu, hrá, hreinsuð eða hreinunnin: 

81 Sojabaunaolía ......000rrueeeeeseeesnennnenerenenenenenerense 30% 
82 Badmullarfræsolia ..............000 neee 30% 
83 Jarðhnetuolía .........0.22000000 ne 30% 
84 Ólívuolía .........0.2200000 00. venner 30%
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86 Rapsolía, colzaolia og mustarðsolía .............2200000 000... 35% 
87 Línolía .........220..00000ennnsennnns nvensesee 30% 
88 Pålmaolia ........222.000000nn nn 30% 
89 Kókosolía ...........0.000000.snssseeeeeress 30% 
91 Pálmakjarnaolía ..........000000000 0. vn ven 30% 
92 Rísínusolía .............00..0000n en 35% 
93 Önnur 2... 35% 

15.08 Olia år jurta- og dyrarikinu, sodin, oxyderud, vatnssneydd (dehydrated), 
meðhöndluð með brennisteini, blásin, pólymeriseruð eða umbreytt med 
öðrum hætti: 

01 Línolía .......000000000 00 30% 
09 Önnur .......20002000000n nr 35% 

15.09 00 Degras .........000000000nn ns 35% 
15.10 Feitisýrur, súr olía frá feitihreinsun, feitialkóhól: 

Feitisýrur og olíusýrur frá hreinsun: 
11 Lanótex og önnur íburðarefni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skyr- 

greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................... 2% 
12 Sterín (blanda af palmitínsýru og sterínsýru) ................... 30% 
19 Aðrar ......2222.0000 0000 30% 
20 Feitialkóhól ..............00.000 200 35% 

15.11 00  Glyseról, glyserólvatn og glyseróllútur .................0000000.0000.. 35% 
15.12 Feiti og olía úr jurta- og dýraríkinu, hert, einnig hreinsuð, en ekki frekar 

unnin: 
01 Úr jurtaríkinu .............2....00 00... 30% 
09 Önnur .......00000000 000 rns 35% 

15.13 00 Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard), og önnur tilbúin matarfeiti 70% 
15.14 00  Spermacet (hvalraf), hrátt, pressað eða hreinsað, einnig litað .......... 35% 
15.15 00 Byflugnavax og annað skordýravax, einnig litað ..................... 35% 
15.16 00 Vax úr jurtaríkinu, einnig litað ....................0.20000000.00... 35% 
15.17 00 Leifar frá hreinsun á feiti, feitri olíu eða vaxi úr jurta- og dýraríkinu .. 35% 

IV. flokkur. 

Matvælaframleiðsla; drykkjarvörur, etanól (etylalkóhól) 

og edik; tóbak. 

16. kafli. 

Framleiðsla úr kjöti, fiski, krabbadýrum og lindýrum. 

Athugasemd: 

Til þessa kafla telst ekki kjöt, fiskur, krabbadýr og lindýr, sem hafa sætt þeirri 
meðferð, er um getur í 2. og 3. kafla. 

16.01 00 Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum eða dýrablóði 100% 
16.02 00 Aðrar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum, tilreiddar eða niðursoðnar 100% 
16.03 00  Kjötextrakt og annað kjötseyði ...................0.0000000000000.. 100% 
16.04 00 Fiskur, tilreiddur eða niðursoðinn, þar með talin styrjuhrogn og eftirlík- 

ingar þeirra ..............2.0.000.00 0000 rn 100% 
16.05 00  Krabbadýr og lindýr, tilreidd eða miðursoðin ........................ 100%
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17. kafli. 

Sykur og sykurvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sykurvörur, sem í er kakaó (nr. 18.06). 

b. Kemiskt hreinn sykur, nema sakkarósi (nr. 29.43). 

c. Lyfjavörur (30. kafli). 

2. Kemiskt hreinn sakkarósi telst ávallt til nr. 17.01. 

17.01 Rófu- og reyrsykur í föstu formi: 

10 Óhreinsaður rófu- og reyrsykur í föstu formi .......2..000000 0000... 0 

Hreinsaður rófu- og reyrsykur í föstu formi: 

21 Molasykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ......2.0000000.0.. 0 

22 Molasykur í öðrum umbúðum .......0..000000.ennenrvner ne... 0 

23 Strásykur i smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........002.000.... 0 

24 Strásykur í öðrum umbúðum .....0.20.0000.rernnenreneenrer 0. 0 

25 Púðursykur ........000000000000ueeeneernrrnn rn 0 

26 Sallasykur (flórsykur) .......00000000eeeneernsennnrr nn 20% 

27 Steinsykur (kandis) .........000.000neennrennrrnnern ner 20% 

29 Annar 22.00.0000. ene r rr 20% 

17.02 Annar sykur, síróp, hunangslíki, einnig blandað náttúrlegu hunangi; 

brenndur sykur: 

01 Drúfusykur (glúkósi) .........00000000neenernennrnnnn nr 70% 

02 Hunangslíki, einnig blandað náttúrlegu hunangi ...........0.... 70% 

03 Síróp ....000000n rn renrrsen nennt 100% 

09 Annað ....c..00eeeeeeerr rr 100% 

17.03 Melassi, einnig aflitaður: 

01 Melassi til fóðurs .......22000eereeeererreeereerenesenenenenee 0 

02 Melassi til manneldis ........0.00000 000. enrnnnn enn 20% 

17.04 Sykurvörur, sem kakaó er ekki í: 

01 Lakkrís sykradur og lakkrísvörur ..........0000000.. 000... 00... 125% 

02 Möndlumassi blandaður sykri, og persipan, í 10 kg blokkum og 

Stærri ........00ssse rss 70% 

03 Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur ............0.00000.0.... 125% 

04. Tyggigúmmí, húðað með sykri og óhúðað .......0.00000000...... 125% 

05 Karamellur .........00000000 ene 125% 

09 Aðrar .........0.0 ner 125% 

17.05 00 Sykur, síróp og melassi, sem bragð- eða litarefni hafa verið látin í, þó ekki 

ávaxtasafi, sem sykur hefur verið látinn í að einhverju leyti .......... 125% 

18. kafli. 

Kakaó og kakaóvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki vörur þær, sem taldar eru i nr. 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 

eda 30.03. 

2. Til nr. 18.06 teljast sykurvörur, sem i er kakao, og einnig aðrar neyzluvörur, sem 

í er kakaó, þó ekki þær, sem taldar eru i 1. athugasemd hér á undan. 

A4
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18.01 
18.02 
18.03 

18.04 
18.05 
18.06 

28 29. april. 

00. Kakaóbaunir, heilar eða muldar, einnig brenndar .................... 40% 
00 Kakaéhydi og kakaóúrgangur ...................00..00000 0000... 40% 
00 0 Kakaódeig (þar með talið kakaódeig í stykkjum), einnig þótt feitin hafi 

verið dregin úr því .....................000000 00. 40% 
00  Kakaósmjör (feiti eða olía) ....................0..000 0000. 000. 40% 
00  Kakaóduft ósykrað ...................20.000000 000. 50% 

Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, sem í er kakaó: 
01 Kakaóduft sykrað .................0%.00 0000 rn 60% 
09 Aðrar ...........0.0 00 125% 

19. kafli. 

Framleiðsla úr korni, mjöli og sterkju; brauðvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

C. 

Vörur úr hveiti, sterkju eða maltextrakti tilreiddar sem fæða fyrir börn, fyrir 
sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er 50% af kakaði eða meira miðað við 
Þyngd (nr. 18.06). 

Kex eða aðrar vörur úr mjöli eða sterkju sérstaklega tilreiddar sem skepnu- 
fóður (nr. 23.07). 

Lyfjavörur (30. kafli). 
2. Með orðinu mjöl í þessum kafla er einnig átt við mjöl úr ávöxtum og græn- 

meti, og vörur úr þess konar mjöli flokkast þá eins og vörur úr kornmjöli. 

19.01 
19.02 

19.03 
19.04 

19.05 

19.06 

19.07 

19.08 

00  Maltextrakt .........................000 000 50% 
00 Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreidðdar sem fæða fyrir börn, 

fyrir sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er minna en 50%, af kakaói 
miðað við þyngd ......................0.0 0000. 0 nn … 100% 

00 Makkarénur, spaghetti og þess kønar vörur ..…….….….....…............….…... 80% 
Tapíókagrjón og sagógrjón, tapíóka- og sagólíki unnin úr kartöflumjöli 
eða annarri sterkju: 

01 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ...........0000000..000... 20% 
09 Í öðrum umbúðum ...........00000 0000 20% 
00 0 Neyæluvörur úr uppbólgnuðu eða steiktu korni eða kornvörum, svo sem 

„puffed rice“, „corn flakes“ eða þess konar vörur .................. 80% 
00  Altarisbrauð, tóm hylki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, rísþynnur og þess 

konar vörur ......................0.000 000 80% 
00 0 Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur, án sykurs, hunangs, eggja, 

feiti, osts eða ávaxta ....................00.0000 00. 125% 
00 0 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaói að 

meira eða minna leyti ........................0..000.. 000. 125% 

20. kafli. 

Framleiðsla úr grænmeti, ávöxtum og öðrum plöntuhlutum. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Grænmeti og ávextir, sem teljast til 7. og 8. kafla.
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b. Aldinhlaup, aldinmauk og annað þess konar, sem hefur einkenni sykurvara (nr. 

17.04) eda sukkuladivara (nr. 18.06). 

2, Til nr. 20.01 og 20.02 telst einungis bess konar grænmeti, sem nytt telst til nr. 07.01. 

3. Ætar plöntur, plöntuhlutar og rætur plantna lagðar í sykurlög, t. d. engifer og 

hvannarót, flokkast með niðursoðnum ávöxtum, sem teljast til nr. 20.06. Brenndar 

jarðhnetur teljast einnig til nr. 20.06. 

4. Tómatsafi, sem í er 7% eða meira af þurrefnum, telst til nr. 20.02. 

20.01 00 Grænmeti og ávextir, tilreitt eða niðursoðið í ediki eða ediksýru, einnig 

með sykri, salti, sinnepi eða öðru kryddi .................000020.0.. 100% 

20.02 Grænmeti, tilreitt eða varið skemmdum með öðru en ediki eða ediksýru: 

01 Tómatpuré .......0000000nsennvensesserssrrnrrrn rr 80% 

09 Annað .......eeeeeeree sr 100% 

20.03 00 Ávextir frystir, með sykri ..........0.0.2000 0. ernnennenenn00 re... 100% 

20.04 00 Ávextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar varið skemmdum með sykri (húðað, 

gljásykrað eða sykrað á annan hátt) ..........00000000e.eecer0. 0... 125% 

20.05 00  Aldinsulta, aldinhlaup, aldinmauk, ávaxtapulpa og ávaxtadeig, soðið, 

einnig með sykri ..........2020000 00 nes enetnrnrnrnnrnr nr 100% 

20.06 Ávextir, niðursoðnir eða tilreiddir á annan hátt, einnig með sykri eða 

vínanda: 

01 Pulpa ósykruð, í 50 kg umbúðum eða stærri ........000200.... 40% 

09 Aðrir 2... nrsesr err 100% 

20.07 Ávaxta- og grænmetissafi (þar með drúfusafi), ógerjaður, einnig með sykri, 

en án vínanda: 

01 Åvaxta- og grænmetissafi, ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum 

og StÆTTI ........000000n rns 40% 

02 Óáfeng vín, samkvæmt nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins .........00000000ennneensrennrrnnrn nr 60% 

09 Ånnar „2... 100% 

21. kafli. 

Ýmsar fæðutegundir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Blandað grænmeti, sem telst til nr. 07.04. 

b. Brennt kaffilíki, sem inniheldur kaffi að meira eða minna leyti (nr. 09.01). 

c. Krydd og aðrar vörur, sem teljast til nr. 09.04—09.10. 

d. Ger, sem framleitt er sem lyf (nr. 30.03). 

2. Extraktar úr kaffilíki því, sem um getur í b-lið 1. athugasemdar hér á undan, teljast 

til nr. 21.02. 

21.01 00 Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki; extraktar, kjarnar (essens- 

ar) og seyði úr þessum vörum ........20.200000 00 non rener een... 70% 

21.02 Extraktar, kjarnar og seyði úr kaffi, tei eða maté; einnig vörur fram- 

leiddar úr þessum efnum: 

10 Kaffiextraktar, kaffikjarnar, kaffiseyði og vörur úr þessum efnum .... 70% 

20 Extraktar, kjarnar og seyði úr tei eða maté og vörur úr þessum efnum 70% 

21.03 00  Sinnepsmjål og lagað sinnep .........0.00000 er necrnnnrnnne ner 100% 

21.04 00  Kryddsósur og önnur tilreidd bragðbætiefni .................00.020.. 100% 

21.05 00 Súpur og súputeningar, fljótandi, í föstu formi eða sem duft ...... „ee. 100%
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Nåtturlegt ger, þar með talið þurrger; tilreitt bökunarduft: 
Ger, lifandi eða dautt .............00000000.0 000 
Bökunarduft tilreitt .................,.....000 000. 

Aðrar fæðutegundir, ót. a.: 

Áfengislaus efni (konsentreraðir essensar) til framleiðslu á drykkjar- 
VÖFUM sene eee nerne eee eee reverse 
Búðingsduft .............0...200000 000 sn 
Annars .........2000.000 00. ess 

22. kafli. 

Drykkjarvörur, etanól (etylalkóhól) og edik. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Sjór (nr. 25.01). 

Eimað vatn og annað vatn af sams konar eða meiri hreinleika (nr. 28.58). 
Ediksýra með meira en 10% sýrustyrkleika miðað við Þunga (nr. 29.14). 
Lyfjavörur (nr. 30.03). 

a. 

b. 

c. 

d. 

e 

2. Eta 
Ilmvörur, snyrti- og hreinlætisvörur (33. kafli). 
nólstyrkleiki nefndur í nr. 22.08 og 22.09 er miðaður við Gay-Lussac's alkóhól- 

mæli við 15” hita á Gelcius. 
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Vatn, ölkelduvatn og vatn með kolsýru; ís og snjór: 
Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru ......0.0000.0. 0... 
Annað ..........0.200 0000 

Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, eg aðrar óáfengar drykkj- 
arvörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi, er telst til nr. 20.07 ...... 
Öl gert úr malti .....................000.0 00 
Drúfusafi í gerjun og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með öðru en etanóli 
Vín úr nýjum drúfum og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með etanóli: 

Freyðivín ..........00.000.00 2002. 
Hvítvín annað en rínarvín ............2.0002 0000. 000 rn 
Rauðvín ............00000000.00 000 

Vermút og annað vín úr nýjum drúfum, með bragðefnum ............ 
Aðrar gerjaðar drykkjarvörur, t. d. eplavín, peruvín og mjöður (hunangs- 
VÍ) 20.00.0000... nr rr 
Etanól (etylalkóhól) ómengað, með 80% etanólmagni eða meira að rúm- 
máli; mengað etanól sérhvers styrkleika: 

Etanól ómengað, með 80% etanólmagni eða meira að rúmmáli 
Etanól mengað, sérhvers styrkleika ........................... 

Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli; brenni- 
vín og aðrir áfengir drykkir; sprittblöndur með bragðbætandi efnum til 
framleiðslu á drykkjarvörum: 

Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli .... 
Brennivín ..........2..0.00000 0000 
Genever ..........0.000 rr 
Gin 00.00.0222... 0000 

100%
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06 Vodka ........0000snnnn ens 20% 

07 Whisky ......000000000nee neee rr rann 20% 

08 Sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á drykkjar- 

VÖFUM 2... 20% 

09 Annað ........0cnssses sn 20% 

22.10 00 Edik og edikslíki ............00.000.eeeneennrennrrneeenn rr 90% 

23. kafli. 

Úrgangsefni frá matvælaframleiðslu; tilreitt skepnufóður. 

23.01 00 Mjöl og duft úr kjöti, sláturúrgangi, fiski, krabbadýrum og lindýrum, 

óhæft til manneldis; hamsar ..........000000 00. snenr enn... 35% 

23.02 00  Klíð og annað úrgangsefni, sem fellur til við mölun, sáldun eða aðra 

vinnslu korns eða belgávaxta .......00000000000annenrsn0nnn0 000... 0 

23.03 00  Sykurmelassi og annar úrgangur, sem fellur til við framleiðslu á sykris 

hrat og önnur úrgangsefni frá öl- og áfengisgerð; úrgangsefni frá 

sterkjugerð og önnur áþekk úrgangsefni ............20000000000.. 0 

23.04 00  Oliukdkur og aðrar leifar, sem falla til við framleiðslu á feiti og 

feitum sýrum úr jurtaríkinu (þó ekki leifar frá olíuhreinsun) ........ 0 

23.05 00  Víndreggjar, óhreinsaður vínsteinn ............000.200e.0 ern... 0... 0 

23.06 00  Jurtaefni hæf til skepnufóðurs, ét. a. ........0000000 000. ven enn... 0 

23.07 00  Skepnufédur blandað sykri eða melassa og annað tilreitt skepnufóður 0 

24. kafli. 

Tóbak. 

24.01 00 Tóbak óunnið; tóbaksúrgangur ..........0000000 00 nsnrennvn0000 0... 30% 

24.02 Tóbak unnið; tóbakssósa og tóbaksextrakt: 

10 Vindlar þ. á m. smávindlar ......2200020eerennnerennnrrr 35% 

20 Vindlingar .........2000.ennserneennversensrrns enn 50% 

Annað unnið tóbak: 

31 Reyktóbak ......0..0000000nneennernneennrrnnrrn rr 35% 

39 Ånnars .......0nee rennt 35% 

V. flokkur. 

Jarðefni (mínerölsk efni). 

25. kafli. 

Salt; brennisteinn; mold og steintegundir; gips, kalk og sement. 

Athugasemdir: 

1. Sé ekki annað tekið fram, teljast til þessa kafla aðeins óunnar vörur eða vörur, 

sem eru þvegnar (einnig með kemiskum efnum til þess að ná burtu óhreinindum, 

þó þannig að vörurnar breyti ekki eðli sinu), muldar, malaðar, í duftformi, rifnar,
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sáldaðar eða hreinsaðar með fleytingu (flotation), með segulafli eða með öðrum 
mekanískum eða fysískum aðferðum (þó ekki umkrystöllun), en ekki brenndar eða 
meðfarnar á annan hátt en tilgreint er í hinum einstöku númerum. 

2. Til kaflans telst ekki: 

a. 

b. 

|"
 

25.01 

25.02 
25.03 

25.04 
25.05 

25.06 

25.07 

25.08 
25.09 
25.10 

25.11 

25.12 

25.13 

25.14 

25.15 

Brennisteinn, þurreimdur (sublimed), felldur eða hlaupkenndur (colloidal) (nr. 
28.02). 

Járnoxyd-jarðlitir, sem innihalda járnsambönd að jafngildi minnst 70% miðað 
við þunga af FesOg (nr. 28.23). 

- Lyfjavörur (30. kafli). 

- Ilmvörur, snyrti. og hreinlætisvörur (nr. 33.06). 
Steinar og hellur til götu- og gangstéttagerðar (nr. 68.01), byggingarsteinar og 
teningar til mósaikgerðar (nr. 68.02) og þakhellur og aðrar þess konar hellur til 
bygginga (nr. 68.03). 

- Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (nr. 71.02). 
. Tilbúnir natríumklórídkrystallar (þó ekki optískar vörur) 2% g að þyngd eða 

meira hver einstakur krystall (nr. 38.19) og optískar vörur úr natríumklóridi 
(nr. 90.01). 

Skrif- og teiknikrit (nr. 98.05). 

Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt), hreint natríumklóríð, 
saltupplausnir og sjór: 

01 Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt) í smásöluumbúðum 
5 kg eða Minna ........0.........00..0 sn 5% 

02 Matarsalt í öðrum umbúðum ..............00.0...... 1000 kg 1 kr 
03 Fóðursalt ...............0.0000..0 0 0 
09 Annað ........000.00200 0 1000 kg 1 kr 
00 Brennisteinskís, ekki brenndur ...................0.0.000.0 0000 20% 
00 Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur (sublimed), felldur eða 

hlaupkenndur (colloidal) ...............0..0000 0000... 20% 
00 Nåtturlegt grafít ...........................000 000 35% 
00 Nåttirlegur sandur hvers konar, einnig litaður, þó ekki málmsandur, sem 

telst til nr. 26.01 ..............0.... 000. IR 30% 
00 Kvarz (þó ekki náttúrlegur sandur); kvarzitsteinn, einnig í söguðum eða 

tilhöggnum stykkjum, en ekki slípaður eða frekar unninn ............ 35% 
00 Leir (t. d. kaólín og bentonit), andalåsit, cyanit og sillimanit, einnig brennt 

(þó ekki þaninn leir, sem telst til nr. 68.07); múllít; chamotteleir og dínas- 
leir ............. 0... 30% 

00. Krít ............0.....00 0000. 35% 
00  Jarålitir, einnig brenndir eða blandaðir innbyrðis; náttúrlegur járngljásteinn — 35% 

Náttúrleg kalsíum- og kalsíumalúmínfosföt, apatít og kalsíumfosfatrík krít: 
01 Til áburðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 

neytisins .........000.000000 rns 0 
09 AÅnnad ..........0.00000 200 35% 
00 0 Náttúrlegt baríumsúlfat (þungspat), náttúrlegt baríumkarbónat (witherit), 

einnig brennt (þó ekki baríumoxyd) .............0.0.0.0000 0000... 35% 
00 Kisilsalli og önnur þess konar kísilsýrurík jarðefni (t. d. kísilgúr, infúsóríu- 

Jörð, díatómjörð) með rúmþyngd 1 eða minna, einnig brennt .......... 35% 
00 Vikur (pimpsteinn), smergill, náttúrlegt kórund og önnur náttúrleg slípi- 

efni „..........0.00.00.0 rr 35% 
00 0 Flögusteinn, einnig í söguðum og tilhöggnum stykkjum, en ekki slípaður 

eða frekar unninn ...................0..20.0000 0000. 35% 
00  Marmari, travertin og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða bygg-
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inga, sem hefur rúmþyngd 2,5 eða meira, og alabastur, einnig í söguðum 

eða tilhöggnum stykkjum, en ekki slípað eða frekar unnið ........... 35% 

25.16 00 Granit, porfyr, basalt, sandsteinn og steinn til höggmyndagerðar eða bygg- 

inga, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en ekki slípað eða frekar 

25.17 00 Tinna, mulinn steinn, asfalthúðaður mulningur, smásteinar og möl til 

25.18 00 Dólómít, einnig brennt, og dólómít í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, 

dólómít) ......0.02000 00 aerea kerner eee eneret ktr rns 35% 

25.19 00 —Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít), einnig brennt (þó ekki magnesí- 

umoxyd) „20.00.0000. rennt r stressa 35% 

25.20 Gips, anhydrít, brennt gips, einnig litað eða lítils háttar bætt mýkingar- 

efnum (þó ekki gips til tannlækninga): 

01 Gips óunnið, einnig malað .......00000sen sr 20% 

09 Annað .....cccceesserr sr 35% 

25.21 00  Kalksteinn, sem ætlaður er til framleiðslu á kalki, sementi eða við málm- 

vinnslu ........0...0....veeevesssrsssns sr 35% 

25.22 00  Brennt kalk, leskjað kalk og hydrólískt kalk (þó ekki kalsíumoxyd og 

kalsíumhydroxyð) .......0000000enenennenrnrnernrnrnrn rr 35% 

25.23 00 —Portlandssement, alúmínatsement, slaggsement, og annað hydrólískt 

sement, einnig litað eða sem sementsgjall ................0000000..- 35% 

25.24 00 Asbest ........0.000.00 eneste 35% 

25.25 00 Merskim (einnig í slípuðum stykkjum) og raf; plötur, stengur o. þ. h., 

kol (jet) „00.00.0000 000nrenerenesennrnrrss sten nr re nt 35% 

25.26 00  Gljåsteinn (glimmer) (þar með talin glimmerblöð), gljásteinsúrgangur .. 35% 

25.27 00  Náttúrlegt steatít, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en ekki 

slípað eða frekar unnið; talk (talksteinm) ........000.0. 00.00.0000... 35% 

25.28 00  Náttúrlegt krýólít og náttúrlegt chiolít ............00.0.0 0... ne nv. r.. 35% 

25.29 00  Náttúrleg arsensúlfíd .............00000000cceeeennersrnrr reri 35% 

25.30 00  Óhreinsuð, náttúrleg bóröt og efni unnin úr þeim, einnig brennd, þó ekki 

bóröt unnin úr saltupplausnum, sem fyrir eru í náttúrunni; óhreinsuð 

náttúrleg bórsýra, sem í er 85% eða minna af bórsýru (B,B0,) miðað við 

þurrefnið .........2000000 een ersenssenrrnenenrrnrnrn rr 35% 

25.31 00  Feldspat, leueit, nefelín og nefelsyenít; flússpat „.........0.00.0.0..... 35% 

25.32 00  Jardefni, ét. a.; brotin leirvara .........0000000 00 ccc nnnnnrr ner. 35% 

26. kafli. 

Málmgrýti, gjall og aska. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Náttúrlegt magnesiumkarbónat (magnesit), einnig brennt (nr. 25.19). 

Tómasgjall (nr. 31.03). 

Gjallull, steinull og önnur þess háttar ull úr jarðefnum (nr. 68.07). 

Vörur, sem teljast til nr. 71.11, þar með talin úrgangur, afklippur og aska, sem 

fellur til við gull- og silfursmíði. 

e. Kopar-, nikkil- og kóbaltgrýti, sem fellur til við málmframleiðslu (XV. flokkur). 

2. Orðið málmgrýti í nr. 26.01 tekur til jarðefna, sem aðallega eru notuð og hæf í 

málmiðnaði til vinnslu á málmum, sem teljast til XTV. eða XV. flokks, eða til vinnslu 

2
0
,
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á kvikasilfri, og einnig þótt þau séu í einstökum tilvikum ætluð til annars. Nr. 26.01 
tekur hins vegar ekki til jarðefna, sem hafa sætt óvenjulegri meðferð fyrir málm- 
grýti, sem ætlað er til málmiðnaðar. Málmgrýti telst þó til nr. 26.01, þótt það hafi 
verið malað, brennt, þvegið, fleytt eða hreinsað á annan svipaðan hátt, enda sé 
það aðallega notað til framleiðslu á málmum og málmsamböndum. 

3. Nr. 26.03 tekur aðeins til ösku og úrgangs, sem notað er til málmvinnslu eða til 
framleiðslu á kemiskum málmsamböndum. 

26.01 Málmgrýti, einnig hreinsað, og brennt brennisteinskís (pyrít) og önnur 
náttúrleg járnsúlfíd: 

81 Jårngryti (þó ekki brennt brennisteinskís) ............................…. 20% 
82 Brennisteinskís ...................... 20% 
83 Kopargrýti .......0....0. 00 20% 
84 Nikkilgrýti „0... 20% 
85 Alúmíngrýti (bauxite) ............ 0. AR 20% 
86 Blýgrýti .......... vennerne 20% 
87 Zinkgryti 00... 20% 
88 Tingryti .........0. 0 20% 
89 Mangangrýti ............0..0 0. 20% 
91 Krómgrýti ...........00 0 20% 
92 Wolframgrýti ............0 ener en eee reeeevene 20% 
93 Titan-, vanadin-, molybden-, tantal- og æirkongrýti ................ 20% 
94, Málmgrýti annað en það, er telst til nr. 26.01.81-26.01.93 og nr. 26.01.96. 20% 
95 Jarðefnasambönd silfurs, platínu og annarra Platínumálma .......... 20% 
96 Úraníum- og thóríum-grýti .......... 20% 
97 Gull náttúrlegt, óhreinsað ..................0 0 20% 

26.02 00 Gjall, sindur og annar úrgangur frá járn- eða stálframleiðslu .......... 20% 
26.03 00 Aska og annar úrgangur (þó ekki frá járn- eða stálframleiðslu), sem málm- 

ur er Í eða málmsambönd ............................0.00 0 20% 
26.04 00 Annað gjall og askja, ót. a. (þar með talin þangaska) ................ 20% 

27. kafli. 

Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd úr þeim; 

tjöruefni; jarðvax. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind, kemískt skýrgreind lífræn efnasambönd (29. kafli). 
b. Lyfjavörur (nr. 30.03). 
Nr. 27.07 tekur — auk þeirra efna, sem framleidd eru með eimingu háhitaðrar 
koltjöru — einnig til slíkra efna, sem framleidd eru með eimingu lághitaðrar 
koltjöru eða annarrar jarðtjöru, með vinnslu á jarðolíu eða hvers konar annarri 
aðferð, ef þungi arómatisku efnishlutanna er meiri en þungi hinna, sem ekki eru 
arómatískir. 

Sem jarðolía eða skífuolia (nr. 27.10) teljast einnig aðrar áþekkar olíur án tillits 
til þess, hvernig þær eru framleiddar, ef þungi arómatískra efnasambanda er 
minni en annarra efnasambanda samantalinna. 
Til nr. 27.13 teljast ekki aðeins þær vaxtegundir, sem þar eru nefndar, heldur 
einnig tilsvarandi vörur framleiddar með samsetningu eða á annan hátt.
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Steinkol, steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum: 
Steinkol ..........2...00000nn 1000 kg 
Steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum ( þó ekki 
steinkol) ............2 000 1000 kg 

Brúnkol og brúnkolatöflur ...........0.0.000000 0000... 1000 kg 
Mór, mótöflur og mómylsna ........0000000 0000... 1000 kg 
Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó ........ 1000 kg 
Gaskoks ..........00000%0.sneeeee ern 1000 kg 
Koltjara, brúnkolatjara, mótjara og önnur jarðtjara, einnig tjara eimd 
að nokkru leyti, tjara framleidd úr blöndu af biki og kreósótolíu og annarri 
olíu framleiddri úr koltjöru með eimingu: 

Netjatjara o. þ. h. til netjagerðar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........0000000 0000... nn. 
Önnur ......0.0000000 0000 

Olíur og önnur efni framleidd með eimingu úr háhitaðri koltjöru, aðrar 
olíur og efni, sem nefnt er í 2. athugasemd við þennan kafla .......... 
Koltjörubik og annað bik, unnið úr koltjöru eða annarri jarðtjöru: 

Koltjörubik og annað jarðtjörubik .........000000.. 0 
Bikkoks ..........0000000 anne 

Jarðolía og skífuolía, óhreinsaðar ......................... 100 kg 
Jarð- eða skífuolíur hreinsaðar (þar með taldar vörur ótaldar annars 
staðar, sem í er minnst 70% af jarð- eða steinolíu miðað við þunga, ef 
þessar olíur eru einkennandi fyrir vörurnar): 

Jarðolía hreinsuð að nokkru, þar með talið „topped crude“ .... 100 kg 
Benzin: 

Flugvélabenzin .......00ueeeeeeeeeeesenseeeeneneneeeennnneeee 
Annað benzin ......00ereeeeseseeessenenenneskenrnennkekneee 

Ljósasteinolía (par með talið potueldsneyti) og lakkbenzin: 
Steinolía hreinsuð til ljósa (ljósasteinolía, kerósín) .............. 
Þotueldsneyti (jet fuel) ......020000000000 0. 
Lakkbenzín (white Spirit) ..........0.0..0.00000. 0. 

Gasolía (distillate fuel) .......00.000...2. 00 100 kg 
Brennsluolía (residual fuel oil) ........0.0000 00. 100 kg 
Smurningsolía og smurfeiti ...........2.0000.00 0. nn 
Áðrar ......00020. neee 

Petróleumgas og önnur loftkennd kolvatnsefnissambönd: 
Gas til eldsneytis og lýsingar ..........20000%00 00... ner. 
Annad .........00220000 neee 

Vaselín ..............2.0020000n eeen 
Parafín, smákristallað vax, móvax, ósókerít, ceresín, montanvax og aðrar 

vaxtegundir af mínerölskum uppruna, einnig litað ................... 
Jarðolíubítúmen, jarðolíukoks og önnur úrgangsefni frá jarðolíu- og skífu- 
olíuvinnslu: 

Jarðolíukoks ..........222.0000 neee 
Ánnað .......02.000 000 

Bítúmen og asfalt, náttúrlegt, bítúmenskífa, asfaltsteinn og tjörusandur 
Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, náttúrlegu bítúmeni, 
jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða jarðtjörubiki (t. d. asfaltmastix og 
»cut backs") .............202000200 00 

Rafmagn .........0.00000000 0... nsseerre rr 

AS
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VI. flokkur. 

Kemisk og önnur svipuð framleiðsla. 

Athugasemdir: 

1. a. Vörur (aðrar en geislavirkt málmgrýti), sem svara til skýrgreininganna við nr. 

28.50 eða 28.51, skulu teljast til þessara númera og einskis annars númers 

tollskrárinnar. 

b. Vörur, sem svara til skýrgreininganna við nr. 28.49 eða 28.52, skulu teljast til 

þessara númera og einskis annars númers tollskrárinnar, þó með þeim takmörk- 

unum, sem leiða af ákvörðunum fyrri málsgreinar (a). 

2. Vörur, sem svara til skýrgreininganna við nr. 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 

37.08 eða 38.11, skulu teljast til þessara númera og einskis annars númers tollskrár- 

innar, enda séu þær í skömmtum eða smásöluumbúðum, þó með takmörkunum 

þeim, sem leiðir af fyrri tölulið (1). 

28. kafli. 

Ólífræn kemísk efni, lífræn og ólífræn sambönd góðmálma, sjaldgæfra 

Jjarðalkalímálma, geislavirkra frumefna og ísótópa. 

Athugasemdir: 

1. 

3. 

Sé ekki annars getið í skyrgreiningum hinna einstöku tollskrárnúmera þessa kafla, 

tekur hann einungis til þeirra efna, er hér skulu talin: 

a. Aðgreind, kemisk frumefni og skýrgreind kemisk sambönd, einnig þótt þau séu 

blönduð óhreinindum. 

b. Vatnsupplausnir þeirra efna, sem nefnd eru hér að ofan í a-lið. 
c. Aðrar upplausnir þeirra efna, sem nefnd eru hér að ofan í a-lið, enda sé það 

vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi í uppleystu formi af öryggisástæðum 

„eða sökum flutningahæfni og upplausnarefnið geri efnið sjálft ekki hæfara til 

notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 

d. Efni þau, sem nefnd eru í a-, b- og c-lið hér að ofan og blönduð hafa verið 

efnum nauðsynlegum til að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða í 
flutningi. 

Auk diíthionita (hydrósúlfit), sem haldið er í óbreyttu ástandi með lífrænum efnum, 

og súlfoxylata (nr. 28.36), karbónata og perkarbónata ólifrænna basa (nr. 28.42), 
einfaldra eða komplexra cyanida ólífrænna basa (nr. 28.43), fúlminata og cyanata 
ólífrænna basa (nr. 28.44), lífrænna efna, sem teljast til nr. 28.49--28.52 og karbída 
málmleysingja og málma (nr. 28.56), teljast enn fremur eftirtalin kolefnasambönd 
til þessa kafla: 

Oxyd kolefnis, blásýra og cyanósýrur (nr. 28.13). 

Kolefnisoxydhalógenid (nr. 28.14). 

Brennisteinskolefni (nr. 28.15). 
Karbónylsúlfid, thiókarbónylhalógenid, dicyan, cyanhalógenid ásamt cyanamidi 
og málmderivötum þess (nr. 28.58), þó að undanskildu kalsíumeyanamidi, sem 
inniheldur ekki yfir 25% köfnunarefni að þunga miðað við þurrefni (31. kafli). 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Natríumklóríd og önnur steinefni, sem teljast til V. flokks tollskrárinnar. 
b. Framleiðsla, sem heyrir jafnt hinni ólífrænu sem lífrænu kemíu til, enda sé 

hún ekki talin upp í 2. tölulið hér að ofan. 
c. Vörur, sem nefndar eru í athugasemd 1, 2, 3 eða 4 við 31. kafla. 

2
0
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g. 

h. 

Ólífræn efni, sem notuð eru í ljósnæma liti (nr. 32.07). 

Gervigrafit (nr. 38.01), eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars 

konar hylkjum til notkunar í sama skyni í nr. 38.17, blekeyðandi efni i smásölu- 

umbúðum í nr. 38.19, tilbúnir krystallar (þó ekki til ljóstækniáhalda) úr 
magnesíumoxydi eða úr halógenídum alkalí- eða jarðalkalímálma, enda vegi 

hver krystall a. m. k. 2% g (nr. 38.19). 

Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) eða mylsna 

eða duft slíkra steina (nr. 71.02—71.04) og góðmálmar í 71. kafla. 

Málmar, sem falla undir eitthvert númer XV. flokks, einnig þótt um kemískt hreinan 

málm sé að ræða. 
Efni til ljóstækniáhalda, t. d. úr magnesíumoxydi eða úr halógenidum alkali- 

málma eða jarðalkalímálma (nr. 90.01). 

4. Kemiskt skýrgreindar komplexar sýrur myndaðar úr málmleysingjum, er teljast til 

undirkafla II, og sýrur myndaðar úr málmum, er teljast til undirkafla IV, skulu 

teljast til nr. 28.13. 

ot
 . Til nr. 28.29—28.48 teljast einungis sölt og peroxysölt málma og ammóníums. 

6. Til nr. 28.50 telst einungis: 

a. 

b. 

€. 

f. 

Eftirtalin kljúfanleg kemisk frumefni og ísótópar: náttúrlegt úranium og úraníum- 

isótópar 233 og 235, plutonium og plútoniumísótópar. 

Eftirtalin geislavirk kemisk frumefni: technetíum, prómethium, pólónium, astatine, 

radon, francíum, radium, actinium, protactiníum, neptunium, americíum, og 

önnur kemísk frumefni með hærra atómnúmeri. 

. Allir aðrir geislavirkir isótópar, náttúrlegir eða tilbúnir, þar á meðal ísótópar 

góðmálma og annarra málma, er teljast til XIV. og XV. flokks. 

Ólífræn og lífræn sambönd þessara frumefna eða isótópa, hvort sem þau eru 

kemískt skýrgreind eða ekki og blönduð eða ekki. 
Legeringar (aðrar en ferró-úraníum), jafnblöndur og „cermets“, sem innihalda 

eitthvert þessara frumefna eða ísótópa eða ólífræn eða lífræn sambönd þeirra. 

Hylki gerð geislavirk í kjarnakljúfa, lítt geislandi eða nýgeisluð. 

Hugtakið ísótópar, sem notað er hér að ofan og í skýrgreiningu á nr. 28.50 og 

28.51, felur einnig í sér efni með auknu innihaldi ísótópa, en hvorki kemisk frum- 

efni, sem finnast í náttúrunni sem hreinir ísótópar, né úraníum breytt í U 235. 

7. Fosfórjárn (ferrifosfid), sem inniheldur 15% eða meira af fosfór, miðað við þunga, 

einnig fosfórkopar (koparfosfid), sem inniheldur yfir 8% af fosfór, miðað við þunga, 

telst til nr. 28.55. 

28.01 

28.02 

28.03 
28.04 

28.05 

I. Kemisk frumefni. 

Halógen (flúor, klór, bróm og joð): 
10 Klór ........00000000 00 35% 
20 Ánnað ........2200 0 35% 
00  Brennisteinn, þurreimdur (sublimed), eða felldur; hlaupkenndur (colloidal) 

brennisteinn .........22.00200000 seen snss ss 35% 
00 Kolefni (í. d. sót, antracensvart og acetylensvart) ................... 35% 

Vatnsefni, eðalgös og aðrir málmleysingjar: 
10 Súrefni .......2.0000000 0 35% 
20 Köfnunarefni .............22nennnrn rr 35% 
30 Vatnsefni og eðalgös ........2000000nsennesnansssssn 35% 
40 Ánnað .......0000 snar 35% 

Alkalí-, jarðalkalí- og sjaldgæfir jarðalkalímálmar (þ. á m. yttríum og 
scandium), kvikasilfur: 

10 Kvikasilfur ............. nan 35% 
20 Annað .......000000 0 35%



28.14 
28.15 

28.16 
28.17 

28.18 
28.19 
28.20 

28.21 
28.22 
28.23 

28.24 
28.25 
28.26 
28.27 
28.28 

28.29 
28.30 

28.31 
28.32 
28.33 
28.34 
28.35 
28.36 

28.37 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

01 
09 

00 
00 

00 

10 

21 
29 
00 
00 

10 
20 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 

00 

01 
09 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
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II. Ólífrænar sýrur og oxyd málmleysingja. 

Salisýra og klórsúlfónsýra ..............00.000.0.0000nn 35% 
Brennisteinsdioxyd ................0.00000 000. 0 nr 35% 
Brennisteinssýra, oleum ....................00.00nnnnn 20% 
Saltpéturssýra, nítreringssýra .............0.......2.0000 0. 35% 
Fosfórpentoxyd og fosfórsýra (meta-, ortó- og pyró=) ................ 35% 
Arsentríoxyd, arsenpentoxyd og arsensýrur ...........02.00000000... 35% 
Bóroxyd og bórsýra ..............22000000 0000 35% 
Aðrar ólífrænar sýrur og önnur súrefnissambönd málmleysingja (þó ekki 
vatn): 

Kolsýra (koldíoxyd) ........220000000 000. nn 35% 
Annars ........220000 neee 35% 

III. Halógen- og brennisteinssambönd málmleysingja. 

Halógeníd og oxyhalógeníd málmleysingja .................0.0000.... 35% 
Súlfíd málmleysingja (þ. á m. fosfórtrísúlfíd) ........................ 35% 

IV. Ólífrænir basar og oxyd, hydroxyd og peroxyd málma. 
Ammóníak, vatnssnautt eða í upplausn ................0...000000.. 35% 
Natríumhydroxyd, kalíumhydroxyd, peroxyd natríums og kalíums: 

Vítissódi (natríumhydroxyð) ........0000000 00 20% 
Kalíumhydroæyd, peroxyd natríums og kalíums: 

Kalíumhydroxyd .........00000000 0000. 20% 
Peroxyd natríums og kalíums ...........0000000 0000 n nn. 35% 

Oxyd, hydroxyd og peroxyd magnesiums, strontíums og bariums ...... 35% 
Zinkoxyd og zinkperoxyd ..........2000000000 00. nn 35% 
Alúmínoxyd og alúmínhydroxyd, tilbúið kórundum: 

Alúmínoxyd og alúmínhydroxyd ......0...2000 35% 
Tilbúið kórundum .............000000 0000. 35% 

Krómoxyd og krómhydroxyd ........00000000000ene eee 35% 
Manganoxyd ...........0000000..eeeeenes sr 35% 
Jårnoxyd og jårnhydroxyd, bar med talinn leirlitur, enda innihaldi hann 
jårnsambånd, sem nema 70% eða meira miðað við þunga, reiknað sem 

Fe,0g .....20.00000000sn nenna 35% 
Kóbaltoxyd og kóbalthydroxyd .........0...00.0000 0000 35% 
Títanoxyd .........220000000 0. 35% 
Tinoxyd (stannóoxyd og stanníoxyd) ............0..000.00 000... 0... 35% 
Blýoxyd ...........22.0000000ennn eee nen erne snenssee 35% 
Aðrir ólífrænir basar, oxyd, hydroxyd og peroxyd málma (þar með talið 
hydrazin og hydroxylamín og ólífræn sölt þeirra) .............0...... 35% 

V. Málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna. 

Flúóríd, silikóflúóríd, flúórbóröt og önnur flúórsölt „................. 35% 
Klóríd og oxyklóríd: 

Kalsíumklóríd .........000000 0000. 20% 
Annað .......2000000ennsnnsens rr 30% 

Klórit og hypóklórit .............2.00000000 00... nn 35% 
Klóröt og perklóröt ..............0.0000000000 nn 35% 
Brómíd, oxybrómíd, brómöt, perbrómöt og hypóbrómit................ 35% 
Jódíd, oxyjódíd, jódöt og perjódöt ...............00000 00... 35% 
Súlfíd, þar með talin pólysúlfíd ..............00002200 000 .n0 0... 35% 
Díthíonit, einnig þótt þau séu blönduð lífrænum efnum til að halda þeim 
í óbreyttu ástandi, enn fremur súlfoxylöt ..................0.0.0000... 35% 
Súlfít og thíósúlföt ..............000000000 unns neee 35%
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28.38 00  Súlföt (þ. á m. álún) og persúlföt ...........2..000000000 0... 0... 35% 
28.39 Nitrit og nítröt: 

01 Natrium nitrit ......0000eseeeeeeeeenereneensenerernnnnnennee 15% 
09 Annað ......02200000nn enn 35% 

28.40 00  Fosfit, hypófosfit og fosföt .............0...000000 een 0er rn 35% 
28.41 00  Arsenit og arsenðt ............000reeeeeeseseeneseeernnrennereneee 35% 
28.42 Karbónöt og perkarbónöt (þar með talið ammóníumkarbónat, sem inni- 

heldur ammóníumkarbamat): 
10 Natríumkarbónat (sódi) .......2.2.0000... 0. eeen 20% 
20 Önnur .......2.0000 eeen 35% 

28.43 00  Cyaníd og eyanósölt ............22020000000enneennne 35% 
28.44 00 Fulminét og cyamöt ..........220000000neeesnnnsr sn 35% 
28.45 00  Sílíköt, þar með talið venjulegt natrííumkalíumsílíkat ................ 35% 
28.46 00 Boråt og perbórðt .........0.00220000000n0 enn 35% 
28.47 00  Sölt málmsýrna (t. d. krómöt, permanganöt, stannöt) ................ 35% 
28.48 00 Önnur málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna, þó ekki azíd ..... 35% 

VI. Ýmislegt. 

28.49 00 Hlaupkenndir góðmálmar, amalgöm góðmálma, ólífræn eða lífræn sölt og 
önnur sambönd góðmálma, þar með talin albúmínöt, próteínöt, tannöt og 
önnur sams konar sambönd, einnig þótt samböndin séu ekki kemískt skýr- 
greind ........00000000nnnnrrrrr rr 35% 

28.50 00  Kljúfanleg kemisk frumefni og ísótópar, önnur geislavirk kemisk frum- 
efni og geislavirkir ísótópar, ólífræn eða lífræn sambönd þessara frumefna 
og ísótópa, einnig þótt samböndin séu ekki kemískt skýrgreind; legeringar, 
jafnblöndur og „cermets“, sem innihalda eitthvert af þessum frumefnum, 
ísótópum eða samböndum ............000000.n00c0n0000 0... 35% 

28.51 00 Ísótópar og ólífræn eða lífræn sambönd þeirra, einnig þótt samböndin séu 
ekki kemískt skýrgreind, enda teljist ísótóparnir og samböndin ekki til 

nr. 28.50 .......0000.2000 nenna 35% 
28.52 00  Sålt og önnur ólífræn eða lífræn sambönd thóríums, úraníums eða sjald- 

gæfra jarðalkalímálma (þar með talið yttríum og scandium) og blöndur 
þessara salta og sambanda ............00.00000nnnnnnnnnr00 nr 35% 

28.53 00  Fljótandi andrúmsloft ..............000.00.een0nnsnnnnnn 35% 
28.54 00  Vatnsefnisperoxyd ...........20000..snsrrnsnn ern 35% 
28.55 00 Fosfid .............0..0.0002000n enn 35% 
28.56 Karbíd (t. d. kísilkarbíd, bórkarbíd, málmkarbíd): 

10 Kalsíumkarbíd ...............20.. 0 35% 
20 Annað ........22020000 nn 35% 

28.57 00 Hydrid, nítríd, azíd, silicíd og bóríd .............0..0000 00.00.0000... 35% 

28.58 00 Önnur ólífræn sambönd (þ. á m. eimað vatn og annað vatn af sams konar 
eða meiri hreinleika, einnig amalgöm önnur en góðmálmaamalgöm) ... 35% 

29. kafli. 

Lífræn kemísk efni. 

Athugasemdir: 

1. Sé ekki annars getið í skýrgreiningum hinna einstöku tollskrárnúmera þessa kafla, 

tekur hann einungis til þeirra efna, er hér skulu talin: 

a. Aðgreind, kemískt skýrgreind lífræn sambönd, einnig þótt þau innihaldi óhreinindi. 

b. Blöndur af tveim eða fleiri jafnhlutaefnum (isomers) hins sama lífræna sambands, 

einnig þótt þau séu blönduð óhreinindum. 

c. Efni í nr. 29.38—29.42 eða 29.43 og 29.44, einnig þótt þau séu ekki kemiskt skýr- 

greind.
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d. Efni þau, sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan, uppleyst í vatni. 

e. Efni þau, sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan, leyst upp í öðru upp- 

lausnarefni en vatni, enda sé það vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi í 

uppleystu formi af öryggisástæðum eða sökum flutningshæfni og upplausnarefnið 

geri efnið sjálft ekki hæfara til notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 
f. Efni þau, sem nefnd eru í a-, b-, c-, d- eða e-lið hér að ofan og blönduð hafa 

verið efnum nauðsynlegum til að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða 

flutningi. 

gs. Díazoniumsölt afmælds styrkleika, arylid afmælds styrkleika til notkunar til teng- 

ingar við fyrrnefndu söltin, enn fremur fastir basar afmælds styrkleika í azólitar- 

efni. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, sem teljast til nr. 15.04 eða glyseról (nr. 15.11). 

b. Etanól (nr. 22.08 eða 22.09). 
c. Efni fengin með eimingu á kolum, jarðtjöru, jarðolíu eða skifuolíu og önnur 

efni, sem teljast til 27. kafla. 

d. Kolefnissambönd nefnd í athugasemd 2 við 28. kafla. 

e. Þvagefni (urea), sem inniheldur ekki meira en 45% af köfnunarefni miðað við 

þunga og þurrefni (31. kafli). 

f. Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu (nr. 32.04), tilbúin lífræn litarefni (þar með 

taldir pigmentlitir), tilbúnir lífrænir ljósnæmir litir, bleikjandi lífræn efni, er 

festast við trefjarnar, og náttúrlegt indigó (nr. 32.05) og litir mótaðir til smásölu 

eða í smásöluumbúðum (nr. 32.09). 

g. Metaldehyd, hexametylentetramin og önnur sams konar efni mótuð sem töflur, 

stengur eða annað þess konar til notkunar sem eldsneyti og fljótandi eldsneyti 

til notkunar í kveikjara í hylkjum, sem ekki taka meira en 300 cmð (nr. 36.08). 

h. Eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar hylkjum til 

notkunar í sama skyni í nr. 38.17, blekeyðandi efni í smásöluumbúðum í nr. 

38.19. 
i. Efni til ljóstækniáhalda, t. d. etylendiamintartrat (nr. 90.01). 

Vörur, sem flokka má í tvö eða fleiri númer þessa kafla, skulu taldar til hins síðasta 

þessara númera. 

Til nr. 29.03—29.05, 29.07—29.10 og 29.12—29.21 telst, auk halógen-, súlfó-, nitró- 
og nitrósóderivata, einnig derivatar hvers konar tengsla innbyrðis, milli þessara 

substitúenta. 

Nitró- og nitrósósubstitúentar skoðast ekki sem köfnunarefnissambönd í skýr- 

greiningu tollskrárnúmers 29.30. 

a. Esterar myndaðir úr lífrænum sýrum, er teljast til kafla í flokkum I—VII, og 

úr lífrænum samböndum, er teljast til sömu kafla, flokkast á sama hátt og það 

af estermyndandi samböndum, sem flokkast í það númer, sem síðast er talið. 

b. Esterar myndaðir úr etanóli, glyseróli eða sakkarósa og lifrænum sýrum, sem 

teljast til kafla í flokkum I—VII, flokkast í sama tollskrárnúmer og viðkomandi 

sýra. 
c. Sölt þeirra estera, sem nefndir eru í a- og b-lið hér að ofan í tölulið 5, með 

ólífrænum bösum, flokkast á sama hátt og viðkomandi ester. 

d. Sölt mynduð úr lífrænum sýrum eða fenólum, sem teljast til kafla í flokkum 

I—VII, og úr ólifrænum bösum, teljast til sama tollskrárnúmers og viðkomandi 

sýra eða fenól. 

e. Halógenid af karboxylsýrum teljast til sama tollskrárnúmers og viðkomandi sýra. 

Til nr. 29.31—29.34 teljast lifræn sambönd því aðeins, að sameindir þeirra séu, auk 

vatnsefnis, súrefnis og köfnunarefnis, mynduð úr atómum annarra málma eða málm- 

leysingja (t. d. brennisteini, arseni, kvikasilfri eða blýi), sem séu í beinum tengslum 

við kolefnisatómin. 

Tollskrárnúmer 29.31 (lífræn brennisteinssambönd) og 29.34 (önnur lífræn-
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ólífræn sambönd) taka ekki til súlfó- eða halógenderivata (hér með taldir samsettir 

derivatar), sem auk vatnsefnis, súrefnis og köfnunarefnis einungis eru myndaðir úr 
brennisteins- og halógenatómum með þess konar tengslum við kolefnisatómin, að 

samböndin beri einkenni súlfó- eða halógenderivata (eða samsettra derivata). 

7. Nr. 29.35 (mishringliða (heterocyclic) sambönd) tekur ekki til innri etera, metylen- 

etera, ortódifenóla, epoxyda með þri- eða fjórliðuðum hringjum, hringliða (cyclic) 

acetala, hringliða fjölhlutasambanda (polymers) af aldehydum, thíóaldehydum eða 

aldiminum, anhydrida marggildra sýrna, hringliða úreida, ímida marggildra syrna, 
hexametylentetramins og trimetylentrinitramins. 

I. Karbonhydríd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 
vötum þeirra. 

29.01 Karbonhydríd: 
10 Styren ......0000n0 nennt 35% 
20 Önnur „2... 35% 

29.02 00 Halégenderivatar karbonhydrída ...............00000.0 0... 0... 0... 35% 
29.03 00  Súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar karbonhydrida ..................... 35% 

II. Alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 

og nítrósóderivötum þeirra. 

29.04 Óhringliða (aeyclic) alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 
vötum þeirra: 

10 Metanól (metylalkóhól) ..........22000000 00. 35% 
Annað: 

21 Etylenglykol (frostlögur) .........000000000 00 125% 
29 Annars .......02000000 ess 35% 

29.05 00 Hringlida alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra 35% 

III. Fenól og fenólalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og 

nítrósóderivötum þeirra. 

29.06 00 Fenél og fenólalkóhól ...........0.000..00.0.sssenssnnrr 35% 
29.07 00  Halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar fenóla og fenólalkóhóla .... 35% 

IV. Eter, alkóhólperoxyd, eterperoxyd, epoxyd með þrí- eða 
fjórliðuðum hringjum, acetöl og hemiacetöl ásamt halógen-, 

súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

29.08 00  Eter, eteralkóhól, eterfenól, eteralkóhólfenól, alkóhólperoxyd og eter- 

peroxyd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra ...... 35% 
29.09 00 Epoxyd, epoxyalkóhól, epoxyfenól og epoxyeter með þrí- eða fjórliðuðum 

hringjum ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra .... 30% 

29.10 00  Acetöl og hemiacetöl ásamt einföldum og samsettum acetölum og hemi- 
acetölum mynduðum úr atómhópum með súrefnisatómum að einhverju 
leyti, enn fremur halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara efna 35% 

V. Aldehyd. 
29.11 Aldehyd, aldehydalkóhól, aldehydeter, aldehydfenól og önnur aldehyd (ein- 

föld eða samsett) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti úr súrefni: 
01 Formaldehyd og formalin ..........2200000200 00 nnn 15%, 
09 Annad 20.00.0000. 35% 

29.12 00  Halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar efna þeirra, er teljast til nr. 

2011 ..........000000000nesseenssss senere sees essens ese 35%
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VI. Keton og quinon. 

Keton, ketonalkóhól, ketonfenól, ketonaldehyd, quinon, quinonalkóhól, 

quinonfenól, quinonaldehyd og önnur keton og quinon (einföld eða sam- 
sett) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti úr súrefni ásamt 
halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þessara efna ............. 

VII. Sýrur, sýruanhydríd, sýruhalógeníd, peroxysýrur og sýru- 
peroxyd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

Einbasiskar sýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og peroxyd þeirra, 
einnig halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara sýrna: 

Ediksýra, sölt hennar, esterar og anhydríd .................... 

Annað .........000000ee nn 
Tví- eða margbasiskar sýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og per- 
oxyd þeirra, einnig halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þeirra sýrna 
Alkóhólsýrur, aldehydsýrur, ketonsýrur, fenólsýrur og aðrar sýrur (ein- 
faldar eða samsettar) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti úr 
súrefni ásamt anhydrídum, halógenídum, peroxysýrum og peroxydum 
þeirra og enn fremur halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara 
SÝTÐA ........22220000n00 enn 

VIII. Ester ólífrænna sýrna og sölt þeirra ásamt halógen-, 
súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

Ester brennisteinssýru ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósó- 
derivötum ............0000000. nn 
Ester saltpéturssýrlings og saltpéturssýru ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 
og mítrósóderivötum ................0.000000.n0n0nn 
Ester fosfórsýru ásamt söltum (hér með talin laktófosföt) og halógen-, 
súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum ....................220.0. 00... 

Ester kolsýru ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum 
Ester annarra ólífrænna sýrna (þó ekki af hydrógenhalógenídum) ásamt 
söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum so... 

IX. Köfnunarefnissambönd. 

Amin .......22..00000 0 
Amin (einföld eða samsett) mynduð úr atómhópum með súrefnisatómum 
að einhverju leyti ..............00000000000 000 nnnn sn 
Kvaterner ammóníumsölt og kvaterner ammóníumhydroxyd (þar með talin 
lesítín og önnur fosfóramínólípíd) ROKK 
Amid .......22000000000n nn 
Imíd og imín ..............2..0000 0000 
Nítril ..............2.2000000 rr 
Díazó-, azó- og azoxydsambömd ....................0.0.00 000... 
Lífrænir derivatar af hydrazíni og hydroxylamíni „................... 
Sambönd með annars konar atómhópum, sem að einhverju leyti eru úr 
köfnunarefni ...............0..0020000 0000 

X. Ólífræn-lífræn sambönd og mishringliða sambönd. 

Lífræn brennisteinssambönd .................00000000.0 000... 

Lífræn arsensambönd ...................2000000 eens 

apríl. 

35% 

35% 
35% 

35% 

35%
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29.36 00 Sulfénamid ...........000rereeeeeeessseeseneesnesenessneeseneee 35% 
29.37 00  Sulton og sultöm ..........0.000000 ns s ss son 35% 

XI. Próvítamín, vítamín, hormón og enzym, náttúrleg eða tilbúin. 

29.38 00  Próvítamín og vítamín, náttúrleg eða tilbúin (þar með talin hreinsuð 
vítamín) ásamt blöndum þeirra, einnig upplausnir þessara efna í hvers 
konar upplausnarefmi .............200000eeeeeenrnnnnnn nn 35% 

29.39 00  Hormón, náttúrleg eða tilbúin ...............00000..... 00.00.0000... 35% 

29.40 Enzym: 
01 Ostahleypir ........0.00000.nnnnsnrerrrs rr 20% 
09 Enzym (önnur en ostahleypir) .........0000000..0... 00... 35% 

XII. Glykósíd og jurtaalkalóíd, náttúrleg eða tilbúin ásamt 
söltum, eterum, esterum og öðrum derivötum þeirra. 

29.41 00 —Glykósíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, esterum og öðrum 

derivötum þeirra ...........222222000e0eenrnnnnn nn 35% 
29.42 00  Jurtaalkalóíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, esterum og 

og öðrum derivötum þeirra ..........2.0000000000nneennn nn 35% 

XIII. Önnur lífræn sambönd. 
29.43 00 Sykur, kemískt hreinn, nema sykrósi, glúkósi og laktósi; sykureterar og 

sykuresterar og sölt þeirra, nema vörur í nr. 29.39, 29.41 og 29.42 .... 35% 
29.44 00 Antibiétika ............2..00000000eesnsn rss 15% 
29.45 00 Onnur lífræn sambönd ..........0..0000000 00 neeeennn ner 35% 

30. kafli. 

Vörur til lækninga. 

Athugasemdir: 

1. Með hugtakinu lyf í nr. 30.03 er átt við vörur (aðrar en matvæli og drykki ætlað 

sykursjúkum mönnum eða öðrum sjúklingum, matvæli með auknum vítaminstyrk, 

styrkjandi drykki, ölkelduvatn), sem teljast hvorki til nr. 30.02 né 30.04 og eru 

annað hvort 

a. 

b. 

framleiðsla, sem inniheldur tvö eða fleiri efni, sem eru blönduð eða sett 

saman til notkunar sem læknislyf eða lyf til að koma í veg fyrir sjúkdóma, 

óblönduð framleiðsla til notkunar í sama tilgangi í mældum skömmtum, eða 

umbúin til smásölu á þann hátt, sem venjulegt er um læknislyf eða lyf til að 

koma í veg fyrir sjúkdóma. 
Í samræmi við ofan nefndar ákvarðanir og ákvarðanir í d-lið 3. athugasemdar 

skoðast eftirgreindar vörur: 

A. Sem óblönduð framleiðsla: 

1. Óblönduð efni leyst upp í vatni. 
2. Allar vörur, sem teljast til 28. og 29. kafla (þó ekki hlaupkenndir (collodial) 

góðmálmar). 
3. Einfaldir plöntuextraktar, sem teljast til nr. 13.03, enda hafi ekki verið frekar 

að þeim unnið en að gera styrkleika þeirra afmældan eða leysa þá upp, og 

skiptir þá ekki máli, hvert upplausnarefnið er. 

B. Sem blönduð framleiðsla: 

1. Hlaupkenndar upplausnir og jafnblöndur (þó ekki hlaupkenndur brennisteinn). 

2. Plöntuextraktar unnir úr blöndu af efnum úr jurtaríkinu. 

3. Sölt þurrkuð úr ölkelduvatni að nokkru eða öllu leyti. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vatn frá eimingu rokgjarnra olía úr jurtaríkinu og vatnsupplausnir slíkra olia til 

lækninga (nr. 33.05). 
A6
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b. Tannkrem, einnig þótt það sé blandað efnum til að lækna eða koma í veg fyrir 
sjúkdóma (nr. 33.06). 
Lyfjasápa hvers konar (nr. 34.01). 

3. Til nr. 30.05 telst einungis: 

Dauðhreinsað girni (catgut) til læknisaðgerða og annað dauðhreinsað efni til 
notkunar í sama skyni. 

Dauðhreinsað laminaria og laminariastifti (parastifti). 
Dauðhreinsuð efni til að stöðva blæðingar, enda geti líkaminn tekið þau til sin. 
Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir og rannsóknarefni við læknisskoðanir 
til notkunar útvortis eða innvortis (þó ekki vörur þær, er teljast til nr. 30.02), 
jafnt óblönduð efni í skömmtum sem blönduð efni. 

Sement til tannviðgerða og annað tannfyllingarefni. 

Kassar og annað þess háttar með gögnum til hjálpar í viðlögum. 

c. 

a. 

b. 
c. 
d. 

30.01 

30.02 

30.03 
30.04 

30.05 

00 

00 

00 
00 

00 

Kirtlar og önnur líffæri til lækninga, þurrkuð, mulin eða ómulin; ex- 
traktar af kirtlum eða öðrum líffærum eða úr safa þeirra til lækninga; 
önnur efni úr dýraríkinu framleidd til að lækna eða koma í veg fyrir 
sjúkdóma, enda séu þau ekki talin eða innifalin annars staðar ........ 15% 
Antísera, bóluefni, toxín og hreinræktaður sýklagróður (hér með talinn 
smáverugróður, sem komið getur af stað gerjun, þó ekki ger) ásamt öðrum 
þess konar vörum ....................000 0... 15% 
Lyf, einnig til dýralækninga .....................0020 0000. 15% 
Vatt, bindi og aðrar þess konar vörur (t d. sáraumbúðir, heftiplástur, 
bakstrar) gegndreyptar með efnum til lækninga eða í smásöluumbúðum, 
sem bera þess greinileg merki, að um vörur til lækninga sé að ræða (að 
undanteknum vörum nefndum í 3. lið athugasemdanna við þennan kafla) 35% 
Aðrar vörur til lækninga ...........,...........000 000. 35% 

31. kafli. 

Áburður. 
Athugasemdir: 

1. Til tollskrárnúmers 31.02 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki 
mótaðar eða í smásöluumbúðum eins og lýst er í nr. 31.05: 
Á. Vörur, sem ein eða önnur eftirgreind lýsing á við: 

1. 

R
N
 

Natríumnítrat, sem inniheldur ekki meira en 16% af köfnunarefni, miðað við 
Þunga. 

Ammóníumnitrat, einnig kemiskt hreint. 

Ammóníumsúlfatnitrat, einnig kemískt hreint. 
Ammóníumsúlfat, einnig kemískt hreint. 
Kalsíumnitrat, sem inniheldur ekki meira en 16% af köfnunarefni, miðað við 
þunga. 

Kalsíummagnesíumnítrat, einnig kemískt hreinsað. 
Kalsíumcyanamid, sem inniheldur ekki meira en 25% af köfnunarefni, miðað 
við þunga, einnig þótt það hafi sætt meðferð með olíu. 

- Þvagefni (urea), sem inniheldur ekki meira en 45% af köfnunarefni, miðað 
við þunga. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum, sem nefnd eru í A-lið hér að 
ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

C. Áburður búinn til úr ammóniumklórídi eða einhverjum þeirra efna, sem nefnd
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eru í A- eða B-lið hér að ofan, og blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólifrænum 
efnum, sem ekki hafa áburðargildi, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

D. Fljótandi áburður úr vatns- eða ammóniakupplausn ammóníumnitrats eða þvag- 

efnis, sbr. málsgr. 1 A, eða blöndum þessara efna. 

2. Til nr. 31.03 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki mótaðar eða í 

smásöluumbúðum eins og lýst er í nr. 31.05: 

A. Vörur, sem ein eða önnur eftirfarandi lýsing á við: 

1. Tómasgjall. 
2. Kalsíumfosföt gerð auðleystari með upphitun, glæðingu eða bræðslu og náttúr- 

leg kalsíumalúminfosföt, sem sætt hafa sams konar meðferð. 
3. Súperfosföt (ein-, tvi- eða þriföld). 

4. Díkalsíumfosfat, sem inniheldur a. m. k. 0,2% af flúór, miðað við þunga. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum, sem nefnd eru í A-lið hér að 

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

C. Áburður búinn til úr einhverjum þeirra efna, sem nefnd eru í A- eða B-lið hér 

að ofan, og blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum, sem ekki hafa 

áburðargildi, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

3. Til nr. 31.04 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki mótaðar eða i 

smásöluumbúðum eins og lýst er í tollskrárnúmeri 31.05: 

A. Vörur, sem ein eða önnur eftirgreind lýsing á við: 

Óhreinsuð náttúrleg kalíumsölt (t. d. karnallit, kainit, sylvinit). 

Óhreinsuð kalíumsölt fengin sem úrgangur við framleiðslu á sykurrófnamelassa. 
Kalíumklórid, einnig kemiskt hreint (þó ekki vörur nefndar i 6. málsgr. c). 

Kaliumsúlfat, sem inniheldur í mesta lagi 52% K:0 miðað við þunga. 

Kaliummagnesíumsúlfat, sem inniheldur í mesta lagi 30% K20 miðað við 

þunga. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum, sem nefnd eru í A-lið hér að 

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

4. Ammóníumfosföt, sem innihalda 6 mg eða meira af arseni í hverju kg, teljast til 
nr. 31.05. 

5. Magnhlutföll þau, sem um er getið í málsgreinunum 1A, 2A, 3A og 4, skulu miðast 

við þurrefni efnisins. 

6. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dýrablóð, er telst til nr. 05.15. 
b. Aðgreind, kemiskt skilgreind sambönd (þó að undanteknum efnum þeim, sem 

nefnd eru í málsgreinunum 1A, 2A, 3A og 4). 

c. Ræktaðir kalíumklórídkrystallar (aðrir en til ljóstækniáhalda), sem vega a. m. k. 

2% g hver (nr. 38.19), en efni til ljóstækniáhalda úr kalíumklórídi teljast til 

nr. 90.01. 

R
N
 

31.01 00  Gúanó og önnur náttúrleg áburðarefni úr jurta- og dýraríkinu, einnig 
blönduð saman, enda hafi efnin ekki sætt kemískri meðferð .......... 0 

31.02 Köfnunarefnisáburður úr steinaríkinu eða kemískur köfnunarefnisáburður: 

10 Natríumnítrat náttúrlegt ...........2.00.200. enn 0 

Ánnar köfnunarefnisáburður : 
21 Kalkammonsaltpétur ..........0.00000 0. 0nn renn. 0 

22 Kalksaltpétur (kalsífumnítrat) ........00.000.0n0nnnnnn 0 
23 Tröllamjöl (kalsíumcyanamíd) ..........0000000 000 nn... 0... 0 
29 Annars ........00000.0.es ss 0 

31.03 Fosfóráburður úr steinaríkinu eða kemískur: 

10 Tómasgjall (thomasfosfai) .......000.0000 nn 0 
Annar fosfóráburður : 

21 Súperfosfat ,.....000c000ensnsnsnssssr ere rerenennee . 0



29 Annars sees ss 0 

31.04 Kaliåburdur úr steinaríkinu eða kemiskur: 

10 Kalísölt óhreinsuð, náttúrleg ...............2.22..0 0000 0 
Annar kalíáburður: 

21 Kalíumklóríd ............02000.00.00.nsne 0 

22 Kalíumsúlfat ...............0.2002 0000. 0 
29 Annars essensen eee eee eee, 0 

31.05 Annar áburður; hvers konar áburður, sem telst til þessa kafla og er mót- 

aður í töflur eða svipað form, eða er í svo smáum umbúðum, að hvert 
stykki vegi 10 kg eða minna brúttó: 

01 Nitréphoska ...svesueeeeeeeeeeenenseseesneesenseseeveseneeee 0 
02 Áburður í smásöluumbúðum 10 kg eða minni, svo og áburður í 

töflum 0. þ. h. .....20000000000 nn 40% 
09 Annars ........2..22000000n seen 0 

32. kafli. 

Sútunar- og litextraktar, sútunarsýrur og derivatar þeirra, litarefni, lökk og aðrar 

málningavörur, kítti, sparti, prentlitir, blek og túsk. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki: 

a. Aðgreind, kemískt skýrgreind frumefni og sambönd (þó ekki þau efni, sem teljast 
til nr. 32.04 eða nr. 32.05, ólifræn ljósnæm efni í 32.07 ásamt uppleysanlegum 

litarefnum mótuðum til smásölu eða í smásöluumbúðum í nr. 32.09). 

b. Próteinderivatar af sútunarsýrum (nr. 35.01—35.04). 
2. Til nr. 32.05 teljast blöndur ætlaðar til framleiðslu á azólitarefnum á spunatrefjum 

gerðar úr diazóníumsöltum og tengiliðum til myndunar litarefnisins og haldið með 
sérstökum efnum í óbreyttu ástandi. 

3. Til nr. 32.05, 32.06 og 32.07 telst einnig framleiðsla að meginstofni gerð úr tilbúnum 
lífrænum litarefnum (þar með talin pigment), litlökkum eða öðrum litandi efnum, 
og sé framleiðslan ætluð til blöndunar í plast, gúmmí og önnur þess konar efni í 
litunar skyni eða til tilbúnings á litum til prentunar á vefnaði. Til þessa númers 
teljast þó ekki tilreiddir pigmentlitir, sem nr. 32.09 tekur til. 

4. Til nr. 32.09 teljast upplausnir (aðrar en „collodions“) af efnum þeim, sem talin eru 
i nr. 39.01--39.06, í rokgjörnum lífrænum upplausnarefnum, enda sé upplausnar- 
efnið meira en 50% upplausnarinnar, miðað við þunga. 

5. Orðið litarefni í þessum kafla tekur ekki til efna, sem notuð eru sem fylliefni í oliu- 
liti, enda þótt einnig sé hægt að nota þau sem pigment í distemper og aðra slíka 
vatnsliti. 

6. Með prentþynnum, seim teljast til nr. 32.09, er einungis átt við slík efni eins og þau, 
sem notuð eru til prentunar, t. d. gyllingar á bókbandi og prentunar á hattböndum, 
og gerð eru með þeim hætti, er hér segir: 
a. Þunnar arkir úr málmdufti (einnig góðmálmum), sem haldið er saman með lími, 

gelatini eða öðru bindiefni. 

b. Málmduft (t. d. gull eða alúmín) eða pigment á pappir, plasti eða öðru berandi 
efni. 

32,01 00 Sútunarefnaextraktar úr jurtaríkinu ..................0.. 00.00.0000. 30% 
32.02 00 — Sútunarsýrur (tannin), þar með talið galleplatannín dregið út með vatni, 

ásamt söltum þeirra, eterum, esterum og öðrum derivötum .......... 30%
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32.03 00 Tilbúin sútunarefni, einnig blönduð náttúrlegum sútunarefnum; tilbúinn 

bæs til sútunar (t. d. enzym-, pankreas- eða gerlabæs) ............ 30% 

32.04 Litarefni úr jurtaríkinu (þar með taldir vidarlitarextraktar og aðrir litar- 

extraktar úr jurtaríkinu, þó ekki indígó) eða úr dýraríkinu: 

01 Barkarlitur (veiðarfæralitur) ...........000000000 00. nn... 0... 2% 

02 Bæs .....22200000000eees sens 30% 
03 Smjör- og ostalitir .........000000000000nneenneen nr 20% 
04 Öl- og gosdrykkjalitir ...........000000000 000 even ner... 40% 
09 Önnur ......0.000000.0n. ns 30% 

32.05 00 Tilbúin lífræn litarefni (þar með talin pigmentlitarefni); tilbúnir frænir, 
ljósnæmir litir; bleikjandi lífræn efni, er festast við trefjarnar; náttúrlegt 

iMdÍgÓ .....0...020000n0errðr rss 25% 

32.06 00 Litlökk (súbstrat pigment) ........00.0000000e000nnn nun 30% 

32.07 Önnur litarefni; ólífrænir, ljósnæmir litir: 
01 Bronslitir .........0.2.000000000eennr nn 25% 

02 Blýhvíta .......0020.000 000 rneneenennr nest 25% 

03 Jarðlitir syntetískir ..........220..20000 00. veen une 25% 

04 Málningarlitir þurrir ..........000000.eeeenneeeennn nr 25% 

05 Menja ....20000000 00. 25% 

06 Títanhvíta .........2.00000.000 eeen 25% 

07 Zinkhvíta .......000.02000000n nes 25% 

09 Annars ........0....ssven ðe 25% 
32.08 00  Tilreidd pigment, tilreidd gruggunarefni og tilreiddir htir, smelt og annar 

glerungur, fljótandi, gljáámyndandi efni og önnur þess konar framleiðsla, 
sem notuð er við leirmunagerð, smeltun og glergerð; engober (slips); glerfrit 
og annað gler sem duft, korn eða flögur ..............0.00..00.... 40% 

32.09 Lökk, tær eða með pigmenti; distemper, vatnslitir til litunar á leðri o. þ. h.; 
önnur málning og lökk; pigment rifin í línolíu, jarðterpentínu, fernis eða 

öðrum svipuðum efnum notuðum við framleiðslu á málningu; prentþynnur; 
uppleysanleg litarefni mótuð til smásölu eða í smásöluumbúðum: 

01 Blakkfernis ......0.00000000nnnnss nr 35% 

09 Ånnars .......000.0000 nn 60% 
32.10 00 Litir til listmálunar, kennslu, auglýsingagerðar, litblæbreytinga og annars 

þess konar, í töflum, skálpum (túbum), krukkum, flöskum, skálum eða 

öðru svipuðu, þar með taldar litasamstæður með eða án pensla, skála, 

litspjalda eða annars, er málun heyrir til ...............000.0000... 35% 

32,11 00 Purrkefni ............2...0000eesenenrr rn 35% 

32.12 00  Kítti, spartl og önnur fylli- eða þéttiefni; ágræðslukvoða ............. 60% 

32.13 Blek, prentlitir og aðrir þess konar litir: 
10 Prentlitir ............2.00000nnen nr 20% 
20 Blek, tisk og aðrir þess konar litir, þó ekki prentlitir .............. 80% 

33. kafli. 

Rokgjarnar olíur úr jurtaríkinu og resinóíd; ilmvötn, 

hreinlætis- og snyrtivörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Framleiðsla gerð að nokkru leyti úr alkóhóli til notkunar í drykkjarvörur til 

bragðbætis (nr. 22.09). 

b. Sápa (nr. 34.01). 
c. Terpentínolía og önnur efni, sem teljast til tollskrárnúmers 38.07.
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2. Til nr. 33.06 teljast m. a. vörur, einnig óblandaðar (þó að undanskildum vörum, 
sem teljast til nr. 33.05), er nota má sem ilmvatn eða til hreinlætis eða snyrtingar 
og eru i smásöluumbúðum, er gefa til kynna, að nota eigi vöruna sem ilmvatn eða 
til hreinlætis eða snyrtingar. 

33.01 00  Rokgjarnar olíur (einnig terpensnauðar), fljótandi eða fastar; resinóíd .. 40% 
33.02 00  Terpenríkar aukaafurðir af rokgjörnum olíum ....................... 40% 
33.03 00  Konsentröt af rokgjörnum olíum í feiti, órokgjörnum olíum, vaxi eða öðru 

þess háttar, fengin með enfleurage eða maceration .................. 40% 
33.04 Blöndur af tveim eða fleiri ilmandi efnum (náttúrlegum eða tilbúnum) 

og blöndur (þar með taldar alkóhólupplausnir) að meginefni úr einu eða 
fleiri þessara efna, enda sé um að ræða hráefni til ilmvatnsgerðar, matvæla- 
eða drykkjaframleiðslu eða annars iðnaðar: 

01 Bragðbætandi efni til iðnaðar ....................0..000000. … 40% 
02 Ilmefni til iðnaðar ....................0000.0. 0000. 40% 
03 Bökunardropar ........0.0.0.000000. 0. ne nn 80% 
09 Annað ........0.00...0 0. AAA 40% 

33.05 00 Vatn frá eimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir slíkra olía, einnig 
þótt nota megi til lækninga ....................0.0.0..0 00. 60% 

33.06 Ilmvötn, hreinlætis- og snyrtivörur: 
01 Hårlidunarvåkvar og hårlidunarduft ........................... 100% 
02 Andlitsduft ..............0.0...... 0. 125% 
03 Húðkrem og húðolía .....................00000 0000. 125% 
04 Ilmvötn ................2.... 0. 125% 
05 Naglasnyrtiefni ......................0 00 125% 
06 Rakkrem ...................000 0000 125% 
07 Tannsnyrtiefni ........................0..0 0000 125% 
08 Varalitur ..................00000 000 125% 
09 Annað ..........00.000020 nr 125% 

34. kafli. 
Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, þvotta- og hreingerningarefni, smurefni, 

tilbúið vax, tilreiddar vaxblöndur, fægi- og ræstiefni, kerti og aðrar 

þess konar vörur, mótunarefni og vax til tannviðgerða. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind, kemískt skýrgreind efni. 
b. Tannkrem, rakkrem og hárþvottaefni, enda bótt vörur þessar séu gerðar að ein- 

hverju leyti úr sápu eða lífrænu yfirborðsvirku efni (nr. 33.06). 
2. Til nr. 34.01 telst einungis sápa, sem leysist upp i vatni, einnig þótt í hana sé 

blandað öðrum efnum (t. d. sótthreinsandi efnum, slipiefnum, fylliefnum eða lyfjum). 
3. Sem olíur unnar úr jarðolíu eða skifuoliu í nr. 34.03 skoðast einungis vörur þær, 

sem skýrgreindar eru í 3. athugasemd við 27. kafla. 
4. Sem vaæblöndur, sem hvorki eru jafnblandaðar né innihalda upplausnarefni, i nr. 

34.04 skoðast einungis: 

A. Blöndur af vaxi úr dýraríkinu, blöndur af vaxi úr jurtaríkinu eða blöndur af 
tilbúnu vaxi. 

B. Blöndur ýmiss konar vaxtegunda (úr dýraríkinu, úr jurtaríkinu, úr steinaríkinu eða 
tilbúnar).
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C. Vaxkenndar blöndur, sem eru ekki jafnblandaðar og innihalda ekki upplausnar- 

efni, gerðar að meginstofni úr einni eða fleiri vaxtegundum og innihalda auk 

þess feiti, harpix, steinefni eða annars konar efni. 

Til þessa númers telst ekki: 

a. Vax það, sem telst til nr. 27.13. 

b. Óblandað vax úr dýra- eða jurtaríkinu, sem einungis hefur verið litað. 

34.01 Sápa, einnig lyfjasápa: . 

01 Blautsápa .......000000eesnerrneennersrsrrn rr 110% 

02 Handsápa (toiletsápa) .....0.000002.000eeenneennnrn nr 110% 

03 Raksápa ........20000000nsesnsrenne renn 110% 

04. Sápa föst, til þvotta og hreingerninga (önnur en sú, sem telst til 

nr. 34.01.02 og nr. 34.01.03) .....00000000cceeeeerer rr 110% 

05 Sápuspænir og sápuduft ........0000000000nne enn rann... 110% 

09 Lyfjasápa og önnur sápa en sú, sem telst til nr. 34.01.01-34.01.05 110% 

34.02 Lífræn yfirborðsvirk efni; yfirborðsvirkar efnablöndur, þvotta- og ræsti- 

efni, einnig þótt þau innihaldi sápu: 

01 Þvottaduft, einnig þótt það innihaldi sápu ..........0000000 110% 

09 Lífræn yfirborðsvirk efni, yfirborðsvirkar efnablöndur, þvotta- og 

ræstiefni (þó ekki þvottaduft), einnig þótt þau innihaldi sápu .... 110% 

34.03 00  Smurefni gerð úr blöndum af olíum eða feiti eða úr blöndum gerðum að 

meginefni úr olíum eða feiti, þar með ekki talin smurefni, sem innihalda 

70% eða meira af olíum unnum úr jarðolíu eða skífuolíu, miðað við þunga 2% 

34.04 00 —Tilbúið vax (þar með talið vax leysanlegt í vatni), vaxblöndur, sem hvorki 

eru jafnblandaðar né innihalda upplausnarefni ...............22.0... 35% 

34.05 Fægi- og gljáefni fyrir skófatnað, húsgögn, gólf eða málma, ræstiduft og 

aðrar þess konar vörur, þó ekki vaxblöndur, sem teljast til nr. 34.04.00: 

01 Bón alls konar ..........00000 0000 ess nsr sn 110% 

02 Ræstiduft .........0.00220000..00 rss 110% 

03 Skóáburður og leðuráburður .......0000000000neenennener nn... 110% 

09 Annað ........00000000ennn sn 110% 

34.06 00  Sterin-, paraffín- og vaxkerti ásamt öðrum þess konar vörum ........ 110% 

34.07 00 —Mótunarefni (þar með talin mótunarefni ætluð börnum til dægrastyttingar 

og samstæður af mótunarefni); vax og annað mótunarefni til tannvið- 

gerða í plötum, stöngum, skeifulaga eða öðruvísi í lögun ............ 35% 

35. kafli. 

Próteín, lím og klístur. 

Athugasemd: 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Prótein, sem ætluð eru til lækninga (nr. 30.03). 

b. Póstkort og önnur grafisk verk úr gelatini (49. kafli). 

35.01 00  Kaseín, kaseínöt og aðrir kaseínderivatar, kaseínlím ................. 50% 

35.02 00  Albúmín, albúmínöt og aðrir albúmínderivatar .............0..0..0... 35% 

53.03 00  Gelatín (þar með talið gelatín í ferhyrndum plötum, einnig þótt þær séu 
litaðar eða unnar á yfirborðinu) og gelatínderivatar; lím unnið ár beinum, 
húðum, sinum eða öðru þess háttar, fiskilím; matarlím .............. 100%
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35.04 

35.05 
35.06 

00 

00 

01 

09 

50 29. april. 

Pepton og önnur próteín og derivatar þeirra; húðaduft, einnig þótt það 
hafi krómsaltameðferð ...................00.000.0 00 35% 
Dextrín; uppleysanleg sterkja; brennd sterkja og sterkjuklístur ....... 35% 
Límblöndur, ót. a.; hvers konar efni, sem nota má til límingar og eru í 
smásöluumbúðum, sem bera það með sér, að um lím sé að ræða, enda 
vegi innihald í hverju stykki ekki meira en 1 kg: 

Í smásöluumbúðum, enda vegi innihald í hverju stykki ekki meira 
en I kg .............000000 00. 0000 rns 80% 
Annars „..........000000 00 50% 

36. kafli. 

Sprengiefni; flugeldar og skrauteldar; eldspýtur, kveikilegeringar 

og tiltekin eldfim efni. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki aðgreind, kemískt skýrgreind efni önnur en þau, sem 
nefnd eru í a- og b-lið 2. athugasemdar þessa kafla. 

2. Til nr. 36.08 telst einungis: 
Metaldehyd, hexametylentetramin og önnur þess konar efni, enda séu þau mótuð 
(t. d. í töflur, stengur eða á annan svipaðan hátt) og ætluð til notkunar sem 
eldsneyti, enn fremur eldsneyti að meginefni úr alkóhóli og annað svipað elds- 
neyti sem fast efni eða deig. 

a. 

- Fljótandi eldsneyti (t. d. benzin) til notkunar í kveikjara, enda sé það í hylkjum, 
er ekki taka meira en 300 cmå. 

- Bik- og harpixblys, eldkveikjarar og aðrar þess konar vörur. 

Púður ................00.0.0 ennen ener even nvee 35% 
Sprengiefni tilbúin til notkunar, þó ekki púður ...................... 35% 
Kveikiþráður, sprengiþráður ....................0..00..0.. 00... 35% 
Hvellhettur og önnur þess konar kveikiefni til notkunar vid sprengingar 35% 
Flugeldar, skrauteldar og aðrar þess konar vörur: 

Flugeldar o. þ. h. til slysavarna, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ...................00.00.000000 000. 20% 
Annað .........000.0.00 00. ARNA 125% 

Eldspýtur (þó ekki bengalskar eldspýtur) .............0.0...0.0 0. 125% 
Ferró-ceríum og aðrar kveikilegeringar, einnig mótaðar .............. 125% 
Önnur eldfim efni ................0.. 0... 80% 

37. kafli. 

Vörur til ljósmynda- og kvikmyndagerðar. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki afklippur eða úrgangur. 
2. Til nr. 37.08 telst einungis: 

a. Blönduð kemisk efni til ljósmyndagerðar (t. d. ljósnæmar jafnblöndur, fram- 
kallarar, festingar- og blæbreytingarsölt). 

b. Óblönduð kemisk efni til notkunar í sama skyni, enda séu þau í hæfilega stórum 
skömmtum eða í smásöluumbúðum og tilbúin til notkunar. 
Til nr. 37.08 telst ekki lakk, klístur og önnur þess konar efni til notkunar við 

ljósmyndagerð.
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37.01 

37.02 

37.03 

37.04 

37.05 

37.06 

37.07 

37.08 

Ljósnæmar plötur (þar með bladfilmur), ólýstar, úr hvers konar efni öðru 
en pappír, pappa eða vefnaði: 

01 Röntgenfilmur og -plötur, ólýstar ...........0000000 0... 0... 30% 

09 Aðrar ......0000000eeeeeeens sr 70% 
Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, einnig gataðar: 

01 Röntgenfilmur 2......200000ueeeeeesereeenee nr 30% 

02 Kvikmyndafilmur .......0000000000neennern senn 70% 

09 Adrar ssseeeeeeeererereeeeeesnereeenenneeessenersresenneeeee 70% 
00  Ljésnæmur pappír, pappi eða vefnaður, lýstur eða ólýstur, en ekki fram- 

kallaður ...........0000000000nnneennnn rns 10% 
00  Ljósnæmar plötur og filmur, lýstar, en ekki framkallaðar, negativ eða 

PÓSItÍV ..........0000000rn snert 70% 
00. Plötur og filmur, einnig gatadar (aðrar en kvikmyndafilmur), lýstar og fram- 

kallaðar, negativ eða pósitív .............020000 0000 nnnnne nn 70% 
00. Kvikmyndafilmur einungis med hljómbandi, lystar og framkallaðar, nega- 

tiv eða pósitív ............... AAN 70% 
00 Adrar kvikmyndafilmur, med eda ån hljémbands, lystar og framkalladar, 

negativ og påsitiv .........0000000000 00. eeen 1kg 50kr. 
00 Kemisk efni til ljósmyndagerðar (þar með talið leifturduft) ........... 70% 

38. kafli. 

Ymis kemisk efni. 

Athugasemdir: 

1. Til bessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

Aðgreind, kemískt skýrgreind frumefni og sambönd með þeim undantekningum, 

er nú greinir: 
1. Tilbúið grafit (nr. 38.01). 
2. Sótthreinsandi efni, efni til varnar gegn og til útrýmingar á skordýrum, svepp- 

um og illgresi, efni til að hindra spírun, rottueitur og önnur þess konar efni, 

er teljast til nr. 38.11. 

3. Eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar til notkunar 

í sama skyni (nr. 38.17). 

4. Efni nefnd í a-, c-, d- eða f-lið 2. athugasemdar hér að neðan. 

Lyf (nr. 30.03). 

2. Eftirtaldar vörur teljast til nr. 38.19 og einskis annars númers: 

a. 

md
 
#
0
 

m
o
 

5
 

38.01 

38.02 
38.03 

Ræktaðir krystallar (aðrir en til ljóstækniáhalda) úr magnesiumoxydi eða úr 

halógenidum alkalímálma eða jarðalkalímálma, enda vegi hver krystall a. m. k. 

2% g. 

. Fúsilolía. 

. Blekeyðandi efni í smásöluumbúðum. 

. Leiðréttingalakk í smásöluumbúðum fyrir fjölritunarstensla. 

. Bræðanlegir leirmunir til hitamælinga (t. d. segerkeilur). 

. Gips sérstaklega tilreitt til notkunar við tannviðgerðir. 

. Blönduð alkyl mjög lágt pólymeriseruð. 

00  Tilbuid grafít; hlaupkennt (collodial) grafít annað en jafnblöndur þess 
í olíu .........0.20020000000nne nr 35% 

00 Dyrakol (t. d. beinsverta, fílabeinssverta), einnig notuð ............... 35% 
00  Ávirk kol (aflitandi, afskautandi eða aðsogandi), ávirkt kísilgúr, ávirkur 

leir, ávirkt alúmíngrýti (bauxite) og önnur ávirk náttúrleg steinefni .... 35% 

AT



38.10 

38.11 

38.12 

38.13 

38.14 

38.15 
38.16 
38.17 

38.18 
38.19 

11 
12 
13 
19 
20 
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Gasvatn og notaður gashreinsunarleir .............................. 
Tallolía (tallgýra) .....................0000 000 

Terpentínuolía og önnur upplausnarefni úr terpenum framleidd með eim- 
ingu eða annarri aðferð úr viði barrtrjáa (t. d. balsam-, trjá- og súlfat- 
terpentína), óhreinsað dípenten, óhreinsað eymen, „pine=oil“ .......... 
Kólófóníum og harpixsýrur ásamt derivötum þeirra (þó ekki harpixesterar, 
er teljast til nr. 39.05), harpixkjarni (pínólín) og harpixolíur ......... 
Viðartjara; viðartjöruolíur (þó ekki upplausnarefni og þynnar, er teljast 
til nr. 38.18); viðarkreósót, óhreinsað metanól, acetónolía: 

Metanól óhreinsað ..................2.00.0.0 0. 
Acetónolía „...........0000000 000 
Annað ..........20.000 0000 

Bik úr jurtaríkinu hvers konar; bruggarabik og annað þess konar að 
meginefni úr kólófóníum eða biki úr jurtaríkinu; kjarnabindiefni (fyrir 
mótasand) að meginefni úr harpixefnum ........................... 
Sótthreinsandi efni, efni til varnar gegn og til útrýmingar á skordýrum, 
sveppum og illgresi, efni til að hindra spírun, rottueitur og önnur þess 
konar efni, enda séu þau í smásöluumbúðum, séu blöndur efna eða til- 
reidd sem sérstakar vörur til notkunar í ofan nefndu skyni (t. d. bönd, 
kveikir eða kerti blönduð brennisteini, flugnaveiðarar): 

Baðlyf, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fj ármálaráðuneytisins 
Efni til að hindra spírun eða til eyðingar illgresis, eftir nánari skýr- 
greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................... 
Annað ..............0.000 0000 

Steining, bæs og annað þess konar til notkunar í pappírs-, vefnaðar- eða 
leðuriðnaði og skyldum iðngreinum ....................0..0....... 
Bæs fyrir málma, bræðsluefni og önnur hjálparefni til notkunar við lóðun 
málma og logsuðu, lóð- og logsuðuduft ásamt lóð- og logsuðupasta úr 
málmi og öðrum efnum; efni til að þekja eða fylla logsuðu- eða rafsuðu- 
þráð .............0000 0 
Efni til varnar banki í vélum, oxyderingu, tæringu eða harpixmyndun, efni 
til aukningar á þykkt smurolíu og önnur svipuð efni til blöndunar í jarðolíu 
Efni til hvatningar vúlkaniseringar ................................ 
Efni til ræktunar smáverugróðurs ...................0...0.0.000.... 
Blönduð efni og hleðslur til að slökkva eld; eldslökkvandi efni í hylkjum 
fyrir slökkvitæki eða annars konar hylkjum til notkunar í sama skyni 
Blönduð upplausnarefni og þynnar fyrir lakk og annað þess háttar .... 
Kemísk framleiðsla og fullunnar vörur kemísks iðnaðar og skyldra iðn- 
greina (þar með taldar blöndur úr náttúrlegum efnum), úrgangsefni kem- 
ískrar framleiðslu og skyldra iðngreina, enda séu vörur þessar ekki taldar 
annars staðar: 

Kemísk framleiðsla: 
Hemluvökvi ...............00.0000 000 
Frostlögur ..............20.0..0.00 0000. 
Sementsteypuþéttiefni ..................0...000 000 
Önnur ..........2.000000 00
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VII. flokkur. 

Plast — þar með talið sellulósaester og -eter, gerviharpix og 

önnur plastefni — og vörur úr plasti; náttúrlegt gúmmí 

(kátsjúk), tilbúið (syntetískt) gúmmí og faktis og 

vörur úr þessum efnum. 

39. kafli. 

Plast — þar með talið sellulósaester og -eter, gerviharpix og önnur 

plastefni — og vörur úr plasti. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki: 
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Prentþynnur, er teljast til nr. 32.09. 

Tilbúið vax, er telst til nr. 34.04. 

Tilbúið gúmmí eins og það er skýrgreint í 40. kafla og vörur úr því. 

Reiðtygi og aktygi, er teljast til nr. 42.01, handtöskur og annað þess háttar til 

ferðalaga í nr. 42.02. 

Efni til körfugerðar, vörur úr því og aðrar vörur úr fléttiefnum, er teljast til 

46. kafla. 
Tilbúin spunaefni og vörur úr þeim, er teljast til XI. flokks. 

Skófatnaður, höfuðföt, regnhlifar, sólhlifar, göngustafir, svipur (keyri), blævængir 

og hlutar til nefndra vara og aðrar vörur, er teljast til XII. flokks. 

Glysvarningur, er telst til nr. 71.16. 

Vélar, tæki, verkfæri, rafmagnstæki og vörur, er teljast til XVI. flokks. 

Hlutar til farartækja, er teljast til XVII. flokks. 

Ljóstæknivörur úr plasti, gleraugnaumgerðir, teikniáhöld og aðrar vörur, er teljast 

til 90. kafla. 
Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur, úr og hlutar til þeirra). 

Hljóðfæri, hlutar til þeirra og aðrar vörur, er teljast til 92. kafla. 

Húsgögn, hlutar til þeirra og aðrar vörur í 94. kafla. 

Burstar og aðrar vörur, er teljast til 96. kafla. 

Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Hnappar, rennilásar, greiður, pípumunnstykki, vindlingamunnstykki og annað 

þess háttar, hlutar til hitabrúsa og annars þess háttar, pennasköft, skrúfblýantar 

og aðrar vörur, er teljast til 98. kafla. 

2. Nr. 39.01 og 39.02 taka einungis til eftirgreindra efna, sem framleidd hafa verið með 

kemískri samsetningu: 

a. 
b. 
c. 

Plast, þar með talið gerviharpix. 

Sílíkon. 

Resól, fljótandi pólyisóbútylen og svipuð fjölhlutaefni (polymers) með mjög háum 

sameindarþunga. 

3. Nr. 39.01—-39.06 taka því aðeins til efnanna, að þau séu þannig á sig komin, er nú 

skal greina: 

a. 
b. 
c. 

Fljótandi eða deigkennd efni, þar með taldar jafnblöndur og upplausnir. 

Stykki, klumpar, korn, flögur eða duft, þar með talið pressu- eða úðaduft. 

Einþáttungar, sem hvergi eru minna en Í mm í þvermál; saumlausar pípur og 

stengur með hvers konar þverskurði, einnig þótt þær hafi verið fágaðar á yfir- 

borðinu, en ekki frekar unnar.
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d. Plötur, arkir, þynnur og bönd, óáprentuð eða prentuð eða með öðrum hætti 
unnin á yfirborðinu, en ekki sniðin í annað en ferhyrnt lag og ekki frekar unnin. 

e. Úrgangur og rusl. 

39.01 Efni orðin til fyrir þéttingu (kondensation), fjölþéttingu (pólykondensa- 
tion) og fjölaukningu (pólyaddition), einnig þótt þau séu blönduð öðrum 
efnum frekari vinnslu þeirra viðkomandi, og önnur náskyld efni (t. d. 
fenóplast, amínóplast, alkyd, pólyallylester og önnur ómettuð pólyester, 
sílíkon): 

01 Bindilögur til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ...............2.0.000 0000... 2% 

02 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ........... 30% 
03 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og þræðir .... 35% 
04 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar .............000020000 0000 0n nn 30% 
05 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og 

óáletrað ...........0..00.2000 0000 35% 
06 Límbönd (tape) ........00000.00. enn 35% 
09 Annað .........00000200 0 60% 

39.02 Efni orðin til fyrir pólymerisation og kópólymerisation (t. d. pólyetylen, 
pólytetrahalógenetylen, pólyísóbúten, pólystyren, pólyvínylklóríd, póly- 
vínylacetat, pólyvínylklórídacetat og aðrir pólyvínylderivatar, pólyacryl- 
sýru- og pólymetacrylsýruderivatar, kúmarónindenharpix): 

01 Bindilögur til veiðarfæragerðar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ...................0..0 000... en. 2% 

02 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ........... 30% 
03 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og þræðir .. 35% 
04 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar ............0000200000n00 enn 30% 
05 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og óáletrað 35% 
06 Límbönd ...........2..200200 0000 35% 
09 Annað .........00.000020 000 60% 

39.03 Endurunninn sellulósi, sellulósanítrat, sellulósaacetat og önnur sellulósa- 
ester, sellulósaeter og aðrir kemískir derivatar sellulósa, einnig blandað 
mýkiefnum (t. d. collodíum og celluloid); válkanfíber: 

10 Vúlkanfíber .........2.0200.200. rr 30% 
Annað: 

21 Bindilögur til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ...................00000.0 0. nr 2% 

22 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ........... 30% 
23 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og þræðir .. 35% 
24 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar ..............0..00.0000000n nes 30% 
25 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og 

óáletrað .............000..0002000 nn 35% 
26 Límbönd ...........0..00200000 ner 35% 
29 Annars .........20000000. 000 60% 

39.04 Hert próteín (t. d. hert kaseín og hert gelatín): 
01 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur .......... 30% 
02 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur, þræðir, blöð, 

þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og óáletrað  35% 
09 Annað ........00.2.00000 0000 60% 

39.05 Náttúrlegt harpix ummyndað með bræðslu (t. d. bræddur kópall), gervi- 
harpix orðið til fyrir estrun á náttúrlegu harpix eða harpixsýrum (harpix-
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ester), kemískir derivatar af náttúrlegu gúmmíi (kåtsjuki), t. d. klórkátsjúk, 

kátsjúkhydróklóríd, oxykátsjúk og hringliða (cyclised) kátsjúk: 

Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur .......... 

Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur, þræðir, blöð, 

þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og óáletrað 

Límbönd ........000000000ennns sr 

Annað .......00.0rsss err 

Önnur fjölhlutaefni með háum sameindaþunga, gerviharpix og plast, 

algínsýra ásamt söltum hennar og esterum; línoxyn: 

Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ........... 

Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur, þræðir, blöð, 

þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og óáletrað 

Amnað .......0000er rss 

Vörur úr efnum, sem teljast til nr. 39.01-39.06: 

Netjakúlur og nótaflotholt ........2000000 eeen ennennenn0n0.. 

Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar .......0000000... 0... 0000... 

Lóðabelgir ..........000000eenneennrennnr rn sern rr 

Björgunartæki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins .........00000000 nn eeenensnrrnnn nn 

Mjólkurbrúsar 10 lítra og stærri .........002000 00... 0... 000... 

Einangrunarbönd, samþykkt sem slík af Rafmagnseftirliti ríkisins 

Gólfdúkar og gólfplötur ........000000000enneeeennnnrer ann 

Pokar til vélpökkunar á vörum, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...... venerne 

Garðyrkjuverkfæri .......2.00000000ennneeennnsrernn nr 

Vatnsslöngur og aðrar þess háttar slöngur ..........0000.000... 

Umbúðakassar úr plasti, að rúmmáli 0,01 m? og stærri ...... 

Flöskur, krukkur, dósir, tappar og hettur, svo og brúsar, åt. a. . 

Verkfæri, ét. a. ....0.0.00000000.nne nes 

Pokar, dt. á. ......00000 enn 

Hreinlætistæki ............00.02000nnnnnunnnn 

Dúkar og þynnur, tilsniðið til fatnaðarframleiðslu o. þ. h. ........ 

Fatnaður ..........00000000.nne rss 

Búsáhöld, þar á meðal brúsar minni en 10 lítra .........2.00... 

Aðrar vörur úr plasti ..........200000.eeeneensn snar 

40. kafli. 

og vörur úr þessum efnum. 

Athugasemdir: 

Náttúrlegt gúmmí (kátsjúk), tilbúið gúmmí (gervigúmmí) og faktis 

1. Sé ekki annað tekið fram hér í tollskránni, tekur orðið gúmmí til eftirtaldra vöru- 

tegunda, einnig vúlkaniseraðra eða hertra: Náttúrlegs gúmmis (kátsjúks), balata, 

gúttaperka og þess háttar náttúrlegs gúmmiís, gervigúmmiís, faktis framleidds úr olíum 

og til þessara vörutegunda endurunninna. 

9. Þessi kafli tekur ekki til eftirgreindra vara úr gúmmíi og spunaefnum, sem teljast 

yfirleitt til XI. flokks: 

a. Prjónavoð og heklvoð og annar teygjanlegur vefnaður og vörur úr slíku með 

innsettu eða innofnu gúmmii; aðrar teygjanlegar spunavörur með gúmmiþráðum 

og vörur úr slíkum efnum. 

Brunaslöngur og þess háttar slöngur úr spunaefnum, gerðar vatnsheldar með 

súmmiþynnu að innanverðu. 

Ofin spunaefni, gegndreypt, þakin eða límd saman með gúmmíi (nema vörur, er 

teljast til nr. 40.06 og 40.10), ef
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(1) þunginn er 1% kg hver m? eða minna, eða 
(2) þunginn er yfir 1% kg hver m? og í vörunni er yfir 50% af vefnaðarefnum 

miðað við þunga. 

Einnig vörur úr þessum efnum. 

d. Flóki, gegndreyptur eða þakinn með gúmmii, ef spunaefnin eru yfir 50% af þunga 
vörunnar; einnig vörur úr slíkum efnum. 

e. Trefjadúkur, gegndreyptur eða þakinn með gúmmíi eða ef gúmmíið er bindiefnið 
og spunaefni yfir 50% af þunga vörunnar; einnig vörur úr slíkum efnum. 

f. Dúkur úr trefjum límdum samhliða saman með gúmmíi, hver svo sem Þþunginn 
er, miðaður við fermetra; einnig vörur úr þessum efnum. 
Spunaefni þakin eða límd saman með blåsnu gúmmíi, frauðgúmmíi eða svamp- 

gúmmíi teljast þó alltaf til 40. kafla, og vörur úr Þessum efnum flokkast sem gúmmi- 
vörur, en ekki sem spunavörur. 

Til þessa kafla teljast ekki heldur eftirtaldar vörur: 
a. Skófatnaður, hiutar til hans og aðrar vörur, er teljast til 64. kafla. 
bh. Höfuðfatnaður, þar með taldar baðhettur, og hlutar til hans, sem teljast til 65. kafla. 
c. Harðgúmmíhlutar til véla, áhalda og verkfæra, svo og aðrar þær vörur til raf- 

magnsiðnaðar, sem teljast til XVI. flokks. 
d. Vörur, sem falla undir 90., 92., 94, eða 96. kafla. 
e. Leikföng, leiktæki, íþróttatæki og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla, nema íþrótta- 

hanzkar og vörur, er teljast til nr. 40.11. 
f. Hnappar, greiður, pípumunnstykki, pennasköft og aðrar vörur í 98. kafla. 
Orðið gervigúmmií í 1. athugasemd hér að ofan og i nr. 40.02, 40.05 og 40.06 tekur til: 
a. Ómettaðra tilbúinna efna, sem með herzlu með brennisteini, selen eða tellúr má óaf- 

máanlega breyta í efni, sem ekki sveigjast, og sem má eftir beztu vúlkaniser- 
ingu (og án blöndunar annarra efna, svo sem mýkingarefna og styrkjandi fylli- 
efna, sem ekki eru nauðsynleg til að mynda þverbindingu) teygja við 15? til 20? C 
hita þrisvar sinnum upprunalega lengd sína án þess að þau slitni, og, eftir að þau 
hafa verið teygð 2 sinnum upprunalega lengd sina, draga sig saman innan tveggja 
tima þannig, að þau verða ekki yfir 1% sinnum upphafleg lengd. 

Til slíkra efna teljast pólyisoprene (CIS), pólybútadíen, pólyklórbútadien (GRM), 
pólybútadien-styren (GRS), pólyklórbútadien-acrylónitril (GRN), pólybútadien- 
acrylónitril (GRA) og bútylgúmmí (GRD). 

b. „Thioplasts“ (GRP). 

c. Náttúrlegt gúmmí breytt við samruna eða blöndun við gerviplast, enda uppfylli 
það þau skilyrði varðandi vúlkaniseringu, teygjanleika og samdráttarhæfni, sem 
um getur í a að ofan. 

Til nr. 40.01 og 40.02 telst ekki gúmmí, sem í eru fylliefni (virk eða óvirk), mýkingar- 
efni, vúlkaniseringsefni, hvetjandi efni eða litarefni, og ekki heldur blöndur af náttúr- 
legu gúmmíi og gervigúmmiíi eða blöndur af ýmsum teygjanlegum efnum. Til nr. 40.02 
telst þó gervigúmmií, sem jarðolíur eru settar í fyrir storknun, gervigúmmií, sem i 
eru rotverjandi efni, og gervigúmmi, sem litarefni hafa verið sett í til auðkenningar. 
Þráður, sem er úr toggúmmiíi einu og ekki yfir 5 mm í þvermál, telst til nr. 40.08, og 
skiptir lögun þverskurðarins ekki máli. 
Til nr. 40.10 teljast vélareimar og færibönd úr spunaefnum, sem eru gegndreypt, 
yfirdregin, yfirlögð eða limd saman með gúmmíi, eða gerð úr spunagarni — ein- 
þráða, fleirþráða eða með kaðalgerð — gegndreyptu eða þöktu gúmmii. 
Í nr. 40.06 telst forvúlkaniseruð gúmmikvoða (latex) vera óvúlkaniseruð gúmmíkvoða 
(latex). Sem toggúmmi í nr. 40.07—-40.14 telst einnig balata, gúttaperka svo og þess 
háttar náttúrleg teygjanleg efni, faktis, og þessi efni endurunnin úr þessum vöru- 
tegundum, þó að þær séu ekki vúlkaniseraðar. 
Sem plöfur, þynnur og bönd í nr. 40.05, 40.08 og 40.15 teljast aðeins plötur, þynnur 
og bönd óáprentuð, áprentuð eða öðruvísi unnin á yfirborði, en ekki tilsniðin nema 
í rétthyrnd stykki og ekki frekar unnin.
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Orðin stengur og prófílar i nr. 40.08, og orðin stengur, prófilar og pípur í nr. 

40.15 taka til, og taka einungis til, þessara vara (hvort sem þær eru skornar í stykki 

og unnar á yfirborði eða ekki), að þær séu ekki öðruvísi unnar. 

I. Hrágúmmí. 
40.01 Náttúrlegt gúmmí (kátsjúk), balata, gúttaperka og þess háttar náttúrleg 

teygjanleg efni, óunnin (þar með talið latex, einnig stabilíserað): 
ol Latex, fljótandi, duft eða deig, einnig stabilíserað .............. 30% 

02 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar .......00.0022000neeeerneserrrsr rr 30% 
09 Annað ........000000000 ease 35% 

40.02 Gervigúmmí (þar með gervilatex, einnig stabilíserað); faktis unnið úr 

olíum: 
01 Gervilatex, fljótandi eða duft, einnig stabilíserað ............... 30% 
09 Annað seernes even nere versene: 35% 

40.03 00. Endurunnid gúmmí ...........0.00000.0snnnsseeseesesnnnn nnennenee 35% 
40.04 00 Afklippur af toggúmmiíi og annar úrgangur, svo og duft; slitnar vörur úr 

toggúmmíi, sem aðeins eru hæfar til endurvinnslu á gúmmíi .......... 35% 

II. Óvúlkaniserað gúmmí. 
40.05 Plötur, þynnur og bönd úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða gervi- 

gúmmíi, þó ekki reyktar þynnur eða krepþynnur, sem teljast til nr. 40.01 
eða 40.02; korn úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða gervigúmmiíi, 

blönduð eða tilreidd til vúlkaniseringar: 
01 Til skógerðar, enda beri varan það með sér, ad hún sé sérstaklega 

unnin til þess .........20000000.0senenen nn 30% 
09 Annað .....2..00000 sn 35% 

40.06 00  Óvúlkaniserað náttúrlegt gúmmí eða gervigúmmí (þar með talið latex) 
með annarri lögun eða í öðru ástandi en í nr. 40.05 (t. d. stengur, pípur, 
prófílar, upplausnir og jafnblöndur); vörur úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu 
gúmmíi eða gervigúmmíi (t. d. húðað eða gegndreypt spunaefni; límbönd 
með hvers konar undirlagi, úr efni, sem í er óvúlkaniserað gúmmí; hringir 

og skífur) ..........000.000 ee ennnerrnnnsstan err 35% 

II. Vörur úr toggúmmiíi. 
40.07 00 Þræðir og snúrur úr toggúmmíi, einnig þakið spunavörum; spunagarn, 

gegndreypt eða þakið með toggúmmíi ..........0..00..000 0000... 35% 
40.08 Plötur, þynnur, bönd, stengur og þræðir úr toggúmmíi: 

01 Ur svampgúmmiíi til skósólagerðar, enda beri varan það með sér, að 
hún sé sérstaklega unnin til þess ......2020000000 000... 00. 30% 

02 Annað svampgúmmí, þó ekki bönd, stengur og þræðir ........ 60% 
03 Gólfdúkur ........000000.000e0nnn 35% 
09 Annað ......000000000nnnnn ener sneen neeee 35% 

40.09 00 Pipur og slöngur úr toggúmmíi ...........00002000eveeeeeeeen nn 50% 
40.10 00  Vélareimar og færibönd úr toggúmmíi ...............000000.....0.. 35% 
40.11 Hjólbarðar alls konar, skiptanlegir hjólbarðaslitfletir, slöngur og felgubönd 

úr toggúmmiíi, á alls konar hjól: 
01 Á bifreiðar, bifhjól og dráttarvélar ............00.0.00......0.. 40% 
09 Annars ........00000n.e enn 40% 

40.12 00 Vörur úr toggummii til lækninga og hjúkrunar, einnig að hluta úr hard- 
BÚMMÍI .......0000000000 err 35% 

40.13 Fatnaður alls konar (þar með taldir hanzkar) og tilheyrandi, úr toggúmmiíi: 
01 Kafarabúningur .........0.000.ssnsnsnreerrrrrr nn 20% 
02 Hanæzkar ...........00200.0eeeeeeesen 90% 
09 Annar ........0200000e ess 90%
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Aðrar vörur úr toggúmmíi: 
Botnrúllur (bobbingar) ..............2.200000 000. 
Björgunartæki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins .........0000.2.00000. ns 
Hringir .................000200 0 
Vélaþéttingar og þéttilistar ......................0.00 00... 
Annars ..........0...000 00 

IV. Harðgúmmí (ebónít og vúlkanít) og vörur úr því. 

Harðgúmmií í bitum, plötum, þynnum, böndum, stöngum með hvers konar 
þverskurði (prófílum), pípum og þráðum; úrgangur af harðgúmmíi og duft 
úr því: 

Til skógerðar, enda beri varan það með sér, að hún sé sérstaklega 
unnin til þess ...........00...0..00000000 sn 
Annað „......0.0.000000000 000 

Aðrar vörur úr harðgúmmiíi: 
Til lækninga og hjúkrunar ................000.00 0000. n nr. 
Annars ........0.0.000 0000 

VIII. flokkur. 

30% 
35% 

35% 
80% 

Húðir, skinn, leður, loðskinn og vörur úr þeim; reið- og aktygi; 
ferðabúnaður, handtöskur o. þ. h.; vörur úr þörmum 

(öðrum en silkiormaþörmum). 

41. kafli. 

Húðir og skinn, óunnið (þó ekki loðskinn), og leður. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Afklippur og annar þess háttar úrgangur af óunnum roðum, húðum og skinnum 
(nr. 05.05 og 05.06). 

b. Fuglshamir og hlutar af þeim með tilheyrandi fjöðrum eða dún (nr. 05.07 eða 
67.01). 

c. Húðir og skinn með hárum, óunnin, sútuð eða unnin (43. kafli). Til nr. 41.01 
teljast þó óunnar húðir og skinn, með hárum, af nautpeningi (þar með taldir 
vísundar), hestum og öðrum dýrum af hestaættinni, sauðfé og lömbum (þó ekki 
persian, astrakan, karakúl, breitschwanz og svipuð lambskinn, og skinn af ind- 
verskum, kínverskum, mongólskum og tíbetskum lömbum), geitum og kiðlingum 
(þó ekki af arabískum, kínverskum, mongólskum og tíbetskum geitum og kiðling- 
um), svínum (þar með moskussvín), gemsum, gazellum, hreindýrum, elgum, 
krónhjörtum, rádýrum og öðrum dýrum af hjartarættinni og af hundum. 

2. Með leðurlíki er alls staðar í tollskránni aðeins átt við vörur þær, sem teljast til 
nr. 41.10 

41.01 

11 

Húðir og skinn, óunnin (ný, söltuð, þurrkuð, pækluð eða kölkuð), einnig 
klofin, hér með taldar gærur: 

Húðir af nautpeningi og hestum, þó ekki af kálfum: 
Nautshúðir í botnvörpur, óunnar en saltaðar og/eða blásteinslitaðar 4%
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41.02 

41.03 

41.04 

41.05 

41.06 
41.07 
41.08 
41.09 

41.10 

19 Aðrar ......000000 nn 20% 
20 Kálfsskinn ...........22..0000 nenna e enn 20% 
30 Geitaskinn og kiðlingaskinn ..............220000nnn0nnnnne rn 20% 
40 Saudskinn og lambskinn með ull .........022220000000 nn. 20% 
50 Sauðskinn og lambskinn ullarlaus ...........020000 0000... 20% 
60 Aðrar húðir og skinn ...........200000. 00. 20% 

Leður úr nautshúðum (þar með talið vísundaleður) og leður úr hrosshúðum 
(þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06-41.08): 

10 Kálfsleður ..........0000000.0nseennnserrrnn snerreresesnnenee 35% 
Leður úr nautshúðum (þó ekki kálfsleður) og leður úr hrosshúðum: 

21 Í sóla og bindisóla, enda beri varan það með sér, að hún sé sérstak- 

lega unnin til þess ........00200000nneeðnnnnernn nn 30% 
29 Annað ........000000.eee nr 35% 
00 Ledur úr sauð- og lambskinnum (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06- 

41.08) ......000000 renn 35% 
00 Leður úr geitar- og kiðlingaskinnum (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 

41.06-41.08) ........00000000r nn 35% 
Annað leður (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06-41.08): 

01 Svinsledur ..........00200000enene sn 35% 
09 Leður, ét. a. (þ. á m. fiskroð) ........0000000nnnnn ne... 40% 
00 Pvottaskinn (chamois-dressed lether) .........000000000.n 0... ...... 40% 
00 Pergament .........22200000nn0 err 50% 
00 Lakkledur og málmþakið leður ..........0.000000 0000 000000 000... 40% 
00 Afklippur og úrgangur frá leðri, leðurlíki og pergamenti, enda sé það ekki 

hæft til framleiðslu á vörum úr leðri; enn fremur leðurdust, leðurduft og 

leðurmjöl ...........0.00020.000 000 rann 35% 
00 — Leðurlíki að meginstofni úr leðri eða leðurþráðum, í plötum eða rúllum 35% 

42. kafli. 

Vörur úr leðri; reið- og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur o. þ. h.; 

vörur úr þörmum (öðrum en silkiormaþörmum). 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 
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Dauðhreinsað girni (catgut) til læknisaðgerða og annað þess háttar dauðhreinsað 

efni til notkunar í sama skyni (nr. 30.05). 

Fatnaður og annað, er honum heyrir til (þó ekki hanzkar), fóðrað með loðskinni 

eða loðskinnslíki eða með loðskinni eða loðskinnslíki á ytra borði, nema þessi 

skinn séu aðeins leggingar til skrauts (nr. 43.03 eða 43.04). 

Burðarnet og annað þess háttar, er telst til XI. flokks. 

Vörur, er teljast til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans, er teljast til 65. kafla. 

Svipur, keyri og aðrar vörur, er teljast til nr. 66.02. 

Strengir, trumbuskinn og aðrir hljóðfærahlutar (nr. 92.09 eða 92.10). 

Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 

Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Hnappar, flibbahnappar, ermahnappar, smellur o. þ. h. og efni og hlutar til þessara 

vara, sem teljast til nr. 98.01 eða 71. kafla. 

Vörur, sem ekki eru heilar eða eru ófullgerðar, flokkast á sama hátt og heilar og 

fullgerðar vörur, enda hafi þær að öllu verulegu leyti einkenni varanna heilla eða 

fullgerðra. 
A8
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Til fatnaðar og þess, sem honum heyrir til (nr. 42.03), telst m. a. hanzkar (þar með 

iþróttahanzkar), svuntur og önnur hlifðarföt, axlabönd, belti, axlarólar, armbånd, 

bar með talin úrarmbönd. 

42.01 00  Ak- og reiðtygi (t. d. hnakkar, aktygi, klafar, vagnólar, hnéhlífar), úr hvers 
konar efni og fyrir hvers konar dýr ................00..00 0000... 80% 

42.02 00  Ferðabúnaður (töskur, hattöskjur, bakpokar, sjópokar, burðartöskur), 

handtöskur, veski, pyngjur, skólatöskur, skjalamöppur, snyrtiskrín, snyrti- 

pokar, verkfæratöskur o. þ. h., úr leðri, leðurlíki, vúlkanfíber, plastplötum 
eða þynnum, pappa eða vefjarefnum .................00000 0000... 90% 

42.03 Fatnaður úr leðri og leðurlíki og það, sem honum heyrir til: 
01 Belti „....0..00000000 000 90% 
02 Hanzkar ..........0.00000.000 0000 90% 
09 Annar ..........00 ene 90% 

42.04 00 Vörur úr leðri eða leðurlíki til tækninota .......................... 35% 
42.05 Aðrar vörur úr leðri eða leðurlíki: 

ol Leðurrendur til skógerðar, sem bera það með sér, að þær séu sér- 

staklega unnar til þess .......0..2000000000 0000. nn 35% 
09 Annars .......02.020000.0000nn nes 100% 

42.06 00 Vörur úr þörmum, gullsláttarhimnum, blöðrum eða sinum ............ 100% 

43. kafli. 

Loðskinn og loðskinnslíki og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

Gt
 

Með loðskinnum er alls staðar í tollskránni (nema í nr. 43.01) átt við sútaðar eða 
unnar húðir eða skinn með hárum og af alls konar dýrum. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Fuglahamir og hlutar af þeim með föstum upprunalegum fjöðrum og dún (nr. 
05.07 eða 67.01). 
Þær óunnar húðir og skinn með hárum, sem teljast til 41. kafla. 
Hanzkar úr leðri og loðskinni eða úr leðri og loðskinnslíki (nr. 42.03). 
Skófatnaður, skófatnaðarhlutar og aðrar vörur, er teljast til 64. kafla. 
Höfuðfatnaður og hlutar af honum, er teljast til 65. kafla. 
Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Með plötum, krossum o. þ. h. í nr. 43.02 er átt við loðskinn eða hluta af þeim (þó 
ekki skinn, sem „hleypt hefur verið fram“, lengd), sem hafa verið saumuð saman i 
ferhyrning, rétthyrning, kross eða trapizu án annarra efna. Önnur samansaumuð 
loðskinn, sem eru tilbúin til notkunar eða aðeins þarf að skera til fyrir notkun, svo 
og loðskinn og hlutar af þeim, sem eru saumuð saman sem fatnaður, fatahlutar, annað 
er fatnaði heyrir til, eða frá er gengið sem annarri vöru, telst til nr. 43.03. 
Fatnaður og annað, er honum heyrir til (þó ekki það, sem nefnt er í 2. athugasemd 
hér að framan), sem hefur verið fóðrað með loðskinni eða loðskinnslíki eða er með 
loðskinni eða loðskinnslíki á ytra borði, telst til nr. 43.03 eða 43.04 eftir atvikum, 
enda sé um meira en leggingar einar að ræða. 
Með loðskinnslíki er alls staðar í tollskránni átt við sérhverja eftirlíkingu loðskinns, 
sem er úr ull, hári eða öðrum trefjum, sem eru límdar eða saumaðar saman við leður, 
spunaefni eða annað efni, Ofnar eftirlíkingar af loðskinni flokkast sem spunavörur 
(t. d, nr. 58.04), 

"
a
p
s



29. april. 61 Nr. 7. 

43.01 00 Loðskinn 6unnin 2..........20000ueeeeeeseeeeeeenenensenesssnenee 60% 
43.02 00 Loðskinn, sútuð eða unnin (par með teljast loðskinn saumuð saman i 

plötur, krossa o. p. h.); loðskinnshlutar og afklippur (þar með talin höfuð- 
skinn, skinn af fótum og skottum), ekki saumuð saman .............. 70% 

43.03 00 Vörur úr loðskinnum ..........02.00.000seesssnnsrssnn 90% 
43.04 Loðskinnslíki og vörur úr því: 

01 Lodskinnsliki ...........000000..0.000eennnen ensenseseee 60% 
09 Vörur úr loðskinnslíki ......0000uureeesesersnenennenenenene 90% 

IX. flokkur. 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol; korkur og korkvörur; 

körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum. 

44. kafli. 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol. 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans telst ekki: 

a. 
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Trjáviður, sem aðallega er notaður til framleiðslu á ilmvörum, lyfjum, efnum fil 

varnar gegn skordýrum, sveppum o. þ. h. (nr. 12.07). 

Trjáviður, sem aðallega er notaður til litunar og sútunar (nr. 13.01). 

Ávirk viðarkol (nr. 38.03). 
Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum, er teljast til 46. kafla. 

Skófatnaður og hlutar til hans, er teljast til 64. kafla. 

Göngustafir og hlutar til þeirra og hlutar í regnhlifar, sólhlifar, svipur og keyri 

(66. kafli). 
Plötur, flögur, hellur og annað þess konar úr tréspónum, trjáúrgangi og þess háttar, 

límt saman með sementi, gipsi eða öðrum bindiefnum úr steinarikinu (nr. 68.09). 

Glysvarningur, er telst til nr. 71.16. 

Farartæki og hlutar til þeirra og aðrar vörur í XVII. flokki. 
Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

Hljóðfæri og hlutar til þeirra (92. kafli). 

Hlutar í skotvopn (nr. 93.06). 

Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 
Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Reykjapípur, pipuhlutar o. þ. h., hnappar, blýantar og aðrar vörur, er teljast til 

98. kafla. 
2. Vörur úr trjáviði, sem fluttar eru inn ósamsettar eða í aðskildum hlutum eða eru 

að hluta úr gleri, marmara eða öðru efni, eða hlutar, sem þessum vörum heyra til 

og eru úr þessum tilgreindu efnum, flokkast eins og vörurnar samsettar, enda séu 

hinir einstöku hlutar fluttir inn samtímis. 

3. Með orðunum sérstaklega unninn trjáviður í þessum kafla er átt við trjávið, sem 

fyrir kemiska meðferð, vinnslu með vélum eða með öðrum tækjum, hefur fengið 

slíkan þéttleika, hörku eða hæfni, að hann stenzt betur kemisk áhrif, mekanisk áhrif 

eða áhrif frá rafmagni, og sé um samanlímdar plötur eða samanlímdan trjávið að 

ræða, verður vinnslan að vera önnur og meiri en traust samanlíming. 

4. Til nr. 44.19—-44.28 teljast einnig vörur úr spónlögðum trjáviði, krossviði, holtré, 

sérstaklega unnum trjáviði eða gerviviði.
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5. Nr. 44,25 tekur ekki til verkfæra og áhalda, ef málmur er í blöðum þeirra, eggjum, 
tönnum eða hliðstæðum hlutum, sem ákvarða aðalnot þeirra. 

44.01 00 Eldsneyti úr trjáviði, í bolum eða bútum, greinar eða hríslur í böggum; 
viðarúrgangur, þar með talið sag ......................0000000.000.. 40% 

44.02 00  Vidarkol (þar með talin kol úr hnetuskurn), einnig samanlímd ....... 40% 
44.03 Trjábolir óunnir, einnig þótt börkurinn og greinar hafi verið teknar af: 

10 Trjábolir til framleiðslu á viðarslípi (pulp wood) ........0.00000... 35% 
20 Trjábolir af barrtrjám, til framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o. þ. h. 35% 
30 Trjábolir af öðrum trjátegundum en barrtrjám, til framleiðslu á borðum, 

plönkum, spæni 0. þh. .......0002000 0000 35% 
40 Námustoðir (pitprops) .........0..00. 000 35% 

Trjábolir óunnir aðrir: 
51 Staurar og spírur í fisktrönur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .................0.00000 00. 2% 
52 Girðingarstaurar ................0.0..0.0 0... 20% 
53 Sima- og rafmagnsstaurar .................00.000. 00... 35% 
59 Annars „00.00.0000. 00n nr 35% 

44.04 Trjábolir, kantaðir á tveimur eða fjórum hliðum, en ekki frekar unnir: 
10 Trjábolir af barrtrjám ...............000.0 00. 35% 
20 Trjábolir af öðrum trjátegundum ...............2... 0000 35% 

44.05 Trjáviður, sagaður eftir endilöngu, flettur eða afbarkaður, en ekki frekar 
unninn, meir en 5 mm að þykkt: 

Úr barrtrjám: 
11 Þilfarsplankar úr ,,oregon-pine'"",,pitch-pine"' eða „„douglas-fir“, 3 x5” 

eða stærri ............000.00000 0. 15% 
19 Annar .........0.0000n 000 35% 

Úr öðrum trjátegundum: 
21 Úr eik ........0...0...0 0. 15% 
22 Úr beyki .......0....0... 00... 40% 
23 Úr birki og hlyni ................00000 0000. en 40% 
24, Úr rauðviði (mahogni) ..............00..0 000... 40% 
25 Úr teakviði ....................000 0000. 40% 
29 Annar ..........0.00000 0000. 40% 

44.06 00 Kubbar til gatnagerðar ...................0.....0.00.0 0. 35% 
44.07 00  Járn- og sporbrautaþvertré ..............0....0.000 02. 35% 
44.08 00 Trjåvidur í tunnustafi, klofinn, aðeins einn aðalflötur sagaður, en ekki 

frekar unninn; tunnustafir, ef einn aðalflötur er sagaður ávalur, en ekki 
frekar ummir „................0.00..0 0. 3% 

44.09 Trjåvidur i tunnubönd; klofnar stoðir; staurar og stafir, yddað en ekki sagað 
niður eftir endilöngu; tréspænir; spænir notaðir við ediksgerð eða við 
hreinsun á vökvum: 

01 Trjáviður í tunnubånd ...............200.0 0000 0 rn 3% 
09 Annad .........20000000 000 35% 

44.10 00 Trjåvidur í göngustafi, regnhlífar, keyri, golfkylfur, verkfæri, áhöld 0. þ- h., 
grófunninn eða gerður sívalur, en ekki renndur, beygður eða frekar unninn 60% 

44.11 00  Tréþráður; eldspýtnaefni; trépinnar í skó ..................0.000.... 40% 
44.12 00  Vidarull og viðarmjöl .....................00.0200 000. 35% 
44.13 Trjáviður, hefladur, plægður, grópaður, fasadur eða unninn á annan svip- 

aðan hátt, þar með talið ósamsett efni í parketgólf:
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Ur barrtrjåm: 
Þilfarsplankar úr „oregon-pine“, „pitch-pine“ eða „douglas-fir“, 

3x5" eða stærri ........00.0.0.ese sn 

Annar ......2.0000s ns 

Úr öðrum trjátegundum: 
Parketstafir .........002200000.en es snnrs ss 
Annar „......200000 nes 

Spónn og þynnur í krossvið (sagað, skorið eða flagað), ekki yfir 5 mm að 
þykkt, einnig styrkt með pappír eða spunaefnum .............2..... 
Krossviður, spónlagður trjáviður og aðrar límdar plötur, einnig í sam- 
bandi við önnur efni, innlagður viður (með áteiknuðu eða máluðu mynstri) 
Holplötur (lamelplötur), einnig lagðar ódýrum málmum .............. 
Sérstaklega unninn (improved) viður í plötum, blokkum eða þess konar 
Gervitrjáviður úr spónum, sagi, viðarmjöli eða öðrum viðarkenndum úr- 
gangi, haldið saman með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðru lif- 
rænu bindiefni, í plötum, bitum eða þess háttar .................... 

Ramma- og húsgagnalistar úr trjáviði og listar með hvers konar þverskurði 
til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir og annað þess háttar ......... 
Myndarammar, rammar fyrir spegla og aðrar slíkar umgerðir úr trjáviði 
Umbúðakassar, rimlakassar, öskjur og aðrar umbúðir úr trjáviði, samsett, 

ósamsett eða samsett að nokkru leyti ..........000000000 000... 0... 
Ámur, tunnur, ker, balar, fötur og aðrar slíkar beykisvörur úr trjáviði, 

hlutar í þessar vörur, þó ekki tunnustafir þeir, sem teljast til nr. 44.08: 

Kjöttunnur og hlutar til þeirra .........00000000 000 n..n. nn... 
Síldartunnur og hlutar til þeirra .......0.00000000 0... eee. 00 0... 

Annað ...........0.0. ens 

Trésmíðavörur til bygginga (þar með talin ósamsett tilsniðin hús og sam- 

sett parketgólf): 
Hurðir, gluggar og karmar til þeirra ........000000000......... 
Hús tilhöggvin ............2..00000ensrenerer 
Annað ......22000000n0 nr 

Búsáhöld úr trjáviði .............022220.00000n0nnnnnnnn nn 
Verkfæri, áhöld og hlutar til þeirra úr trjáviði (handföng, sköft og þess 

háttar), burstatré, sköft og handföng úr trjáviði fyrir bursta og kústa; skó- 
smíðaleistar og blokkir úr tré, fyrir skósmíði: 

Burstatré ..........0000200 nanna 
Skósmíðaleistar ..........00000000.ssssrs sn 
Sköft og handföng ...........000000eeenernnn nn 
Annað sees eee re nere renere 

Snældur, kefli og þess háttar úr renndum viði ......0.00000000...... 

Gólflampar, borðlampar og önnur ljósatæki, úr trjáviði; húsgögn úr trjá- 

viði, sem ekki teljast til 94. kafla; skrín, vindlingakassar, bakkar, ávaxta- 

föt og hlutir til skreytingar úr trjáviði; öskjur, kistur og hylki úr trjá- 
viði, fyrir verkfæri, teikniáhöld, hljóðfæri o. þ. h.; vörur úr trjáviði til 

persónulegra nota eða til skrauts, sem menn hafa almennt í vösum sínum, 
í handtöskum eða á sér; hlutar úr trjáviði til þessara vara: 

Lampar og önnur ljósatæki úr trjáviði .............20000000... 
Annað seeren ne eres ere renee 

Aðrar vörur úr trjáviði, ót. a.: 
Botnvörpuhlerar og bobbingar ........000000000 000 nuna... 
Hjólklafar (blakkir) ...........0000000eeereennnnnn nn 
Merkispjöld ......20000000000s0snnrnrn nr 

FAF 2....20000000ee ens
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06 Hnakkvirki og aktygjaklafar „..............00.00000 0000... 70% 
07 Glugga- og dyratjaldastengur ...............00000.000.00 000. 80% 
08 Herðatré „...........00.000000 00 100% 
09 Annars .........2.0000000 000 100% 

45. kafli. 

Korkur og korkvörur. 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Skófatnaður og hlutar til skófatnaðar, er teljast til 64. kafla. 
b. Höfuðfatnaður og hlutar til höfuðfatnaðar, er teljast til 65. kafla. 
c. Leikföng, leiktæki, íþróttaáhöld og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

2. Náttúrlegur korkur lauslega skorinn í ferhyrnd stykki, og náttúrlegur korkur, sem 
tekið hefur verið af yzta barkarlagið, telst til nr. 45.02, en ekki til nr. 45.01. 

45.01 00  Náttúrlegur korkur, óunninn, mulinn eða malaður; korkúrgangur ...... 30% 
45.02 00  Náttúrlegur korkur í stykkjum, plötum, þynnum eða ræmum, þar með taldir 

teningar og ferhyrningar til framleiðslu á töppum ................... 30% 
45.03 Vörur úr náttúrlegum korki: 

01 Netja- og nótakorkur .............0.0000.0.0 enn 2% 
02 Björgunaráhöld úr korki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ......................00. 0000... 20% 
03 Korktappar .............20.00.02.0. 0000. 50% 
09 Aðrar ..........000.0000 0000 60% 

45.04 Pressaður korkur með eða án bindiefna og vörur úr slíkum korki: 
01 Korkvörur til skógerðar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun f jár- 

málaráðuneytisins ..................0.0.0.00. ns 30% 
02 Korkplötur til einangrunar ...........0..00000. 0020... 35% 
03 Vélaþéttingar, pípur o. þ. h. úr korki essere. 35% 
04 Korkparkett .................0....00 0000 50% 
09 Annað ........000000.00 eee rr ere re renee 60% 

46. kafli. 

Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum. 

Athugasemdir: 

1. Með fléttiefnum er m. a. átt við strá, hálm, tágar, reyr, bambus, sef, trjáviðarspæni, 
ræmur af viðartrefjum og viðarberki, óspunnin vefjarefni, einþáttunga og ræmur úr 
plasti og pappirsræmur, en ekki ræmur úr leðri, leðurlíki eða flóka, mannshár, hross- 
hár, einþráðunga, né ræmur og spunagarn, sem telst til 51. kafla. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Seglgarn, reipi og kaðlar, einnig fléttað (nr. 59.04). 
b. Skófatnaður og höfuðfatnaður og hlutar til þeirra, er teljast til 64. og 65. kafla. 
c. Ökutæki og hlutar til þeirra úr fléttiefnum (87. kafli). 
d. Húsgögn og hlutar til þeirra (94. kafli). 

3. Með fléttiefnum bundnum saman í plötur í nr. 46.02 er átt við fléttiefni lögð hlið við 
hlið og bundin þannig saman, hvort sem bindiefnið er spunaefni eða annað.
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46.01 00 Fléttur og aðrar þess konar vörur úr fléttiefnum til hvers konar nota, 

einnig fléttaðir borðar ...........2.0000000000neenneensnrnnn a 35% 

46.02 Fléttiefni bundin saman eda ofin saman i plåtur, par med talid mottur, 

teppi og skermar; flåskustrå: 

01 Mottur til umbúða, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjårmåla- 

ráðuneytisins .......00.0000es0nneerrnnnennn rr 20% 

02 Gólfmottur, teppi 0. þ. h. ....220000000eneeeere nr 99% 

03 Skermar ..........eeeeee nr 90% 

09 Annað ......eeeeeeesee rss 60% 

46.03 Körfugerðarvörur og aðrar vörur gerðar fyrst og fremst úr fléttiefnum eða 

vörum þeim, sem teljast til nr. 46.01-46.02; vörur úr lúffuknippum: 

01 Fiskkörfur og kolakörfur, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ......0..22020000.neennenneennrr rn 15% 

09 Annað ....0..c.ooeeeennsesssr ERKLÆRER ERERREREREKEREERE: 100% 

X. flokkur. 

Efnivörur í pappír; pappi, pappír og vörur úr þeim efnum. 

47. kafli. 
z 

Efnivörur í pappír. 

47.01 Pappírsmassi, vél- eða kemískt unninn úr hvers konar trefjaefni úr jurta- 

ríkinu: 
10 Viðarslíp vélunnið ........20.0.0000000nneeennnnenans rr 20% 

20 Pappírsmassi úr öðru en trjáviði ........0.000.00eenn erna... 20% 

30 Viðarmassi kemískur í upplausnarstigum (dissolving grades) ........ 20% 

40 Sóda- og súlfatviðarmassi, óbleiktur .........20.20000 een ner... 20% 

50 Sóda- og súlfatviðarmassi, bleiktur (annar en „„dissolving grades“) .... 20% 

60 Súlfitviðarmassi, óbleiktur .........2..2.00000eneenern enn 20% 

70 Súlfitviðarmassi, bleiktur (annar en ,,dissolving grades“) ........... 20% 

80 Viðarmassi hálfkemískur ........222.0000000 00. nanna. 20% 

47.02 00 Urgangspappir og úrgangspappi; úrgangsvörur úr pappír eða pappa aðeins 

hæfar til pappírsgerðar ..........22.000000000n nenna 20% 

48. kafli. 

Pappír og pappi; vörur úr pappírsmassa, pappír og pappa. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Prentþynnur, er teljast til nr. 32.09. 

b. Ilmpappir og andlitsfarðapappir (nr. 33.06). 

c. Pappir gegndreyptur eða þakinn sápu (nr. 34.01), pappir gegndreyptur eða þakinn 

ræstiefnum (nr. 34.02) og sellulósavatt gegndreypt með fægi- og gljáefnum o. s. frv. 

(nr. 34.05). 
d. Ljósnæmur pappir og pappi (nr. 37.03). 

e. Samfellur af plasti og pappir eða pappa (nr. 39.01—39.06), vúlkanfiber (nr. 39.03) 

og vörur úr slíkum efnum (nr. 39.07). 

f. Vörur, er teljast til nr. 42.02 (t. d. ferðabúnaður). 

g. Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum (46. kafli). 

h. Pappírsgarn og spunavörur úr því (XI, flokkur).
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ij. Slipiefni med pappir og pappa sem undirlag (nr. 68.06) og gljásteinsflögur með 
sams konar undirlagi (nr. 68.15). (Hins vegar telst pappir og pappi þakið gljásteins- 
dufti til nr. 48.07.) 

k. Málmþynnur styrktar með pappír eða pappa (XV. flokkur). 
1. Gataður pappir og pappi í hljóðfæri (nr. 92.10). 

m. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur) eða vörur, 
er teljast til 98. kafla (t. d. hnappar). 

- Til nr. 48.01 og 48.02 telst einnig pappír og pappi, sem er sléttur, gerður með vatns- 
merki, einnig óekta, svo og pappir og pappi, sem er litaður eða marmararákaður í 
gegn Í massanum með hvaða hætti sem er, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd 
hér á eftir. Hins vegar teljast ekki til þessara númera pappir og pappi, sem er frekar 
unninn, t. d. yfirlagður eða gegndreyptur. 

. Pappir og pappi, sem eru þannig gerðir, að þeir geta talizt til tveggja eða fleiri af 
nr. 48.01—48.07, teljast til þess númers, sem er síðast í röðinni. 

. Til nr. 48.01—48.07 telst ekki pappír, pappi eða sellulósavatt í eftirgreindu ásig- 
komulagi: 

a. Í ræmum eða rúllum, sem eru 15 cm á breidd eða minna. 
b. Í rétthyrndum örkum, ef ekkert af hliðunum er yfir 36 cm. 
c. Með annarri lögun en rétthyrndri. 

Handgerður pappír eða pappi af hvaða stærð og lögun sem er telst þó til nr. 48.02, 
ef hinn ójafni kantur, sem myndast við framleiðsluna, hefur ekki verið numinn 
burtu að nokkru eða öllu leyti, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd hér á undan. 
Sem veggfóður og linkrústa (nr. 48.11) skoðast einungis: 
a. Pappir í rúllum hæfur til vegg- og loftskreytinga og er 

— annað hvort með einni eða tveimur auðum röndum, með eða án kennimerkis, 
— eða án auðrar randar, litaður, mynsturprentaður, upphleyptur eða skreyttur 

á annan hátt á yfirborði og ekki yfir 60 cm á breidd. 
b. Pappírsbryddingar, pappirsrandir og pappirshorn til vegg- og loftskreytinga. 

. Nr. 48.15 tekur m. a. til pappírsullar og pappirsræma (einnig samanbrotinna eða 
þakinna á yfirborði), sem ætlað er til notkunar sem fléttiefni, og til salernispappíirs 
i rúllum og pökkum, en hins vegar ekki til vara, sem nefndar eru í 7. athugasemd 
hér á eftir. 

- Til nr. 48.21 teljast m. a. spjöld í statistiskar vélar, rifgötuð blöð og spjöld í Jacquard- 
vélar og þess háitar vélar, blúndur, hilluborðar, dúkar, pentudúkar og vasaklútar, 
vélaþéttingar, steyptar og formaðar vörur úr pappirsmassa og fatasnið. 
Til þessa kafla telst pappír, pappi og sellulósavatt og vörur úr þeim, með áprentun 
eða myndum, ef þessi áprentun eða myndir eru ekki ákvarðandi um notkun þeirra 
eða valda því, að þær teljast til prentaðra verka í 49. kafla. 

Fa I. Pappír og pappi í rúllum og örkum. 
48.01 Pappir og pappi (bar med talid sellulósavatt), vélunninn, í rúllum eða 

örkum: 
10 Dagblaðapappír .............. 0... 4% 
20 Prent- og skrifpappír ................ 30% 
30 Krafipappír og krafipappi .............. ee 30% 
40 Vindlingapappír .............. 0. 125% 

Annar: 
51 Bókbandspappi og hliðstæður pappi, einnig karton .............. 30% 
52 Umbúðapappír venjulegur ............0...0..0. 000. 30% 
53 Veggpappi og gólfpappi ...............0.00.0 0. 30% 
59 Annað ..............0.0 0 30% 

48.02 00  Handgerdåur pappír og pappi .................0..0 0 30%



29. april. 

48.03 

48.04 

48.05 

48.06 

48.07 

48.08 
48.09 

48.10 
48.11 
48.12 
48.13 

48.14 

48.15 

48.16 

01 
09 
00 

00 

00 

10 

21 

22 
23 
24 
25 
29 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

01 
02 
09 

01 
02 
03 
04 
05 
09 

01 
02 

03 

04 

67 

Pergamentpappir og -pappi og annar feitiheldur pappir og pappi, einnig 
eftirlíkingar, og pergamyn, í rúllum eða örkum: 

Smjörpappír og hvítur pergamentpappír, sem vegur allt að 100 g/m? 
Annad .......0.000000 nn 

Pappír og pappi úr samanlímdum blöðum, ógegndreypt eða óyfirdregið, 
með eða án innri styrkingar, í rúllum eða örkum .................. 
Bylgjupappír og bylgjupappi, einnig með álímdu sléttu lagi, einnig krepaður, 
felldur, mynstraður og gataður, í rúllum og örkum .................. 
Pappír og pappi, línustrikað eða krossstrikað, en ekki prentað á annan 

hátt, í rúllum eða örkum ...............2.000.0 nes ss 

Pappír eða pappi, gegndreyptur, húðaður, yfirdreginn, litaður eða skreyttur 
á yfirborði eða áprentaður (þó ekki pappír og pappi, sem telst til nr. 48.06 
eða prentaðar vörur, er teljast til 49. kafla), í rúllum eða örkum: 

Prent- og skrifpappír .......00000. 0. 
Annað: 

Pappaumbúðir um mjólk, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...........20000000000n nn 
Pappír og pappi vaxborinn ........000000000. 0 nn nn ne 
Þakpappi ........020000000 00. sn nun 
Pappír og pappi, áprentaður, ét. a. ..c..0.0.00..00 0... 
Límbönd ..........2.2.0000000 enn 
Annars ........2200000 0. eeen ns 

Síuplötur úr pappírsmassa ..............0.0000000 nn. 
Byggingarplötur úr viðartrefjum eða öðrum jurtatrefjum, einnig límdar 
með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðrum þess háttar bindiefnum 

I. Tilskorinn pappír eða pappi og vörur úr pappír og pappa. 

Vindlingapappír tilskorinn, einnig heftur eða í hylkjum .............. 
Veggfóður og línkrústa; gagnsær gluggapappír ..............00000... 
Gólfpappír og gólfpappi, með eða án línóleumhúðar, einnig tilskorinn ... 
Kalkerpappír og annar pappír til fleirritunar, stensilpappír og annar hlið- 
stæður pappír, tilskorinn, einnig í öskjum .......................... 
Skrifblokkir, umslög, bréfkort, póstkort (án mynda); öskjur, möppur 
o. þ- h., sem aðeins innihalda bréfsefni, umslög og annað af því tagi til 
bréfaskrifta: 

Umslög óáprentuð ..........2220000000e0en nn 
Bréfsefni í öskjum, möppum 0. þ. h. .......0000000 0000... 
Annað ........0220000 neee 

Límbönd ............0000000 0. 
Ráúllur í reiknivélar, ritsímatæki o. þ. h. ...........000000000.... 

Skrifpappír, fjölritunarpappír og teiknipappír, óáprentaður ...... 
Salernispappír ........20000020000nanre en enenneneeee 
Tilskornar síuplötur .........000200000 0000. 
Annars ........000000 neee 

Kassar, pokar og aðrar slíkar umbúðir, úr pappír og pappa: 
Pappakassar og öskjur .........0000000000 0000. 
Pappírspokar margfaldir til umbúða, að flatarmáli 0,2 m? og þar yfir 
útflattir, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 
Pappírspokar margfaldir til umbúða um kartöflur, enda sé á þeim 
viðeigandi áletrun .............000..0.000neveese 
Pappírspokar til vélpökkunar á vörum, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............00000. 000. ....0.0..
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05 Aðrir pappirspokar .......0000ueeeeerereneseneneneneneeere …… 50% 
09 Annað .......2000000000ennsseess rr 100% 

48.17 00  Spjaldskrárkassar, geymsluöskjur og annað þess háttar úr pappír og pappa, 
til notkunar í skrifstofum, verzlunum o. þ. h. .........00000000000.. 80% 

48.18 00  Skrifstofubækur, stílabækur, minnisbækur og blokkir, pöntunarbækur, 

kvittunarblokkir, dagbækur, ritundirlög, bréfa- og skjalabindi, bókabindi, 

skrifmöppur og annað þess háttar úr pappír og pappa; sýnishornaalbúm 
og önnur albúm og bókahlífar úr pappír og pappa .................. 100% 

48.19 Vörumiðar og merkimiðar, einnig áprentað og límborið: 
01 Vöru- og merkimiðar, óáprentaðir ....................0... ee... 50% 

02 Vöru- og merkimiðar, áprentaðir ..............000.00000000.00.. 70% 

48.20 00  Vinzli, spólur og annað þess háttar úr pappirsmassa, pappír eða pappa, 
einnig gatað eða hert ................220000000000ne sen 35% 

48.21 Aðrar vörur úr pappírsmassa, pappír, pappa eða sellulósavatti: 
01 Vélaþéttingar og pípur .........000000000 000 35% 
02 Spjöld í gataspjaldavélar, línuritaspjöld, pappír og pappírsrúllur í 

sjálfritandi vélar ............2.200200000000n nn 50% 
03 Lampaskermar ...........002000000neennnn sn 90% 
04. Servíettur, handþurrkur, dúkar, bakkar o. þ. h. ................ 100% 

09 Annars ........222.0000000enneeess e vennerne nenee 100% 

49. kafli. 

Prentaðar bækur, blöð, myndir og annað prentað mál; handrit, 

vélrituð verk og uppdrættir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Pappir, pappi, sellulósavatt og vörur úr þessum efnum með áprentun eða myndum, 
ef áprentunin eða myndirnar eru ekki aðalatriðið fyrir eðli varanna og notkun 
(48. kafli). 

b. Spil og aðrar vörur, er teljast til einhvers númers 97. kafla. 

c. Frumgerðir af stungum, þrykki og steinprentun (nr. 99.02), frímerki, stimpil- 
merki og önnur slík merki í nr. 99.04, safnmunir og aðrar vörur, er teljast til 
99. kafla. 

Blöð og tímarit, sem heft eru í annað en pappir, og tvö eða fleiri eintök eða hefti 
af blöðum og tímaritum bundin saman, teljast til nr. 49.01, en ekki til nr. 49.02. 

. Til nr. 49.01 telst einnig: 

a. Endurprentanir af listaverkum, teikningum o. þ. h. með tilheyrandi texta um 
verkin eða höfunda, tölusett til að bindast saman. 

b. Myndir, sem fylgja bundnum bókum eða eru viðbætur við þær. 
c. Bækur og bókahlutar, sem flutt er inn í heftum eða örkum og hefta á saman 

eða binda á inn. 
Prentmyndir og myndir án texta, í heftum eða lausum örkum teljast hins vegar 

til nr. 49.11. 

. Til nr. 49.01 og 49.02 telst hvorki prentað mál, sem er gefið út í auglýsingaskyni af 
aðila eða fyrir aðila, sem þar er tilgreindur, né prentað mál, sem fyrst og fremst er 
gefið út í auglýsingaskyni (þar með talin ferðakynningarstarfsemi). Slíkt prentað 
mál telst til nr. 49.11. 

- Með myndabókum fyrir börn (nr. 49.03) er átt við barnabækur, bar sem myndirnar 
en ekki textinn eru aðalatriðið. 

. Til handrita og vélritaðra verka (nr. 49.06) teljast einnig vélrituð eftirrit og eftir- 
myndir af verkunum á ljósnæman pappir. Ákvæði þessa kafla um prentuð verk gilda 
einnig um sams konar efni fjölritað.
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7. Með póstkort með mynd í nr. 49.09 er átt við kort, bar sem myndin er aðalatriðið 

og prentunin á það bendir til notkunar þess sem póstkorts. 

49.01 

49.02 
49.03 
49.04 
49.05 

49.06 

49.07 

49.08 
49.09 

49.10 
49.11 

Prentadar bækur, bæklingar og önnur þess konar rit, einnig einblöðungar: 
01 Á íslenzku ........0.200.00.0 000. 50% 
09 Á erlendu máli ...........20.0000 0000 ner ne nr 0 
00 Blod og tímarit, einnig með myndum ..........00000. 00... 00... 0 
00. Myndabækur og teiknibækur fyrir börn ............000000 0000... 0 
00 Hljóðfæranótur, prentaðar eða skrifaðar, einnig bundnar og með myndum 0 

Landabréf, sjókort og önnur þess háttar kort alls konar, þar með taldar 
kortabækur og veggkort, prentuð; prentuð jarðlíkön og himinmyndarlíkön: 

01 Landabréf, sjókort og önnur þess háttar kort af Íslandi og land- 
grunninu, þar með taldar kortabækur og veggkort .............. 0 

02 Önnur landabréf, sjókort 0. pb. h. ........00000000 0000... 0 
03 Jarðlíkön og himinmyndarlíkön ............0000000. 0. ....0.000. 50% 
00. Bygginga- og vélauppdrættir, aðrir tæknilegir uppdrættir og aðrir slíkir 

uppdrættir, í frumriti eða eftirmyndir; handrit og vélrituð verk ........ 0 
Ónotuð frímerki, stimpilmerki og önnur slík merki, sem eru gild eða verða 

gild hér á landi; pappír með slíkum merkjum; peningaseðlar, skuldabréf, 

hlutabréf og önnur þvílík verðbréf; ávísanahefti: 

01 Frímerki ónotuð ........0020000nensssrnr rr 0 
02 Peningaseðlar .......2..000002000 0 sasssa 0 
09 Annað ........0.0.0.0.0.0eevennes ss 70% 
00. Færimyndir alls komar ........0000ueeeseeeesesnenenensnenseenee 90% 
00 Póstkort, jólakort og önnur hamingjuóskakort með myndum, prentuð á 

hvaða hátt sem er, einnig með skrauti .............2000000 0... 0... 125% 
00 — Almanök alls konar úr pappír og pappa, þar með taldar almanaksblokkir 70% 

Annað prentað mál, þar með taldar prentaðar myndir og ljósmyndir: 
01 Auglýsingaspjöld, auglysingaskilti, auglysingabækur o. þ. h., með 

erlendum texta .......0000000nsnsnssnn 0 
09 Annars .....00200000 enn 80% 

XI. flokkur. 

Spunaefni og vörur úr þeim. 
Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. 

b. 
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ba
d 

Burstir og dyrahår til burstagerdar (nr. 05.02), hrosshår og hrosshårsurgangur 

(nr. 05.03). 

Mannshår og vörur úr því (nr. 05.01, 67.03 og 67.04), þó ekki siudukur og 

grófgerður vefnaður úr mannshåri til notkunar i oliupressur og til annars þess 

háttar, er telst til nr. 59.17. 
Efni úr jurtaríkinu, sem teljast til 14. kafla. 
Asbesttrefjar (nr. 25.24) og vörur úr asbesttrefjum (nr. 68.13 og nr. 64.14). 

Vatt, bindi og aðrar þess konar vörur til notkunar við lækningar og þráður til 

að sauma saman skurði og sár (nr. 30.04 og 30.05). 
Ljósnæmur vefnaður (nr. 37.03). 
Einþáttungar úr plasti, sem hvergi eru minni en 1 mm í þvermál, og ræmur úr 

plasti (tilbúinn hálmur og þess háttar), sem eru meira en 5 mm að breidd (39. 

kafli); enn fremur fléttur og vefnaður úr slíkum einþáttungum og ræmum 

(46. kafli).
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Ofin spunaefni og flóki, gegndreypt, þakin eða limd saman með gummii, og vörur 

úr slikum efnum, er teljast til 40. kafla. 

Húðir og skinn með ull eða hári (41. og 43. kafli), vörur úr loðskinni (nr. 43.03) 
ásamt eftirlíkingum af loðskinni og vörum úr þeim (nr. 43.04). 

Reiðtygi og aktygi, handtöskur og annað þess háttar til ferðalaga (nr. 42.01 
og 42.02). 
Sellulósavatt (48. kafli). 

Skófatnaður og hlutar til hans, legghlífar og aðrar þess konar vörur, er teljast 

til 64. kafla. 

C. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans, er teljast til 65. kafla. 

Hárnet hvers konar (nr. 65.05 eða eftir atvikum 67.04). 

Tilbúin blóm, blævængir og aðrar vörur, er teljast til 67. kafla. 

Garn, snúrur, vefnaður og annað þess háttar þakið slípiefni (nr. 68.06). 

Glertrefjar og vörur úr þeim aðrar en útsaumur gerður úr glerþráðum á sjáan- 

legum grunni (70. kafli). 

Húsgögn og rúmfatnaður (94. kafli). 

Leikföng, leiktæki, íþróttaáhöld og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

. Vörur úr spunatrefjum, sem teljast til einhvers númers í 50.—57. kafla og gerðar 

eru úr tveim eða fleiri trefjategundum, flokkast til kafla og númera, sem hér segir: 
a. Vörur, sem í er meira en 10% að þunga af náttúrlegu silki, teljast til 50. kafla, 

og við flokkun í númer í kaflanum skal við þá tegund hins náttúrlega silkis 
miðað, sem mest er af í vörunni reiknað eftir þyngd, og þannig með farið 

eins og varan væri öll úr þeirri silkitegund einni. 

b. Allar aðrar vörur flokkast í samræmi við þá spunatrefjategund, sem mest er 

af að þunga í vörunni, og þannig með farið eins og varan væri öll úr þeirri 

trefjategund einni. 

. Þegar farið er eftir því, er að ofan greinir, gilda eftirfarandi reglur: 
a. Málmgarn skal skoðast sem sérstakt spunaefni og þungi þess tekinn sem saman- 

lagður þungi spunatrefjanna og málmþráðanna, sem það er gert úr. Við toll- 
flokkun vefnaðar ber að telja málmþráð sem spunaefni. 

b. Þegar í tollskrárlið er gert ráð fyrir, að vörur séu úr mismunandi spunatrefja- 

tegundum (t. d. mismunandi tegundum náttúrlegs silkis, ullar o. s. frv), ber 

að skoða þessar mismunandi trefjategundir sem eina tegund. 

c. Í öllum öðrum tilvikum en því, er um getur í athugasemd 2.B.a hér að framan, 

skal þungi allra annarra efna en sjálfra spunatrefjanna ekki teljast með í 

þunga vörunnar. 
Ákvarðanir þær, sem getið er í athugasemd 2.A og 2.B hér að framan, taka 
einnig til garns, sem um getur í athugasemd 3 og 4 hér á eftir. 

3. A. Í XI. flokki skoðast seglgarn, línur og kaðlar (þó með þeim undantekningum, 

B. 

er greinir í athugasemd 3.B), garn (ótvinnað, eintvinnað eða margtvinnað), sem 
þannig er gert, er nú segir: 
a. Garn úr náttúrlegu silki eða endurnotuðum silkitrefjum eða gervitrefjum, sem 

lýst er í athugasemd 1.b í 51. kafla (þar með talið garn úr tveim eða fleiri 
einþáttungum, er teljast til 51. kafla), sem vegur meira en 2 g/m (18000 denier). 

b. Garn úr tilbúnum trefjum í samræmi við skýrgreiningu í athugasemd 1.a við 

öl. kafla (þar með talið garn úr tveim eða fleiri einþáttungum, er teljast til 

öl. kafla), sem vegur meira en 1 g/m (9000 denier). 
c. Garn úr hampi eða hör: 

1. Pólerað eða fágað. 

2. Ópólerað og ófágað, sem vegur meira en 2 g/m. 

d. Garn úr kókostrefjum gert úr þrem eða fleiri þráðum. 

e. Garn úr öðrum trefjum úr jurtaríkinu, sem vegur meira en 2 g/m. 
f. Garn styrkt með málmi. 

Sem seglgarn, línur og kaðlar skoðast ekki:
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4. 

5. 

a. Garn úr ull, hrosshári eða öðru dyrahåri, og pappirsgarn, enda sé það ekki 

styrkt með málmi. 

b. Vöndlar (tow), trefjabönd og forgarn úr tilbúnum spunatrefjum. 

c. Silkiormaspuni (silk worm gut), eftirlíkingar af girni (catgut) úr silki eða 

tilbúnum spunatrefjum ásamt einþáttungum, er teljast til 51. kafla. 

d. Garn í sambandi við málmþráð eða yfirdregið með málmi (þó ekki garn 

styrkt með málmi). 
e. Chenillegarn og yfirspunnið garn, er telst til nr. 58.07. 

A. Garn umbúið til smásölu i 50., 51., 53., 54., 55. og 56. kafla, annað en það, sem 

B. 

a. 

greinir í athugasemd 4.B hér að neðan, telst eftirfarandi: 

a. Garn í hnyklum eða á vinzlum, keflum, pappahólkum eða öðru þess háttar, 

þegar þungi hvers stykkis (með kefli eða öðru því, sem á er undið) fer 

ekki fram úr: 
1. 200 g, sé um garn úr hör eða ramí að ræða, 

2. 85 g, sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

trefjum að ræða, 

3. 125 g, sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða. 

b. Garn í hespum eða skreppum, þegar þungi hverrar hespu eða skreppu fer 

ekki fram úr: 
1. 85 g, sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

trefjum að ræða, 

2. 125 g, sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða. 

c. Garn í hespum eða skreppum, sem skipt er í sundur með þráðum, þannig að 

minni hankir séu sjálfstæðar og allar jafnar að þyngd, sem ekki fer fram úr: 

1. 85 g, sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

trefjum að ræða, 

2. 125 g, sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða. 

Garn umbúið til smásölu telst ekki: 

a. Ótvinnað garn úr hvers konar spunatrefjum, nema það, er hér segir: 

1. Ótvinnað garn úr ull eða öðru fingerðu dýrahári, enda sé það óbleikt. 
2. Ótvinnað garn úr ull eða öðru fingerðu dýrahári, sem hefur verið bleikt, 

litað eða þrykkt, þegar lengd þess er undir 2000 m/kg. 

b. Tvinnað eða margtvinnað garn, óbleikt: 

1. Úr náttúrlegu silki, hvernig sem frá þvi er gengið. 

2. Úr öðru efni en ull eða öðrum fingerðum dýrahárum, enda sé það i hesp- 

um eða skreppum. 
2. Tvinnað eða margtvinnað garn úr náttúrlegu silki, bleikt, litað eða þrykkt, 

þegar lengdin er 75000 m/kg eða meira. 

d. Ótvinnað, tvinnað eða margtvinnað garn úr hvers konar spunatrefjum: 

1. í krossbrugðnum hespum eða skreppum, 

2. á spólum eða öðru þess konar, sem gefur til kynna, að nota eigi garnið í 

spunatrefjaiðnaði. 

Snúðofið telst efni vera (nr. 55.07), þegar uppistaðan er að öllu eða nokkru leyti 

mynduð úr föstum þráðum og snúðþráðum, sem vafið er hálfar eða heilar um- 

ferðir eða meira utan um hina föstu uppistöðuþræði og mynda lykkjur, er halda 

ivafsþráðunum föstum. 

Ómynstrað (nr. 58.08) telst það efni, sem er gert úr kerfi af möskvum eins í 

lögun og að stærð alls staðar á yfirborðinu án nokkurs mynsturs eða fyllingar á 

möskvunum. Ekki er tekið tillit til smámillibila, sem verða til, er möskvarnir eru 

gerðir. 

6. Með unnum vörum er í þessum flokki átt við: 

a. 
b. 

Vörur, sem eru klipptar og hafa aðra lögun en rétthyrnda. 

Vörur, sem eru tilbúnar til notkunar að vefnaði loknum eða tilbúnar til notkunar 
eftir einfalda klippingu án þess að þörf sé saumaskapar eða annarrar meðferðar
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(t. d. sumar tegundir af burrkum, handklæðum, borðdúkum, hálsklútum og 

teppum). 

c. Vörur. sem eru saumaðar eða faldaðar (þó ekki vörur í metramáli, sem eru 

klipptar og hafa verið saumaðar eða faldaðar einungis til þess að fyrirbyggja, 

að vefnaðurinn trosni) eða eru með hnýttu kögri á einum kanti eða fleiri. 

d. Vörur, sem eru sniðnar (lögunin skiptir ekki máli) og úr hafa verið dregnir 
Þræðir. 

e. Vörur, sem hafa verið saumaðar saman, settar saman með límingu eða á annan 

hátt (þó ekki vörur í metramáli úr tveim eða fleiri lengdum sama efnis, sem 
hafa verið skeyttar saman á endunum hver fram af annarri og vörur í metra- 
máli samsettar úr tveim eða fleiri lögum af efni, einnig þótt vatt sé haft sem 
millilag). 

7. Til kaflanna 50 til 57 og einnig — enda sé annað ekki tekið fram — til kaflanna 
58 til 60 teljast ekki vörur, sem samkvæmt skýrgreiningu í 6. athugasemd hér að 
ofan geta skoðazt unnar. Til kaflanna 50 til 57 teljast ekki vörur, sem talizt geta til 
kaflanna 58 eða 59. 

8. Sé ekki annað tekið fram í viðkomandi tollskrárnúmeri, telst segl- og presennings- 
dúkur vera 

a. ómjúkur þéttofinn vefnaður gerður úr tvi- eða margtvinnuðu garni, enda sé hver 
fermetri dúksins 500 g eða meira, 

b. ómjúkur þéttofinn vefnaður gerður úr eintvinnuðu garni, enda sé hver fermetri 
dúksins 600 g eða meira, 

úr spunatrefjum úr jurtaríkinu eða stuttum gervifrefjum, einnig þótt dúkurinn sé 
gegndreyptur með kemískum efnum, feiti eða tjöru. Sé dúkurinn gegndreyptur eða 
bakinn öðrum efnum, telst hann því aðeins vera segl- eða presenningsdúkur, að 
bungi spunatrefjanna sé 500 g eða meira hver fermetri. 

50. kafli. 

Silki og silkiúrgangur. 

50.01 00  Silkiormahjúpar, sem nota má til afvinglu ................. sen 20% 
50.02 00  Nåtturlegt silki, éspunnid ................0......000 000 sn 20% 
50.03 00 Urgangur náttúrlegs silkis (þar með talið chappe-silki, bourette-silki og 

silkiormahjúpar, sem ekki er hægt að nota til afvinzlu ásamt uppkembd- 
um silkivefnaði) .........................020000 0000 30% 

50.04 00 Garn úr náttúrlegu silki (þó ekki garn úr chappe-silki og bourette-silki), 
ekki umbúið til smásölu ...................2...0000 0000... 35% 

50.05 00 Garn úr chappe-silki, ekki umbúið til smásölu ...................... 35% 
50,06 00 Garn úr bourette-silki, ekki umbúið til smásölu ..................... 35% 
50.07 00 Garn úr náttúrlegu silki, chappe-silki og bourette-silki, umbúið til smásölu 40% 
50.08 00  Silkiormaspuni; eftirlíkingar af girni (catgut) úr náttúrlegu silki ...... 60% 
50.09 00  Vefnaður úr náttúrlegu silki (þó ekki bourette-silki) ................. 65% 
50.10 00  Vefnaður úr bourette=silki ........................00000. eeeveve 65%
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51. kafli. 

Endalausar tilbúnar trefjar. 

Athugasemdir: 

1. Með tilbúnum trefjum er hvarvetna í tollskránni átt við trefjar eða spunaþræði, 

sem gerðir eru úr lifrænum pólymerum: 

a. Með pólymerisation eða þéttingu úr mónómerum lífrænum efnum, t. d. pólya- 
midum, pólyesterum, pólyúretönum og pólyvinylderivötum. 

b. Með kemískri umbreytingu á náttúrlegum lifrænum pólymerum (svo sem sellulósa, 
kaseini, próteinum og alginötum), t. d. viskósa-, acetat-, kopargervisilki og alginat- 
trefjar. 

2. Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum spunatrefjum teljast ekki til nr. 

51.01, heldur til 56. kafla. 
3. Sem garn úr endalausum tilbúnum trefjum skoðast ekki garn gert að meginstofni 

úr trefjum, sem slitnar hafa verið í sundur á vélrænan hátt (56. kafli). 

4. Einþáttungar úr tilbúnu trefjaefni, sem hvergi eru meira en Í mm í þvermál, teljast 
til nr. 51.01, þegar þungi þeirra er minni en 6,6 mg/m (60 denier), en annars til 

nr. 51.02. Einþáttungar, sem hvergi eru minni en 1 mm í þvermál, teljast til 39. kafla. 

Ræmur úr tilbúnu trefjaefni (tilbúinn hálmur og þess háttar) teljast til nr. 

51.02, þegar breidd ræmunnar er ekki meira en 5 mm, en annars til 39. kafla. 
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Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, ekki umbúið til smásölu: 
Úr syntetískum trefjum: 

Til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ..........200000000.nan ns 
Annað ......000000 00 

Úr uppkembdum trefjum ..... AAA 
Einþáttungar, ræmur (tilbúinn hálmur og þess háttar) og eftirlíkingar af 
girni (catgut) úr tilbúnu trefjaefni: 

Úr syntetísku trefjaefni: 
Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...........0000.00 ee sss ss 
Annars seernes sneen sseseste 

Ur uppkembdu trefjaefni ........2.0.0000 000. even 
Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, umbúið til smásölu: 

Úr syntetískum trefjum .............0.0.0 000 
Úr uppkembdum trefjum .............00 0000 nn 

Vefnaður úr endalausum tilbúnum trefjum (þar með talinn vefnaður úr 
einþáttungum og ræmum, er teljast til nr. 51.01 eða 51.02): 

Ur syntetískum trefjum ........2..2.200000000nee venner 
Ur uppkembdum trefjum ............00000 0000 

52. kafli. 

Spunavörur i sambandi við málm. 

Málmgarn, spunnið úr trefjagarni og málmi, eða þakið með málmi með 
hvers konar aðferð .............2000000eenenssrrssn 
Vefnaður úr málmþræði eða úr garni, sem telst til nr. 52.01, enda sé hann 
nothæfur til fatnaðar, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess háttar .. 

Nr. 7. 

50% 

65%
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53. kafli. 

Ull og annað dýrahár. 
Athugasemd: 

Með fíngerðum dýrahárum er átt við hár af alpaka, lama, vikuna, yakuxa, úlfalda, 
angórageit, tíbetgeit, kashmirgeit og öðrum svipuðum geitum (þó ekki hinni venjulegu 
geit), kaninu (þar með talin angórakanína), héra, bifur, bifurrottu og bísamrottu. 

53.01 Ull, hvorki kembd né greidd: 
10 Ull óþvegin eða þvegin á skepnunni ..............2...000 0... 20% 
20 Önnur ull ............ 0... 20% 

53.02 Önnur dýrahár (fíngerð eða grófgerð), hvorki kembd né greidd: 
10 Fíngerð hár ..........0002.00000 00 20% 
20 Grófgerð hár ...........2.0.0.000 0 20% 

53.03 00  Úrgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), þó ekki tættur 
eða kembdur ..............0...00.00000000 rn 20% 

53.04 00  Urgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), tættur eða 
kembdur (þar með taldar tættar tuskur) ............................ 20% 

53.05 Ull og annað dýrahár (fíngert eða grófgert), kembt eða greitt: 
10 Ull og annað dýrahár, kembt eða greitt (annað en lopadiskar úr ull) .... 20% 
20 Lopadiskar úr ull .............0002002 0 30% 

53.06 00 Garn úr ull, annað en kambgarn (woollen yarn) ekki umbúið til smásölu . 50% 
53.07 00 Kambgarn úr ull (worsted yarn) ekki umbúið til smásölu .............. 50% 
53.08 00 Garn úr fíngerðu dýrahári (kembdu eða greiddu), ekki umbúið til smásölu 50% 
53.09 00 0 Garn úr hrosshári og öðru grófgerðu dýrahári, ekki umbúið til smásölu 50% 
53.10 00 Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), umbúið 

til smásölu .......................000000 0000 50% 
53.11 00  Vefnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári ............................. 65% 
53.12 00  Vefnaður úr grófgerðu dýrahári öðru en hrosshári .................. 65% 
53.13 00  Vefnadur úr hrosshári ..................0...00000..0 00. 65% 

54. kafli. 

Hör og ramí. 

54,01 00 Hör, óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn; hörruddi og úrgangur úr 
hör (þar með taldar tættar tuskur) ................0..00000 0000... 20% 

54.02 00  Ramí, óunnið eða tilreitt, þó ekki spunnið; ramíruddi og úrgangur úr 
ramí (þar með taldar tættar tuskur) ................000000.0 00 000... 20% 

54.03 Garn úr hör eða rami, ekki umbúið til smásölu: 
01 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .....................00000 0... 0 
09 Annað ......00.0220000n 000 30% 

54,04 00 Garn úr hör eða ramí, umbúið til smásölu ......................... 40% 
54.05 Vefnaður úr hör eða rami: 

01 Segl- og presenningsdåkur ...............00..0 0000... nes 25% 
02 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða ramí eða 

úr þeim efnum ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .......... 50% 
09 Annar ........00.0000 rns 65%
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55. kafli. 

Baðmull. 

Baðmull, hvorki kembd né greidd ................00000.. 0... 0... 
Baðmullarlinters ..............2200000 000. 
Baðmullarúrgangur (þar með taldar tættar tuskur), hvorki kembdur né 
greiddur: 

Vélatvistur ........2.00000.0nsnesssnn rr 
Annar 22.00.0000 

Baðmull, kembd eða greidd ..............2000.00 une nnn nn 
Garn úr baðmull, ekki umbúið til smásölu: 

Óbleikt og ómersað: 
Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .............0000.0 000 
Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins ...0..0200rsnssrssnsrss snar 

Annars .......000.0snssss nr 

Annað: 
Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins sees enes ere ene ere erne eee 

Annars .......00.00eeeesse sr 

Garn úr baðmull, umbúið til smásölu: 

Tvinni ........00000000n ses 

Annað ........0.0.essessss enes eee sense es eetee 

Snúðofin efni úr baðmull: 

Óbleikt og ómersað ...........000 00 

Önnur „0... 
Handklæðafrottéefni og svipuð frottéefni úr baðmull: 

Óbleikt og ómersað ..........0.20000 000 
Önnur 2... 

Annar vefnaður úr baðmull: 
Óbleiktur og ómersaður: 

Segl- og presenningsdúkur, sem vegur yfir 500 g hver fermetri .... 
Segl- og presenningsdúkur, sem vegur 300—500 g hver fermetri .. 
Vefnaður, ólitaður og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða baðmull 
ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ..........0000000.00.0.0.. 
Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða baðmull 
ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ...........00.00000..0000% 
Annars ....0..2200 0 snnsð rss 

Annar: 
Segl- og presenningsdúkur, sem vegur yfir 500 g hver fermetri .... 
Segl- og presenningsdúkur, sem vegur 300—500 g hver fermetri .. 
Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða 
baðmull ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ................ 
Annars ........000.00nssssnr rss 

Nr. 7.
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56. kafli. 

Stuttar tilbúnar trefjar. 
Athugasemd: 

Sem vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum (nr. 56.02) skoðast 

einungis vöndlar, sem myndaðir eru úr samhliða þráðum sömu lengdar og vöndullinn, 

og sem 
eru yfir 2 m að lengd, 

eru með færri snúninga en 5 umferðir á hverjum m, 

eru myndaðir úr þráðum, sem vega minna en 6,6 mg/m (60 denier), 

eru teygðir svo mikið, að ekki sé hægt að teygja þá til viðbótar meira en svo, að 

lengd þeirra tvöfaldist (á einungis við um trefjar nefndar í athugasemd 1.a við 
51. kafla), 

e. eru að þyngd yfir 0,5 g/m (4500 denier), sé um trefjar að ræða, sem nefndar eru 

í athugasemd 1.b við 51. kafla, en yfir 1,66 g/m (15000 denier), sé um trefjar að 

ræða, sem nefndar eru í athugasemd 1.a við 51. kafla. 

Vöndlar (tow), sem eru ekki yfir 2 m að lengd, teljast til nr. 56.01. 

„
0
 

56.01 Stuttar tilbúnar trefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti undir- 
búnar undir spuna: 

10 Syntetískar trefjar ................0...0. nn 20% 
20 Uppkembdar trefjar ............2.0000 nr 20% 

56.02 Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum: 
10 Úr syntetískum trefjum ..............0... 0. 20% 
20 Úr uppkembdum trefjum ...........00 00 20% 

56.03 00 Urgangur úr stuttum tilbúnum tref jum (þar með talinn garnúrgangur og 
tættar tuskur), hvorki kembdur, greiddur né að öðru leyti undirbúinn undir 

SPUNA .........020000000 0 20% 
56.04 Stuttar tilbúnar trefjar og úrgangur slíkra trefja, kembdar, greiddar eða 

að öðru leyti undirbúnar undir spuna: 
10 Syntetískar trefjar .......0.2..2.0.0.0 00 20% 
20 Uppkembdar trefjar .........00. rr 20% 

56.05 Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, ekki um- 
búið til smásölu: 

Úr stuttum syntetískum trefjum: 
11 Til veidarfæragerdar, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun fjår- 

målaråduneytisins ..........000....0000000 000... 0 
19 Annað .......0000200000 00. 30% 
20 Úr stuttum uppkembdum trefjum ...........r 30% 

56.06 Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, umbúið til 
smásölu: 

10 Úr syntetískum trefjum .................. 0 40% 
20 Úr uppkembdum trefjum 2... 40% 

56.07 Vefnadur úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja: 
Úr syntetískum trefjum: 

11 Segl- og presenningsdúkur ...............0.000.0. 0... nes. 25% 
19 Annar .......0...000 0000 65% 

Úr uppkembdum trefjum: 
21 Segl- og presenningsdúkur ...............000000 000. 0. nt 25% 

o 29 Annar „00... AAA ARA RA
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57.01 

57.02 

57.03 

57.04 

57.05 

57.06 

57.07 

57.08 
57.09 

57.10 

57.11 
57.12 

57. kafli. 

Önnur spunaefni úr jurtaríkinu; pappirsgarn og vefnaður úr því. 

00. Hampur (cannabis sativa), óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn, 
hampruddi og úrgangur úr hampi (þar með talinn garnúrgangur, tættar 
tuskur og tættar línur og kaðlar) ........000000000 00. 00nn000 0. 

00 Manilahampur (musa textilis), óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn; 
ruddi og úrgangur úr manilahampi (þar með talinn garnúrgangur, tættar 
tuskur og tættar línur og kaðlar) .............000000 0... 0e 000... 

00 Júta, óunnin eða tilreidd, þó ekki spunnin; ruddi og úrgangur úr jútu (þar 
með talinn garnúrgangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar) .... 
Önnur spunaefni úr jurtaríkinu, óunnin eða tilreidd, þó ekki spunnin; 
ruddi og úrgangur úr þessum spunaefnum (þar með talinn garnúrgangur, 
tættar tuskur og tættar línur og kaðlar): 

10 Trefjar úr sisalhampi og öðrum agavategundum og ruddi og úrgangur 
úr þeim .........00000 000 

20 Annað „0... ens 
Garn úr hampi: 

01 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ..........00.02000.0nnnn rss 

02 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneyt- 
ÍSINS serene nens sense enes snes sense sneen eneeesse 

09 Annað ......00000000 00 
Garn úr jútu ........0000020000nsnsnr ns 

01 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins .........00002000.ennen nn 

09 Annað ........000000n err 
Garn úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu: 

01 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .........20000.000nsssann 

02 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneyt- 
ÍSINS 20.00.0000 eee reen sr 

09 Annað ........2000000 000 
00 Pappirsgarn ..........22000000000 nn 

Vefnaður úr hampi: 
01 Umbúðastrigi ......000ussueeeresseesnnee en nenennenensenes 
02 Segl- og presenningsdúkur ...........00022000 0. 0nn ne. 
03 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hampi eða hampi 

ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjaefnum ...........0000.0.... 
09 Annar .........200 enn 

Vefnaður úr jútu: 
01 Umbúðastrigi .......0000eeeeeeeseseseeneenennnsesnessrsnneee 
02 Segl- og presenningsdúkur ......0......00000 000... nn. 
03 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr jútu eða jútu ásamt 

öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ........20000.0 0000. nn... 
09 Annar ......000000 ess 
00 Vefnadur úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu .................00.. 
00 Vefnadur úr pappírsgarmi .........000000eseenrsrnn nn 

Nr. 

0
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58. kafli. 

Gólf- og veggteppi; flauel-, flos- og chenillevefnaður; bönd, leggingar, snúrur; 

tyll, hnýtt netefni, laufaborðar; knipplingar og útsaumur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki gegndreypt eða húðuð efni úr spunatrefjum, teygjubönd 

og önnur teygjanleg efni úr spunatrefjum, drifreimar í færibönd og aðrar vörur, 

er teljast til 59. kafla. Útsaumur á hvers konar efni úr spunatrefjum telst þó til 
nr. 58.10. 
Sem gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur) í nr. 58.01 og nr. 58.02 skoðast 
einnig þær vörur, sem bera með sér einkenni gólfteppa, enda þótt þær séu ætlaðar 

til annarrar notkunar. Þessi númer taka ekki til flókateppa, sem falla undir 59. kafla. 
Sem ofin bönd (nr. 58.05) skoðast: 

a. Ofin vara, ekki yfir 30 cm á breidd, hvort sem hún er ofin þannig eða skorin 

úr breiðari stykkjum, með föstum jöðrum (ofnum, limdum eða gerðum á annan 

hátt) á báðum hliðum. 

b. Saumlausar, rörlaga ofnar vörur, sem flattar út eru ekki meira en 30 cm á breidd. 

c. Skábönd með beygðum faldi, enda sé breiddin ekki meira en 30 cm, þegar fald- 

arnir hafa verið flattir út. 

Bönd með ofnu kögri teljast til nr. 58.07. 
Til hnyttra netefna (nr. 58.08) teljast ekki vörur framleiddar úr seglgarni, línum 

eða köðlum, en þær vörur teljast til nr. 59.05. 

Sem úfsaumur (nr. 58.10) skoðast einnig útsaumur með málmþræði eða glertrefj- 

um á sýnilegum grunni úr spunatrefjum, svo og ásaumur (applikation) af palljettum, 

perlum eða skrauti úr spunaefni eða öðru efni. Til nr. 58.10 teljast hins vegar 

ekki útsaumuð vegg- og gólfteppi (nr. 58.03). 

Til þessa kafla teljast einnig vörur (bönd, knipplingar o. s. frv.) úr málmþræði, 

enda sé hægt að nota þær í fatnað, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess háttar. 

58.01 00  Gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), hnýtt, einnig fullfrágengin 90% 
58.02 00 Önnur gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), einnig fullgerð, 

kelím-, sumak-, karamaniteppi og önnur svipuð teppi, einnig fullgerð ... 90% 

58.03 00  Handofin veggteppi (góbelín, flandern, ambusson, beauvais og önnur þess 
konar teppi) og handútsaumuð veggteppi (með góbelínsaumi, krosssaumi 
0. 8. frv.) 22.00.0000. 90% 

58.04 Flauel-, flos- og chenillevefnaður (þó ekki vörur þær, er teljast til nr. 
55.08 og 58.05): 

Ur badmull: 

11 Molskinn s..seseeeeeeeseeeeeneeneeseensven senere sere 65% 
19 Annar .........20000 000 65% 
20 Úr silki ..............00. 00. 65% 
30 Úr ull ...........0 0... 65% 
40 Ur syntetískum trefjum ................ 00. 65% 
50 Úr uppkembdum trefjum ...............0. 0. 65% 
60 Ánnar 2... 65% 

58.05 00  Ofin bönd og bönd búin til úr samanlímdu samhliða garni eða trefjum (þó 
ekki vörur, er teljast til nr. 58.06) ...........0.2.00.000 000... 80% 

58.06 00  Ofnir einkennismiðar, merki og annað þess háttar, ekki útsaumaðir, í 

metramáli eða klipptir niður í tiltekna lögun og stærð ................ 80% 
58.07 Chenillegarn, yfirspunnið garn (þó ekki garn, er telst til nr. 52.01 og yfir-
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spunnid garn ur hrosshåri); fléttur og adrar hvers konar leggingar og 
snúrur í metramáli, skufar með hvers konar lagi og annað þess háttar: 

01 Chenillegarn, yfirspunnid garn (þó ekki garn, er telst til nr. 52.01 og 
yfirspunnið garn úr hrosshári) ........00000000 00 ..ne0n.. 0... 50% 

09 Annað seeren ere ene nerve revnerne. 80% 
58.08 00  Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklad), ómynstrað .... 30% 
58.09 00  Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), mynstrað; hand- 

og vélgerðir laufaborðar og knipplingar í metramáli, sem ræmur eða mótíf 30% 
58.10 00 Útsaumur, sem metravara, ræmur eða mótíf ....................... 100% 

59. kafli. 

Vatt og flóki; seglgarn, línur og kaðlar; gegndreypt og húðuð efni úr 

spunatrefjum; vörur úr spunatrefjum til tækninotkunar og 

annarrar sérstakrar notkunar. 

Athugasemdir: 

1. Með spunavörum er í þessum kafla einungis átt við ofin efni, sem teljast til 50.—57. 

kafla og nr. 58.04 og 58.05, fléttur og aðrar hvers konar leggingar og snúrur sem 

metravara, er telst til nr. 58.07, tyll og hnýtt netefni, er telst til nr. 58.08 og 58.09, 

laufaborða og knipplinga, er teljast til nr. 58.09, og prjóna- og heklefni, er telst til 

nr. 60.01. 
2. Til nr. 59.08 og 59.12 teljast ekki efni úr spunatrefjum, ef gegndreypingar- eða 

húðunarefnið er ekki sýnilegt eða einungis sýnilegt vegna litarbreytingar, er átt hefur 

sér stað. Til nr. 59.12 teljast enn fremur ekki: 

a. Efni úr spunatrefjum með máluðum mynstrum (nema leiktjöld, bakgrunnur í 

myndastofur og annað þess háttar). 

b. Efni úr spunatrefjum, sem hafa verið þaktar hnökrum, korkmylsnu eða öðru 

þess háttar, þannig að fram komi mynstur á efninu. 

c. Efni úr spunatrefjum með steiningu, sem gerð hefur verið að meginstofni úr 

sterkju. 

3. Með spunavörum gegndreyptum, húðuðum eða límdum saman með gúmmíi í nr. 59.11 

er átt við: 

a. Spunavörur gegndreyptar, húðaðar eða límdar saman með gúmmíi (nema blásnu 

gúmmíi, frauðgúmmiíi eða svampgúmmii) 

1. að þunga ekki yfir 1% kg/m?, 

2. að þunga yfir 1% kg/m?, þegar magn spunatrefjanna er yfir 50% af þunga 

vörunnar. 

b. Efni búin til úr garni úr spunatrefjum, sem lagt er samhliða og límt saman 

með gúmmíi. 

4, Til nr. 59.16 telst ekki: 

a. Drifreimar og færibönd að þykkt minna en 3 mm, sem metravara eða í afskornum 

stykkjum. 

b. Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, gegndreypt, húðuð eða limd 

saman með gúmmíi, einnig drifreimar og færi- eða lyftibönd gerð úr garni, sem 

hefur verið gegndreypt eða húðað með gúmmíi (nr. 40.10). 

5. Til nr. 59.17 teljast eftirgreindar vörur, sem ekki falla undir neinn annan lið í 
XI. flokki: 

a. Neðangreindar vörur úr spunatrefjum (nema þær vörur, sem eðli sínu samkvæmt 

teljast til nr. 59.14—59.16): 

1. Efni úr spunatrefjum, flóki og ofið efni þakið flóka, húðað, þakið eða límt
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saman með gummii, leðri eða öðru slíku efni, sem algengt er að nota á kamba, 
svo sem önnur sams konar efni algeng til notkunar í vélum og verksmiðjum. 
Kvarnagrisja. 

Limdúkur og annað þess konar grófofið efni, sem algengt er að nota í oliu- 
pressur og til annarrar svipaðrar notkunar, úr spunatrefjum eða mannshári. 

Efni úr spunatrefjum (flókuð eða óflókuð, einnig þótt þau hafi verið gegn- 

dreypt eða húðuð) eins og þau, sem algengt er að hafa við pappirsgerð og 

til annarra tækninota, enda séu þau 

a. rörlaga eða endalaus og ein- eða tviofin, 

b. í flötum stykkjum og ofin með tvöfaldri eða margfaldri uppistöðu og/eða 
ívafi. 

Efni úr spunatrefjum, styrkt með málmi, til tækninota. 

Efni framleitt úr garni, er telst til nr. 52.01, þeirrar tegundar, sem algengt er 

að hafa við pappírsgerð og til annarra tækninota. 
Véla- og pipubéttingar úr snúrum, böndum og öðru þess háttar, einnig húðaðar, 
gegndreyptar eða styrktar með málmi. 

Spunavörur almennt notaðar til véla eða í verksmiðjum (nema vörur, er teljast 
til nr. 59.14—59.16), t. d. þéttingar, spenniskifur, fágunarskifur og aðrir véla- 
hlutar. 

09 

01 

Vatt og vörur úr því; fis, ló og hnútar úr spunatrefjum: 
Dömubindi úr vatti ............000.200000n neee nn 35% 
Annad ........0200000 2000 35% 

Flóki og vörur úr honum, einnig gegndreypt eða húðað 
Flóki ..........2.00.000 00. neenesne nr 35% 
Vörur úr flóka, ót. a. .........000000000 00 sen 50% 

Trefjadúkur og vörur úr honum, einnig gegndreyptur eða húðaður .... 65% 
Seglgarn, línur og kaðlar, einnig fléttað: 

Færi og línur til fiskveiða ..........2...0......0.... 0. 0... …. 4% 
Kadlar ........0.000000.0000 0000 sess 4% 
Öngultaumar ........... ARA … 4% 
Seglgarn ..........00..00.0 0000 e0n rn oe 35% 
Annað ..........2000000000.. ns 35% 

Hnýtt net úr seglgarni, línu eða kaðli, einnig í tilskornum stykkjum eða 
fullgerð; tilbúin fiskinet úr seglgarni, línu eða kaðli: 

Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr gerviefnum .................... 4% 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr öðrum efnum en gerviefnum .... 4% 
Önnur net ......00000000000 nn 100% 

Aðrar vörur úr garni, seglgarni, línu eða kaðli, þó ekki spunavörur eða 

vörur úr þeim: 

Spyrðubönd ...........0..000000000nnsseersn rr 10% 
Skóreimar .........002.00.00.00 eens 40% 
Annars .........000000 0000 35% 

Spunavörur þaktar gúmmílími, sterkjuklístri eða öðru þess háttar, til bók- 
bands, framleiðslu á hylkjum o. bp. h.; afritaléreft (kalkerléreft), listmál- 
unarléreft, stífléreft (buckram) og annar vefnaður til hattagerðar eða 
svipaðra nota: 

Bókbandsléreft, listmálunarléreft, skóstrigi og aðrar þess háttar vörur 

til skógerðar, þakið gúmmílími, sterkjuklístri og þess háttar, eftir 
nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins „........ 35% 
Annað .......0000 00 AAA 65% 

Spunavörur, gegndreyptar eða þaktar sellulósaderivötum eða öðru plasti: 
Presenningsdúkur ............2...00000 0000. n enn 25%
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02 Bókbandsléreft, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins .......02220000reerrnr ss 35% 

03 Límbönd til einangrunar eða umbúða ............0.000000000.. 35% 
09 Aðrar „.....00220000nnns ess 65% 

59.09 Spunavörur, gegndreyptar eða þaktar olíu eða öðru efni að meginstofni 
úr olíu: 

01 Presenningsdåkur ..........22.0000000evnennsnne eennrnnnenee 25% 
09 Aðtar s..s0eeeeeeeesenessenneneneneeene reserveres 65% 

59,10 00  Linéleum og efni framleitt með undirlagi úr spunaefnum á svipaðan hátt 
og línóleum, tilskorin eða ótilskorin eða þeirrar tegundar, sem venjulega 

er notuð sem gólfdúkur; gólfdúkur framleiddur með undirlagi úr spuna- 
efnum, sem þakið er öðrum efnum, einnig tilsniðinn ................ 35% 

59.11 Spunavörur (þó ekki prjónaðar eða heklaðar), gegndreyptar, húðaðar eða 
límdar saman með gúmmíi: 

01 Presenningsdåkur .......0..00. 000 sssssnnsnnnnrs nenneenee 25% 
02 Sjúkradúkur .......0000000 00. .snssssssnnsssr 35% 
03 Vörur til skógerðar, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega 

unnar til þess .......00.000000ssesnssrerrrr nn 35% 
09 Aðrar ......000.00000 nn 65% 

59.12 Spunavörur, gegndreyptar eða húðaðar á annan hátt; máluð leiktjöld, 

málaður bakgrunnur í myndastofur og annað þess háttar: 
01 Presenningsdúkur .........00000.neeeensnnan ns 25%, 
02 Lóðabelgir .......ererseeeseeseesenenenes renere nnnenenenee 4% 
09 Annað ERE RER ER RERRE RER ERREREREREREE 65% 

59.13 00  Teygjanleg efni (þó ekki prjónuð eða heklud), gerð úr spunatrefjum i sam- 
bandi við gúmmíþræði ..........2.22000000000nnnnnnn ne 65% 

59.14 00  Kveikir úr spunatrefjum, ofnir, fléttaðir eða prjónaðir, í lampa, ofna, 

kveikjara, kerti og annað þess háttar; glóðarnetefni hringprjónað og 
hringlaga glóðarsokkar ............00.0000.0.0snnnnnneneee 35% 

59.15 Vatnsslöngur og aðrar svipaðar slöngur úr spunatrefjum, einnig þótt þær 
séu styrktar með málmi eða öðru efni: 

01 Brunaslöngur 2.....000eeeeeeeereseesreenerrerrneeneenenneee 30% 
09 Aðrar ERE REE REREREREREERERERE 50% 

59.16 00  Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, einnig þótt þau séu 
styrkt með málmi eða öðru efni ............000000 000... n00n nn... 35% 

59.17 00 Spunaefni og vörur úr spunatrefjum almennt notaðar til véla eða í verk- 
smidjum 200... 0000 rns 35% 

60. kafli. 

Prjóna- og heklvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Heklaðir laufaborðar og knipplingar, er teljast til nr. 58.09. 

b. Prjóna- og heklvörur, er teljast til 59. kafla. 

c. Lífstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og 

annað þess háttar (nr. 61.09). 

d. Notaður fatnaður og aðrar vörur, er teljast til nr. 63.01. 

e. Sjúkravörur, t. d. sjúkrabelti, kviðslitsbindi og annað þess háttar, er telst til 

nr. 90.19. 

2. Til nr. 60.02—60.06 teljast: 

a. Vörur, sem þar er lýst (fullgerðar eða ófullgerðar, heilar eða ekki) eða hlutar af 

þeim, prjónað eða heklað í heilu lagi eða gert úr prjónuðu eða hekluðu efni.
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b. Prjónað eða heklað efni, sniðið til að búa til úr því vörur þær, sem nefndar 
eru í a hér fyrir ofan. 

3. Sem teygjanlegar prjónavörur (nr. 60.06) skoðast ekki vörur, sem einungis eru með 
gúmmiþræði eða öðru teygjanlegu efni til jaðranna, til uppihalds eða þess háttar. 

4. Þessi kafli tekur einnig til vara, sem gerðar eru úr málmþræði og nota má til 
fatnaðar, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess konar. 

5. Í þessum kafla telst sú vara vera 

a. teygjanleg, sem gerð er úr spunaefnum í sambandi við gúmmiíþráð, 
b. gúmmíborin, sem er gegndreypt, húðuð eða þakin með gúmmíi eða gerð úr 

spunaþráðum, húðuðum eða gegndreyptum með gúmmíi. 

60.01 Prjónavoð og heklvoð, ekki teygjanleg eða gúmmíborin: 
01 Úr silki eða gerviþráðum .................0..0 0000... 65% 
02 Úr ull .....0...0..0..0 0000 65% 
03 Úr baðmull ............0...0.00. 0... 65% 
09 Önnur ...........000.0 00. 65% 

60.02 Hanzkar, vettlingar og belgvettlingar, prjónaðir eða heklaðir, ekki teygjan- 
legir eða gúmmíbornir: 

01 Hanzkar og vettlingar úr ull ...................0.0.000 0000... 90% 
02 Hanzkar og vettlingar úr baðmull ................0.00000000... 90% 
09 Aðrir .........0.0.020000n renn 90% 

60.03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar, prjónað eða heklað, ekki 
teygjanlegt eða gúmmíborið: 

01 Heilsokkar kvenna úr silki eða gerviþráðum ................... 50% 
02 Sokkar (þó ekki heilsokkar kvenna), leistar, sokkahlífar og annað 

þess háttar úr silki eða gerviþráðum ..............0..00000.0.. 90% 
03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar úr ull ........... 90% 
04 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar eingöngu úr baðmull 70% 
09 Annað ........0.00000000200 00 90% 

60.04 Nærfatnaður prjónaður, ekki teygjanlegur eða gåmmiborinn: 
01 Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr prjónavoð ........... 90% 
02 Úr baðmull eingöngu ...............0000.... ee 70% 
03 Ur ull.......0000.00000 0000 00 nr 90% 
04 Úr silki eða gerviþráðum ..........0.....00.000 000. 90% 
09 Annar 2... 90% 

60.05 00. Ytri fatnaður og aðrar vörur prjónaðar eða heklaðar, ekki teygjanlegar 
eða gúmmíbornar ....................0000 00. een 90% 

60.06 Prjóna- og heklvoð og prjónaðar og heklaðar vörur, teygjanlegar eða 
gúmmíbornar (þar með taldir teygjanlegir sokkar og teygjanlegar hné- 
hlífar): 

01 Sjúkrasokkar prjónaðir og aðrar prjónaðar sjúkravörur .......... 35% 
09 Annað ........020.00.00000 0 65% 

61. kafli. 

Fatnaður úr spunavörum og annað, er honum heyrir til. 

Athugasemdir: 

1. Númer í þessum kafla taka því aðeins til vöru, sem þar er lýst, að hún sé gerð úr 
efnum úr einhverjum spunatrefjum (þar með talið flóki, trefjadúkur, fléttur og legg- 
ingar í nr. 58.07, tyll og hnýtt netefni og borðar) eða úr efni úr málmþræði. Til 
kaflans teljast ekki prjónavörur, þegar undan eru skildar prjónavörur þær, er telj- 
ast til nr. 61.09.
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Til bessa kafla telst ekki: 

a. Notadur fatnaður og aðrar vörur, er teljast til nr. 63.01. 

b. Sjúkravörur, t. d. sjúkrabelti, kviðslitsbindi og annað þess háttar, er telst til 

nr. 90.19. 
Að því er tekur til nr. 61.01—61.04 gildir eftirfarandi: 

a. Fatnaður, sem ber hvorki greinilega með sér, að hann sé ætlaður karlmönnum 

eða drengjum né kvenmönnum eða telpum, skoðast fatnaður handa kvenmönnum 

og telpum og telst eftir atvikum til nr. 61.02 eða 61.04. 

b. Sem fatnaður smábarna skoðast: 

1. Fatnaður handa ungbörnum, sem ber það ekki með sér, hvort hann sé ætlaður 

einungis drengjum eða einungis telpum. 

2. Bleiur. 

Klútar og aðrar þess konar vörur ferhyrndar í laginu eða því sem næst teljast til 

vasaklúta (nr. 61.05), þegar lengd engrar hliðarinnar fer fram yfir 60 cm. Klútar 

teljast til nr. 61.06, þegar lengd einhverrar hliðarinnar fer fram yfir 60 cm. 

Númer í þessum kafla taka einnig til ófullgerðra og ekki heilla (incomplete) 

hluta þeirrar vöru, sem í honum er nefnd, svo og til sniðinna eða afmátaðra efna 

úr spunatrefjum til framleiðslu á slíkum vörum, þar með talið prjón- eða hekl- 
varningur til framleiðslu á vörum, sem taldar eru í nr. 61.09. 

61.01 00 Ytri fatnaður handa karlmönnum og drengjum ..............0..00... 90% 
61.02 00 Ytri fatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnum ........... 90% 
61.03 Nærfatnaður handa karlmönnum og drengjum (þar með taldir flibbar, 

skyrtur og ermalín): 
01 Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr vefnaði .............. 90% 
02 Nærfatnaður karlmanna og drengja úr vefnaði eingöngu úr baðmull 70% 
09 Annar .......000000 00 90% 

61.04 Nærfatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnum: 
01 Úr vefnaði eingöngu úr baðmull .........0.000000 000... 0... 70% 
09 Annar .......00000000 0 90% 

61.05 00  Vasaklútar ...........0022000000nne ns 100% 
61.06 00  Sjöl, klútar, möitlar, slår og annað þess háttar ..................... 100% 
61.07 00  Slaufur, slipsi og hálsbindi .................0000.0.. 0... 0. 0... 100% 
61.08 00  Kragar, ermalín, uppslög, blússur, vesti, hálsfellingarlín og annað þess 

háttar, er heyrir klæðnaði kvenna og telpna til .................00.. 100% 
61.09 00  Lifstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabönd og annað 

þess háttar (einnig þótt vörurnar séu prjónaðar eða heklaðar), einnig 
teygjanlegt ................22200000 00. 100% 

61.10 00  Hanzkar, vettlingar, belgvettlingar, sokkar og leistar, ekki prjónaðir eða 

heklaðir .... ..........2000200000.0ne enn 90% 
61.11 00  Tilbúnir hlutar til fatnaðar (t. d. axlapúðar, belti, ermahlífar og vasar) 90% 

62. kafli. 

Aðrar tilbúnar vörur úr spunaefni. 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

Til þessa kafla teljast einungis tilbúnar vörur gerðar úr spunaefni öðru en flóka, 

trefjadúk og prjóna- og heklvoð. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, er teljast til 58., 59. og 61. kafla. 

b. Notaður fatnaður og aðrar vörur, er teljast til nr. 63.01.
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Ferdaåbreidur og önnur svipuð teppi: 
Úr ull ...........0.2.0 00 0e renn 100% 
Úr baðmull ...............0000 neee 100% 
Adrar ssssseseeeeeeeeeeeensennenne seen enes. 100% 

Sængurlín, borðlín, handklæði, þvottaklútar og purrkur; gluggatjöld og 
aðrar spunavörur í íbúðir manna ..........00000000 0000 0nr.. 100% 
Sekkir og pokar til umbúða: 

Kjötpokar úr spunaefnum .......00..00.0000000nnne 2% 
Sekkir og pokar úr jútu ...........20000000 0000... 2% 
Aðrir ........00000000 00 2% 

Ábreiður, segl, sóltjöld, utanhússgluggatjöld, tjöld og viðleguútbúnaður: 
Presenningar og segl ............00000000nveesnn ee 30% 
Tjöld ......2222.0000000 0 100% 
Annað ......00000000000 nr 100% 

Aðrar tilbúnar spunavörur (þar með talin snið): 
Skóreimar ......00....0022000eeeeen nr 40% 
Annars .....002220.0.00000r err 100% 

63. kafli. 

Notaður fatnaður og aðrar notaðar spunavörur; tuskur. 

Fatnaður og hlutir, er honum heyra til, ferðaábreiður og önnur svipuð 
teppi, búshlutir (þó ekki vörur, er teljast til nr. 58.01-58.03) úr spuna- 
trefjum, einnig skófatnaður og höfuðfatnaður úr hvers konar efni, enda 
beri vörur þessar allar það greinilega með sér, að þær séu slitnar af notkun 
og þær séu án umbúða eða í böllum, sekkjum eða öðrum svipuðum um- 
búðum ........00020200000eeeeesns essere 90% 
Notaðar og nýjar tuskur, úrgangur og slitnar vörur úr seglgarni, línu eða 
kaðli ..........2222.00000000 00. 35% 

XII. flokkur. 

Skófatnaður, höfuðfatnaður, regnhlifar og sólhlífar, svipur og keyri 

og hlutar til þeirra; unnar fjaðrir og vörur úr þeim; tilbúin blóm 

vörur úr mannshári; blævængir. 

64. kafli. 

Skófatnaður, legghlífar o. þ. h., og hlutar af þessum vörum. 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans telst ekki: 

Skófatnaður án viðfests sóla, prjónaður eða heklaður (nr. 60.03), eða úr annarri 
spunavöru (nema úr flóka) (nr. 62.05). 

Notaður skófatnaður, sem telst til nr. 63.01. 

a. 

b. 

c. Skófatnaður, legghlífar o. þ. h. úr asbesti (nr. 68.13). 

d. Skófatnaður fyrir fatlaða og aðrar vörur fyrir fatlaða og hlutar af þeim (nr. 

90.19).
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e. Leikföng og skautaskór með vidfestum skautum (97. kafli). 

2. Sem hlutar í nr. 64.05 og 64.06 teljast ekki skónaglar, iljárn, reimahringir, skó- 

krókar, spennur, skóskraut, borðar, reimar, skúfar og annað skraut, sem flokkast í 

viðeigandi númer eftir eðli sínu og efni. Þá teljast ekki til kaflans hnappar og 

aðrar vörur í nr. 98.01. 
3. Sem gúmmí og plast í nr. 64.01 teljast einnig hvers konar spunaefni, sem eru borin 

eða yfirdregin á ytra borði með öðru hvoru þessara efna eða báðum. 

64.01 Skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti: 
01 Sjóstígvél og hliðstæð vaðstígvél, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 

un fjármálaráðuneytisins .........00.200000.nne enn 25% 
09 Annar .......0.000 ner 50% 

64.02 Skófatnaður með ytri sóla úr leðri eða leðurlíkisdúk, skófatnaður (þó ekki 
skófatnaður, sem telst til nr. 64.01) með ytri sóla úr gúmmíi eða plasti: 

01 Kvenskór og barnaskór, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjår- 

málaráðuneytisins ..........000000000 000. 80% 
02 Hællausir strigaskór, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ..............22000000 00. 50% 
09 Annar .......0000000 00 100% 

64,03 00 Skófatnaður með ytri sóla úr trjáviði eða korki ..................... 80% 
64.04 00 Skófatnaður með ytri sóla úr öðrum efnum .............00000000... 100% 
64.05 Hlutar af skófatnaði (þar með yfirhlutar, innri sólar og hælar til áskrúf- 

unar) úr öðrum efnum en málmi: 
01 Yfirhlutar, þó ekki hælkappar og tåkappar ........0000000000.. 80% 
09 Aðrir .....0.00.00 00 30% 

64.06 00  Legghlífar, vefjur, öklahlífar, kricketþófar, hnéhlífar og aðrar þess konar 
vörur, einnig hlutar af þeim ..............22000000 0... nn. 100% 

65. kafli. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Notaður höfuðfatnaður, sem telst til nr. 63.01. 

Hárnet úr mannshári (nr. 67.04). 

Höfuðfatnaður úr asbesti (nr. 68.13). 

Brúðuhattar og aðrir leikfangahattar, svo og pappirshattar, pappirshúfur og 

annar þess háttar höfuðfatnaður til notkunar á grímudansleikjum o. þ. h. (97. kafli). 

2. Til nr. 65.02 telst ekki saumað hattaefni, nema það sé saumað saman í sívafning úr 

samfléttingum, böndum eða ræmum. 
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65.01 00  Þrykkt hattaefni úr flóka, hvorki formpressuð né með tillöguðum börðum; 
slétt eða sívöl hattaefni úr flóka ............00000.00 0000. nv nn. 10% 

65.02 00  Þrykkt hattaefni, fléttuð eða gerð úr samfléttingum, úr hvaða efni sem er, 

hvorki formpressuð né með tillöguðum börðum ...................... 70% 
65.03 00 Hattar og annar höfuðfatnaður úr flóka, gert úr hattaefni af því tagi, sem 

telst til nr. 65.01, einnig fóðrað og/eða bryddað ...................... 90% 
65.04 00 Hattar og annar höfuðfatnaður, fléttað eða gert úr samfléttingum, böndum 

eða ræmum, úr hvaða efni sem er, einnig fóðrað og/eða bryddað ...... 90% 
65.05 00 Hattar og annar höfuðfatnaður (þar með talin hárnet) úr prjóna- eða
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heklvod eða úr laufaborðum, knipplingum, flóka eða öðrum spunaefnum 
(þó ekki úr samfléttingum, böndum eða ræmum), einnig fóðrað og/eða 
bryddað ..............02000000 neee 100% 

65.06 Annar höfuðfatnaður, einnig bryddaður eða fóðraður: 

01 Hlífðarhjálmar ............0.00.000 enn 35% 
09 Annars .......0000000. enn 100% 

65.07 00  Svitagjarðir, fóður, hlífar, form, grindur (þar með taldar fjaðragrindur 
fyrir sambrotshatta), skyggni og hökubönd, fyrir höfuðfatnað ......... 70% 

66. kafli. 

Regnhlifar, sólhlífar, göngustafir, svipur og keyri og hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Göngustafir o. þ. h. með mælikvarða (nr. 90.16). 

b. Göngustafir með skotvopni, korða, inngreyptu blýi o. þ. h. (93. kafli). 

c. Leikfangsregnhlifar og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

2. Nr. 66.03 tekur ekki til útbúnaðar og hluta úr spunaefnum og ekki heldur til hlífa, 

skúfa, óla, hylkja o. þ. h. úr hvaða efni sem er. Þessir hlutar, sem fluttir eru inn 

með, en ekki settir í vörur þær, sem teljast nr. 66.01 og 66.02, flokkast hver fyrir 

sig eftir gerð sinni. 

66.01 00 Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafsregnhlífar, regnhlífa- 
tjöld, garðsólhlífar o. þ. h.) ..........0.0.000.0 0000. 125% 

66.02 00. Göngustafir (þar með taldir klifurstafir og setustafir) og keyri, svipur 
0. þh. 00.00.0000 125% 

66.03 00 Hlutar og útbúnaður til og fylgihlutir með þeim vörum, er teljast til nr. 
66.01 og 66.02, ét. a. .......00.000000 0000 100% 

67. kafli. 

Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr fjöðrum og dún; tilbúin blóm; 

vörur úr mannshári; blævængir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Síudúkur úr mannshári (nr. 59.17). 
b. Blómamyndir úr knipplingum, laufaborðum, útsaumi eða annarri spunavöru 

(KI. flokkur). 
c. Skófatnaður og skófatnaðarhlutar (64. kafli). 

d. Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar (65. kafli). 
e. Fiðursópar (nr. 96.04), duftpúðar (nr. 96.05) og sáld úr mannshári (nr. 96.06). 
f. Leikföng, íþróttavörur og dansleikjaglysvarningur (97. kafli). 

2. Til nr. 67.01 telst ekki: 

a. Vörur, þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins til fyllingar eða bólstrunar (t. d. 
sængurfatnaður). 

b. Klæðnaður og tilheyrandi, þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins sem legging 
eða stopp.
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c. Tilbúir blóm og blöð og hlutar af þeim, svo og aðrar vörur, sem teljast til 

nr. 67.02. 

d. Blævængir (nr. 67.05). 
3. Nr. 67.02 tekur ekki til: 

a. Glervarnings (70. kafli). 
b. Gerviblóma, blaða og ávaxta úr leir, steini, málmi, trjáviði eða öðru efni, enda 

67.01 

67.02 

67.03 

67.04 

67.05 

sé hvert stykki út af fyrir sig steypt, smíðað, skorið út, pressað eða unnið á 
annan hátt, eða það gert úr fleiri hlutum, sem eru tengdir saman á annan hátt 

en að binda þá saman, líma þá saman eða tengja þá saman með áþekkum hætti. 

00 Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum og dún; fjaðrir, 
fjaðrahlutar, dúnn og vörur úr þessum efnum (þó ekki vörur, sem teljast 
til nr. 05.07, og unnir fjaðrastafir og fjaðrahryggir) ................. 125% 

00 Tilbúin blóm, blöð og ávextir, svo og hlutar af þeim; vörur úr tilbúnum 
blómum, blöðum og ávöxtum ..........000.0.0000nena sn. 125% 

00 Mannshår greitt, þynnt, bleikt eða unnið á annan hátt; ull og annað dýra- 
hár, unnið til hárkollugerðar 0. pb. h. .....00000000000.nn nn... 100% 

00 — Hárkollur, gerviskegg, hárlokkar, fléttur o. þ. h. úr manns- eða dýrahári 

eða úr spunaefni; hárnet og aðrar vörur úr mannshári ............... 100% 
00 Blævængir, ekki mekanískir, úr hvaða efni sem er; grindur og handar- 

höld á blævængi og hlutar til slíkra grinda og handarhalda, úr hvaða efni 

sem er 

XIII. flokkur. 

Vörur úr steini, gipsi, sementi, asbesti, gljásteini og öðrum slíkum 

efnum; leirvörur; gler og glervörur. 

68. kafli. 

Vörur úr steini, gipsi, sementi, asbesti, gljásteini og öðrum áþekkum efnum. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 
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Jarðefni, er teljast til 25. kafla. 

Húðaður eða gegndreyptur pappir og pappi, sem telst til nr. 48.07 (t. d. pappir 

og pappi húðaður með gljásteinsdufti eða grafiti, tjöru- eða asfaltborinn pappir 

og pappi). 
Húðaður eða gegndreyptur vefnaður, sem telst til 59. kafla (t. d. gljásteinshúðaður, 

tjöru- eða asfaltborinn vefnaður). 

Eðalsteinar og hálfeðalsteinar og vörur úr þeim, sem teljast til 71. kafla. 

Verkfæri og verkfærahlutar, er teljast til 82. kafla. 

Litógrafsteinar, er teljast til nr. 84.34. 

Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) eða einangrunarhlutar, sem teljast til nr. 85.26. 

Slipisteinn fyrir tannlækna (nr. 90.17). 

Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

Vörur, er teljast til nr. 95.07. 

Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla.
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m. Hnappar (nr. 98.01), grifflar (nr. 98.05) og skrifspjöld (nr. 98.06). 

n. Listaverk, safnmunir og forngripir, er teljast til 99. kafla. 

2. Orðin unnir minnismerkja- og byggingasteinar taka ekki aðeins til þeirra stein- 

tegunda, sem taldar eru í nr. 25.15 og 25.16, heldur einnig til allra annarra náttúr- 
legra steintegunda (t. d. kvarzits, tinnu, dólómits og steatits), sem unnar eru á sama 
hátt. Þetta tekur þó ekki til flögusteins. 

68.01 00  Gatna-, kant- og gangstéttarsteinar úr náttúrlegum steintegundum (flögu- 
steinn undanskilinn) ..................200000000000.. vn nn 35% 

68.02 00 Unnir minnismerkja- og byggingarsteinar og vörur úr þessum steinum (þar 
með taldir mósaíkteningar), þó ekki vörur, sem teljast til nr. 68.01 og til 69. 
kafla ..............2.00000 00 en nenner nn 50% 

68.03 00 Unninn flögusteinn og vörur úr flögusteini, þar með taldar vörur úr sam- 
anlímdum flögusteimi .......................00.00 0000. 35% 

68.04 00  Kvarnasteinar, hverfisteinar, slípihjól o. þ. h. (þar með talin speldi, hnúðar, 
skífur og oddar til mölunar, slípunar, fágunar, réttingar og skurðar) úr 
náttúrlegum steintegundum (einnig samanlímt), úr samanlímdum eða til- 
búnum slípiefnum og úr leir, einnig með skafti, öxli og öðru þess háttar úr 

öðrum efnum, en þó ekki sett á grind; sneiðar og aðrir fullunnir hlutar af 
slíkum steinum og hjólum úr náttúrlegum steintegundum (einnig saman- 
límdum), úr samanlímdum náttúrlegum eða tilbúnum slípiefnum eða úrleir — 50% 

68.05 00  Bryni og annar handfægi- og slípisteinn, olíusteinn, hein o. þ. h. úr náttúr- 
legum steintegundum, úr samanlímdum náttúrlegum og tilbúnum slípi- 
efnum eða úr leir ..............0....0000 0000. 0 nn 50% 

68.06 00  Náttúrlegt og tilbúið slípiefni sem duft eða korn, fest á vefnað, pappír, 
pappa eða annað efni, einnig skorið til, saumað saman og fest saman á ann- 
an hátt ................0002200000n000nnseesns esse eneneneeneee 50% 

68.07 00 — Gjallull, steinull og önnur þess háttar ull úr jarðefnum; blásið vermiculit, 
blásinn leir, frauðað gjall og önnur blásin jarðefni; blöndur og vörur úr 
hita- og hljóðeinangrandi jarðefnum (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 
68.12, 68.13 og til 69. kafla) ................00.000000 0000. 35% 

68.03 00 Vörur úr asfalti eða öðru áþekku efni (t. d. jarðolíubiki eða koltjörubiki) — 35% 
68.09 00 Plötur, flísar, hellur og þess háttar vörur úr jurtatrefjum, viðartrefjum, 

strái, viðarspónum eða viðarúrgangi (þar með talið sag), límt saman með 
sementi, gipsi eða öðru bindiefni úr steinaríkinu .................... 35% 

68.10 Vörur úr gipsi eða gipsblöndum: 

01 Til bygginga, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjårmålarådu- 
neytisins .............000000nn ess 35% 

09 Aðrar .......02000n00n nr 80% 
68.11 Vörur úr sementi (þar með talið gjallsement), úr steinsteypu eða tilbúnum 

steini (þar með talinn malaður marmari bundinn saman með sementi), 
einnig styrkt: 

01 Til bygginga, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjårmålarådu- 
neytisins .........000000nnnsns nr 35% 

09 Aðtar ........00..0000 0000 80% 
68.12 Vörur úr asbestsementi, úr sellulósasementi o. þ. h.: 

01 Til bygginga, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins ...........00000000ns nn 35% 

09 Aðrar .......000..0000 000 80% 
68.13 Unnið asbest og vörur úr því (t. d. asbestplötur, asbestþráður og asbest- 

spunavara, asbestfatnaður, asbestvélaþéttingar), einnig styrkt, þó ekki
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vörur, sem teljast til nr. 68.14; blöndur að meginstofni úr asbesti eða 
asbesti og magnesíumkarbónati, og vörur úr þessum blöndum: 

01 Vélaþéttingar úr asbesti, asbestblåndum o. þ. h. ......0000.00... 35% 

09 Annað seeren eee eee es rese eee 35% 

68.14 00  Nuningsmåtståduefni (sneiðar, skífur, hringar, bönd, plötur, rúllur 0. fl.) 

í hemla, tengsli o. þ. h., unnið að meginstofni úr asbesti, öðrum jarðefnum 

eða sellulósa, einnig í sambandi við spunaefni eða önnur efni .......... 35% 
68.15 00 Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini, þar með talin gljásteinsblöð fest 

á pappír eða spunaefni (t. d. míkanít og gljásteinsþynnur) ............ 40% 
68.16 Vörur úr steini eða jarðefnum (þar með taldar vörur úr mó), ót. a.: 

01 Búsáhöld ........00reeeeesereeneennennennennsnenssnenesness 100% 
02 Vörur til bygginga, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjårmåla- 

ráðuneytisins ...........00000000 0 35% 
09 Aðrar „........00000 000 80% 

69. kafli. 

Leirvorur. 

Athugasemdir: 

1. Kafli þessi tekur aðeins til leirvara, sem hafa verið brenndar eftir mótun. Slíkar 

vörur teljast til nr. 69.04—69.14, en til þessara númera teljast hvorki hitaeinangr- 
andi vörur né eldfastar vörur. 

2. Til þessa kafla teljast ekki: 
Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glvsvarningur). 

. Vörur úr ódýrum málmum, sem falla undir nr. 81.04. 

. Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar, er teljast til nr. 85.26. 

. Gervitennur (nr. 90.19). 
Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

. Leikföng, leiktæki, iþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

. Reykjapipur, hnappar og aðrar vörur, er teljast til 98. kafla. 

. Listaverk, safnmunir og forngripir, er teljast til 99. kafla. 5
0
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I. Hitaeinangrandi og eldfastar vörur. 

69.01 00  Hitaeinangrandi múrsteinn, hellur, flísar og aðrar hitaeinangrandi vörur 

úr infúsóríujörð, kísilgúr, kísilsalla og öðrum kísilsýruríkum jarðefnum 20% 
69.02 00  Eldfastur múrsteinn, hellur, flögur og aðrar áþekkar eldfastar byggingar- 

vörur, þó ekki þær, sem teljast til nr. 69.01 ............000000.000.. 20% 
69.03 00 Aðrar eldfastar vörur (svo sem tilraunaker, deiglur, múfflur, stútar, tappar, 

fótstykki, kælislöngur, lokar, pípur, plötur og stengur), þó ekki þær, sem 
teljast til nr. 69,01 ...........00000000 000 nnnsnr 35% 

TI. Aðrar leirvörur. 

69.04 00 Mursteinn til bygginga (þar með talinn steinn í gólf, undirlagsflögur o. þh.) 35% 
69.05 00  Þaksteinn, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, þakbrúnasteinn 

og aðrar vörur úr leir til bygginga, einnig til skrauts ................ 35% 
69.06 00 Pipur og rennur (þar með talin horn, beygjur o. þ. h. pípuhlutar (hittings)) 35% 
69.07 00 Steinn og flögur, án glerungs, fyrir gangstíga, gólf, veggi og eldstór .... 35% 
69.08 00 Steinn og flögur, með glerungi, fyrir gangstíga, gólf, veggi og eldstór .... 35% 
69.09 00 Vörur til notkunar í rannsóknarstofum og til kemískra- og tækninota,;
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ker og þess háttar ílát til notkunar í landbúnaði; pottar, krukkur og aðrar 
slíkar vörur, sem almennt eru notaðar við flutning eða pökkun á vörum  35% 

69.10 00  Eldhúsvaskar, handlaugar, salernisskálar, þvagskálar, baðker og þess háttar 
hreinlætistæki .................2.000000 00... 80% 

69.11 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða til hreinlætis, 
úr postulíni (þar með talið biscuit og paríam) .........0000000000.00.. 100% 

69.12 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða til hreinlætis, 
úr annars konar leir en postulími ..................000000 000... 100% 

69.13 00  Leirstyttur og aðrar vörur til skreytingar, skrauthlutir til persónulegra 
nota; húsgögn ..............0..0.00.0..nnnnneseere 125% 

69.14 00 Aðrar vörur úr leir, ét. a. ......0.00..0000.00nennn nr 100% 

70. kafli. 

Gler og glervörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Leirglerungur (nr. 32.08). 

Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glysvarningur). 

Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar, er teljast til nr. 85.26. 

Innspýtingarsprautur, gerviaugu, hitamælar, loftvogir, rakamælar og aðrar vörur, 

er teljast til 90. kafla. 

e. Leikföng, leiktæki, íþróttavörur, jólatrésskraut og aðrar vörur, er teljast til 97. 

kafla. Gleraugu án hreyfitækja í brúður og í aðrar vörur, sem teljast til 97. kafla, 

heyra þó þessum kafla til. 

f. Hnappar, hitaflöskur, sprautuilát og aðrar vörur í 98. kafla. 
2. Nr. 70.07 tekur einnig til vara, sem eru framleiddar úr gleri því, sem þar er til- 

greint, ef vörurnar eru ekki rammaðar inn eða í sambandi við önnur efni. 

3. Orðið gler í tollskránni tekur einnig til kvarz- og kisilglers. 

2
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70.01 00  Glerbrot og annar glerúrgangur, glermassi (þó ekki optiskt gler) ...... 35% 
70.02 00  Glerungur og smelt i massa, stöngum eða pípum ................... 35% 
70.03 00 Gler í kúlum, stöngum eða pípum (þó ekki optískt gler), óunnið ........ 35% 
70.04 00  Óunnið steypt eða valsað gler (þar með talið gler, sem við framleiðsluna 

hefur verið yfirlagt öðru gleri eða styrkt með málmþræði), með rétthyrn- 
ingslögun, einnig mynstrað ...............022000 00 .n00 nan 35% 

70.05 00  Óunnið teygt eða blásið gler (einnig þakið öðru gleri við framleiðsluna) 
með rétthyrningslögun ..................0...0000000n nn 35% 

70.06 00  Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (einnig yfirlagt öðru gleri við fram- 
leiðslu eða styrkt með málmþræði) með rétthyrningslögun og slípað eða 
fágað á yfirborði, en ekki frekar unmið ......................00.... 35% 

70.07 00  Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (þar með talið gler yfirlagt öðru gleri 
við framleiðsluna eða styrkt með málmþræði), skorið í aðra lögun en 
rétthyrnda, beygt eða unnið (t. d. kantslípað eða áletrað), einnig slípað 
eða fágað; marglaga einangrunargler, blýgreyptar rúður og þess háttar 50% 

70.08 00  Öryggisgler úr hertu eða marglaga gleri, einnig tilskorið eða formað ... 50% 
70.09 00  Glerspeglar (þar með taldir bifreiðaspeglar), einnig í umgerð eða með baki 100% 
70.10 Ámur, flöskur, krukkur, byttur og sívöl ílát, úr gleri, sem algengt er að 

nota við flutning og pökkun á vörum; tappar og önnur lok úr gleri: 
01 Mjólkurflöskur 2..2ssseseeeeeneeserenreeerereneneerenerenee 20% 
09 Annað .......2000000000 nn 60% 

70.11 00  Glerkúlur og glerpípur fyrir rafmagnsglólampa, rafeindalampa o. þ. h. ... 50%
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70.12 00  Glergeymar í hitaflöskur og þess háttar ílát, einnig ófullgerð .......... 100% 
70.13 00 Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, hreinlætistæki og skrifstofuáhöld, 

skrautmunir o. þ. h. úr gleri (þó ekki vörur, sem teljast til mr. 70.19) .... 100% 
70.14 Ljósabúnaður úr gleri, endurkastsgler og optiskir hlutir úr gleri, en ekki 

optískt unnið eða úr optísku gleri: 
01 Lampar og lampaskermar ......0000eeeeeeeerenssensesnneseee 90% 
09 Annað .ssseeeeeeeeeeeersensnnesersner esserne renees, 100% 

70.15 00  Klukku- og úragler og áþekk gler (bar með talin sólbirtugler, en ekki 
linsulaga til réttingar á sjón), íhvolf, beygð o. þ. h.; holar glerkúlur og 
kúluhlutar til framleiðslu á klukku- og úrglerjum o. þ. h. ............ 50% 

70.16 00 Steinar, flögur, hellur, reitir og aðrar vörur, úr pressuðu eða mótuðu gleri, 

sem algengt er að nota í byggingariðnaði; frauð- og holgler í hellum, flögum, 
plötum og með áþekkri lögum ..........0000.000..n.nnennrn 35% 

70.17 00  Glervara eingöngu notuð við efnarannsóknir, við hjúkrun og rannsóknir 
á sjúkum og við lyfjagerð, einnig með rúmmálsmerkjum eða rúmtaks- 
réttingum; glerlyfjahylki ...................000000 00... 35% 

70.18 00 Optisk gler og vörur úr því, þó ekki optískt unnar; efni til framleiðslu á 

gleraugnalinsum ............2.000.0 0... 80% 
70.19 00  Glerperlur, eftirlíkingar á perlum, eðalsteinum og hálfeðalsteinum, brot, 

flísar og aðrir áþekkir smáhlutir úr gleri og vörur úr þeim; glerteningar og 
smáplötur, einnig með undirlagi, í mósaík eða til svipaðrar skreytingar; 
gerviaugu, þar með gerviaugu í leikföng, en ekki fyrir menn; skrautmunir 
og aðrar vörur til skreytingar unnar með glerblásturlampa; glerkorn 
(ballotimi) ..........00..00000.0nn en 125% 

70.20 Glertrefjar (þar með talin glerull), garn, vefnaður og vörur úr þessum 
efnum: 

10 Garn 20... 35% 
20 Vefnaður ........0...0 00. nrnssn 65% 
30 Ánnað „2... 35% 

70.21 Aðrar vörur úr gleri: 
01 Netjakúlur .............00020.n nn 2% 
09 Annars ........2000 ns 90% 

XIV. flokkur. 

Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar, góðmálmar, 

góðmálmsplett og vörur úr þessum efnum; glysvarningur 

(imitation jewellery); mynt. 

71. kafli. 

áttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar, góðmálmar, góðmálmsplett 

og vörur úr bessum efnum; skraut- og glysvarningur. 

Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af athugasemd 1.a við VI. flokk eða af ákvæðunum hér á eftir, 

teljast til þessa kafla — og aðeins til hans — allar vörur, sem að öllu eða nokkru 

leyti eru úr: 

a. Náttúrlegum perlum eða eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum 

eða endurgerðum). 
b. Góðmálmum eða góðmálmspletti. 

A 12
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Til nr. 71.12, 71.13 og 71.14 teljast ekki vörur, ef óverulegur hluti þeirra er úr 

sgóðmálmi eða góðmálmspletti, svo sem minni háttar útbúnaður eða skreytingar 

(t. d. stafamerki, leggingar og randskreytingar). Tekur b-liður í. athugasemdar 

hér á undan því ekki til slíkra vara. 

Nr. 71.15 tekur ekki til vara, sem innihalda góðmálma eða góðmálmsplett, nema 

slík efni séu aðeins óverulegur hluti viðkomandi vöru. 

3. Til þessa kafla telst ekki: 

F
R
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C. 

Amalgöm góðmálma og hlaupkenndir (colloidal) góðmálmar (nr. 28.49). 

Dauðhreinsað sárasaumsefni, tannfyllingarefni og aðrar vörur, er teljast til 

30. kafla. 
Vörur, sem teljast til 32. kafla (t. d. gyllingarvökvar). 

Handtöskur og aðrar vörur, er teljast til nr. 42.02 og 42.03. 

Vörur, sem falla undir nr. 43.03 og 43.04. 

Spunavörur, er teljast til XI. flokks. 

Skófatnaður (64. kafli) og höfuðbúnaður (65. kafli). 

Regnhlifar, göngustafir og aðrar vörur, er teljast til 66. kafla. 

Blævængir, er teljast til nr. 67.05. 

Mynt (72. eða 99. kafli). 

Slipivörur þær, er teljast til nr. 68.04—68.06 eða til 82. kafla, og í eru agnir eða 

duft úr eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum eða tilbúnum); vörur í 

82. kafla, sem eru með eðalsteina eða hálfeðalsteina (náttúrlega, tilbúna eða 

endurgerða) sem virka hluta, enda sé undirstaða steinanna úr óeðlum málmi; 

vélar, verkfæri og rafmagnsvörur og hlutar til þessara vara, sem teljast til XVI. 

flokks, nema vörur, sem að öllu leyti eru gerðar úr eðalsteinum eða hálfeðal- 

steinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum), en þær teljast til þessa kafla. 

Vörur, er teljast til 90., 91. og 92. kafla (visindatæki, úr, klukkur og hljóðfæri). 

Vopn og hlutar til þeirra (93. kafli). 

Vörur, sem falla undir 2. athugasemd við 97. kafla. 

Vörur, er teljast til 98. kafla, aðrar en þær, sem teljast til nr. 98.01 og 98.12. 

Frumverk af högg- og standmyndum (nr. 99.03), safnmunir (nr. 99.05) og forn- 

gripir yfir 100 ára gamlir (nr. 99.06), nema náttúrlegar perlur, eðalsteinar og 

hálfeðalsteinar. 
Orðið perlur tekur einnig til ræktaðra perla. 

Góðmálmur tekur til silfurs, gulls, platínu og annarra platinumálma. 

Orðin aðrir platínumálmar taka til írídíum, osmíum, palladium, rhódíum og 

rútenium. 

5. Málmlegeringar (þar með glæddar blöndur), sem í eru góðmálmar, teljast góðmálms- 

legeringar í þessum kafla, ef -— og því aðeins ef — góðmálmurinn í þeim er 2% 

eða meira miðað við þunga legeringarinnar. Flokkast slíkar legeringar eins og 

hér greinir: 

a. 

b. 

C. 

Málmlegeringar með 2% eða meira af platínu, miðað við þunga, flokkast eins 

og platinumálmar. 

Málmlegeringar með 2% eða meira af gulli, miðað við þunga, og með enga 

Platinu, flokkast sem gulllegeringar, einnig þótt í þeim sé platína, ef hún vegur 

minna en 2% miðað við þunga. 

Aðrar málmlegeringar í þessum kafla, sem innihalda 2% eða meira af silfri, 

flokkast sem silfurlegeringar. 

Í þessum tölulið skoðast platinumálmarnir sem einn málmur og með þá farið eins og 

Þeir væru platina. 

6. Sé ekki annars getið í athugasemdum þessum eða annars staðar í tollskránni flokk- 
ast sem góðmálmar eða nánar tiltekinn góðmálmur góðmálmslegeringar þær, sem 

samkvæmt 5. athugasemd hér á undan skulu flokkast þannig. Hins vegar tekur 
heitið góðmálmur hvorki til vara þeirra, sem eru skýrgreindar í 7. athugasemd hér á 

eftir, né til plettvara eða annarra vara, sem eru húðaðar með góðmálmum.
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Heitið góðmálmsplett (góðmálmsdublé) tekur til málma, sem eru lagðir góðmálmi 

á einni eða fleiri yfirborðshliðum með lóðningu, logsuðu, heitvölsun eða á annan 

mekaniskan hátt. Heitið tekur einnig til þess, ef óeðlir málmar eru innlagðir góð- 

málmum. 

Með skrautvörum í nr. 71.12 er átt við: 

a. Smávarning til persónulegs skrauts (einnig settur eðalsteinum) (svo sem hringar, 

armbånd, hálsmen, brjóstnælur, eyrnahringir, úrfestar, slifsisnálar, úrkeðjur, 

eyrnalokkar, ermahnappar, brjósthnappar, krossar eða heiðursmerki og önnur tign- 

armerki, einnig þau, sem hafa trúarlegt gildi). 

b. Vörur til persónulegra nota, sem algengt er að bera í vösum, handtöskum eða á 
sér (t. d. vindlingaveski, duftdósir, lyklahylki, tóbaksdósir og pilludósir). 

Með gull. og silfursmíðavörum í nr. 71.13 er átt við t. d. skrautmuni, borðbúnað, 

snyrtiáhöld, áhöld til reykinga og önnur búsáhöld, skrifstofuáhöld og hluti, sem 

hafa trúarlegt gildi og annað þess háttar. 
Með glysvarningi (imitation jewellery) í nr. 71.16 er átt við tilsvarandi vörur og 

tilgreindar eru hér á undan í alið 8. athugasemdar (þó ekki hnappa, skyrtu- og 

ermahnappa eða aðrar vörur, er teljast til nr. 98.01, hárgreiður, hárspennur og þess 

háttar vörur, er teljast til nr. 98.12), enda sé ekki notað til smíði þeirra náttúrlegar 

perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir), góð- 

málmar eða góðmálmsplett (nema þá sem óverulegur hluti), en eru: 

a. Að öllu eða nokkru leyti úr óeðlum málmum, með eða án góðmálmshúðar. 

b. Gerðar úr tveimur mismunandi efnum (t. d. trjáviði og gleri, beini og rafi, 

perlumóður og plasti), og er þá ekki tekið tillit til efnis, sem aðeins er til að 
halda hlutunum saman (t. d. snúra, sem perlur eru festar á). 

Hylki, dósir og þess háttar, sem flutt er inn með þeim vörum, sem þessi kafli tekur 

til, flokkast í sama númer og viðkomandi vörur, ef slíkar umbúðir eru ætlaðar þeim 

og venjulegt er, að umbúðirnar séu seldar með þeim. Hylki, dósir o. þ. h., sem flutt er 

inn sérstaklega, flokkast eftir efni og gerð. 

I. Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar. 

71.01 00  Náttúrlegar perlur, óunnar eða unnar (þar með taldar óflokkaðar perlur 
aðeins dregnar á þráð vegna flutnings), en ekki uppsettar, inngreyptar eða 
flokkaðar í festi saman á þráð ...........000000%00 0. svenni 40% 

71.02 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, óunnir, slípaðir eða unnir á annan hátt 

(þar með taldir óflokkaðir steinar dregnir á þráð aðeins til flutnings), en 
ekki uppsettir, inngreyptir eða flokkaðir í festi saman á þráð: 

10 Demantar til iðnaðarnotkunar .......0..0020000 00. nn 40% 
20 Aðrir demantar en til iðnaðarnotkunar ........0.200.00 00 40% 
30 Áðrir 2... 40% 

71.03 00  Tilbúnir og endurunnir eðalsteinar og hálfeðalsteinar, óunnir, slípaðir eða 
unnir á annan hátt (þar með taldir óflokkaðir steinar dregnir á þráð aðeins 
vegna flutnings), en ekki uppsettir, inngreyptir eða flokkaðir í festi saman 
á þráð ...........0.000000 000. 40% 

71.04 00 Duft og agnir úr náttúrlegum eða tilbúnum eðalsteinum eða hálfeðal- 

steinum ..........000000000. sense 40% 

II. Góðmálmar og góðmálmsplett, óunnið eða hálfunnið. 

71.05 00 Silfur, þar með talið silfur með gull- og platínuhúð, óunnið eða hálfunnið 40% 
71.06 00 Silfurplett (silfurdublé), óunnið eða hálfunnið ............... 100, 40% 
71.07 Gull, par með talið platínuhúðað gull, óunnið eða hålfunnid:
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10 Gullstengur .......0.220000 nan 40% 
20 Annað 2... 40% 

71.08 00 Oedlir málmar og silfur, með gullhúð, óunnið eða hálfunnið .......... 40% 
71.09 00 Platína og aðrir platínumálmar, óunnir eða hálfunnir ............... 40% 
71.10 00  Óeðlir málmar og góðmálmar, með platínuhúð eða húð af öðrum platínu- 

málmum, óunnið eða hálfunnið ................2.00020.0 00... 0... 40% 
71.11 Afklippur, mylsna og annar góðmálmsúrgangur: 

10 Úr silfri, platínu eða öðrum platínumálmum ...............0.0.0.. 40% 
20 Úr gulli .............20000 eens 40% 

III. Skraut- og glysvarningur, gull- og silfursmíðavörur og 
aðrar vörur. 

71.12 00  Skrautvörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða góðmálmspletti ... 100% 
71.13 Gull- og silfursmíðavörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða góð- 

málmspletti, þó ekki vörur þær, sem teljast til nr. 71.12: 
01 Hnífar, skeiðar, gafflar o. þ. h. úr silfri eða silfurpletti .......... 100% 
09 Annað ......000000 000 100% 

71.14 Aðrar vörur úr góðmálmi eða góðmálmspletti: 
01 Til tækninota, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjårmålarådu- 

neytisins ........00000sssssðss essensen sner sene: 35% 
09 Annars sssssseeeeeeeseesenenneneesenen nens nens ssee 100% 

71.15 00 Vörur, sem eru úr eða í eru náttúrlegar perlur, edalsteinar og hålfedal- 
steinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) ...........0000...0000.. 100% 

71.16 00 Annar glysvarningur (imitation jewellery) ..........0.0..00.0 0000... 100% 

72. kafli. 

Mynt. 

Athugasemd: 

Safnmunir (nr. 99.05) teljast ekki til þessa kafla. 

72.01 Mynt: 
10 Óútgefin mynt (önnur en gullpeningar) ............00. 0000 0 
20 Gullpeningar ..........222000 nn 0 
30 Önnur 22.02.0200 0 

XV. flokkur. 

Ódýrir (óeðlir) málmar og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. Tilreiddir litir, blek og aðrar vörur, sem hafa málmduft eða málmflögur að grunni 

og teljast til nr. 32.08, 32.09, 32.10 og 32.13. 
b. Ferró-ceríum og aðrar kveikilegeringar (nr. 36.07). 

c. Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar, er teljast til nr. 65.06 og 65.07. 
d. Grindur og hlutar í regnhlifar, sólhlifar, sólskýli, göngustafi og aðrar vörur, er 

teljast til nr. 66.03.
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e. Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. legeringar með góðmálmi, ódýrir málmar 

þaktir góðmálmshúð og glysvarningur). 

f. Vörur, er teljast til XVI. flokks (vélar, verkfæri og rafmagnsvörur). 

. Samsettir járnbrauta- og sporbrautateinar (nr. 86.10) og aðrar vörur, er teljast 

til XVII. flokks (ökutæki, skip, bátar og flugvélar). 

h. Tæki, áhöld og aðrar vörur úr ódýrum málmum, er teljast til XVIII. flokks, einnig 

úr og úrfjaðrir. 

ij. Högl í skotfæri (nr. 93.07), vopn, skotfæri og aðrar vörur, er teljast til XIX. 

flokks. 
Vörur, er teljast til 94. kafla (húsgögn, rúmfatnaður o. fl.). 

Handsáld (nr. 96.06). 

Vörur, er teljast til 97. kafla (leikföng, leiktæki og iþróttatæki). 

Hnappar, pennastengur, blýantshöld, pennar og aðrar vörur, er teljast til 98. 

kafla. 
2. Með orðunum Alutar til almennra nota er hvarvetna í tollskránni átt við: 

a. Vörur þær, sem teljast nr. 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 og 73.32, og tilsvarandi vörur 

úr öðrum ódýrum málmum. 
b. Fjaðrir og fjaðrablöð úr ódýrum málmum, þó ekki úrfjaðrir og klukkufjaðrir 

(nr. 91.11). 

c. Vörur í nr. 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 og 83.14. 

Orðið hlutar í 7382. kafla (að undanteknum númerunum 73.29 og 74.13) 

tekur ekki til hluta til almennra nota, eins og þau orð eru skýrgreind hér á undan. 

73.—81. kafli tekur ekki til vara, sem teljast til 82. og 83. kafla, enda leiði ekki 

annað af ákvæðum þessarar athugasemdar eða 1. athugasemdar við 83. kafla. 

3. Flokkun legeringa: 

a. Legeringar af ódýrum málmum, sem í er meira en 10% af nikkli miðað við 

þunga, flokkast sem nikkillegering, nema í blöndunni sé meira af járni miðað 

við þunga en nokkrum öðrum málmi. 

b. Járnlegeringar og koparforlegeringar (eins og þær eru skýrgreindar í 73. og 74. 

kafla) teljast til nr. 73.02 og 74.02, eftir því sem við á. 

c. Aðrar legeringar úr ódýrum málmum flokkast eftir þeim málminum, sem mest 

er af í legeringunni, miðað við þunga. 

d. Málmlegeringar (að undanteknum ferrólegeringum og koparforlegeringum), gerð- 

ar bæði úr ódýrum málmum, er teljast til þessa flokks, en einnig að hluta úr 

efnum, sem teljast ekki til flokksins, flokkast eins og legeringar úr ódýrum 

málmum, er teljast til þessa flokks, ef þyngd hinna ódýru málma er jafnmikil 

eða meiri en annarra efna. 

e. Í þessum flokki tekur orðið legering til glæddra blandna úr dufti ódýrra málma 

og ósamfelldra innri blandna þeirra fenginna með bræðslu. 

4. Sé ekki annað tekið fram, eiga tilvísanir til ódýrra málma hvarvetna í tollskránni 

einnig við legeringar þeirra, sem flokkast eins og viðkomandi málmur samkvæmt 

3. athugasemd hér að ofan. 

5. Flokkun samsettra vara: 

Vörur, sem eru úr tveimur eða fleiri ódýrum málmum (þar með taldar vörur, 

sem samkvæmt hinum almennu skýringarreglum í upphafi tollskrárinnar flokkast 

sem vörur úr ódýrum málmum), flokkast eftir þeim málminum, sem mest er af i 

vörunni miðað við þunga. Við framkvæmd þessarar reglu skoðast: 

a. Járn og stál eða ýmsar tegundir járns og stáls sem sama málmtegund. 

b. Málmlegering, sem samkvæmt reglunum í 3. athugasemd hér á undan flokkast 

eins og tiltekinn málmur, eins og hún væri öll úr þeim málmi. 

6. Sem brofajárn og úrgangsmálmur teljast í þessum flokki vörur, sem aðeins er hægt 

að nota til endurvinnslu málmanna eða til framleiðslu kemískra efna. 

5
5
7



Nr. 7. 96 29. april. 

73. kafli. 

Járn og stål og vörur úr hvoru tveggja. 

Athugasemdir: 

1. Eftirfarandi heiti hafa þessa merkingu í þessum kafla: 

a. Hrájárn og steypujárn (nr. 73.01). 

Járn, sem í er minnst 1,9% af kolefni miðað við þunga og auk þess eftir atvikum 
eitt eða fleiri af eftirtöldum legeringarefnum í því magni, sem fram er tekið hér 
á eftir (miðað við þunga): 

minna en 15% fosfór, 

ekki meira en 8% kísill, 
ekki meira en 6% mangan, 

ekki meira en 30% króm, 
ekki meira en 40% wolfram, 

ekki meira en 10% samtals af öðrum legeringarefnum (t. d. nikkli, kopar, 
alúmini, títan, vanadíum, molybden). 

Járnlegeringar, sem nefndar eru hert (non-distorting) verkfærastál og í eru 
1,9% af kolefni eða meira, miðað við þunga, en hafa markverðustu einkenni 
stáls, teljast til stáls og flokkast í viðeigandi tollskrárnúmer. 

Spegiljárn (nr. 73.01): 
Járn, sem í er meira en 6% og ekki yfir 30% af mangan miðað við þunga og 
að öðru leyti er í samræmi við athugasemd a hér næst á undan. 

Járnlegeringar (nr. 73.02): 
Legeringar úr járni, sem óhentugt er að nota til smíða eða völsunar, en venju- 
lega notaðar sem hráefni við framleiðslu á járni og stáli og í eru einn eða fleiri 
eftirgreindir málmar í því magni, sem fram er tekið (miðað við þunga): 

meira en 8% kísill, 

meira en 30% mangan, 

meira en 30% króm, 

meira en 40% wolfram, 
meira en 10% af öðrum legeringarmálmum (alúmiíni, titan, vanadíum, molyb- 

den, niobíum og öðrum legeringarmálmum, þó ekki kopar). 
Magn annarra legeringarmálma en járns má þó ekki vera meira en 96% miðað við 
þunga í járnlegeringum, sem í er kísill, ekki meira en 92% í járnlegeringum, sem 
Í er mangan, en ekki kísill, og ekki meira en 90% í öðrum járnlegeringum. 
Stállegeringar (nr. 73.15): 
Stál, sem í er eitt eða fleiri eftirgreind legeringarefni í því magni, sem fram 
er tekið: 

Meira en 2% samtals mangan og kísill, 
eigi minna en 2% mangan, 

eigi minna en 2% kísill, 

eigi minna en 0.50% nikkill, 

eigi minna en 0,50% króm, 

eigi minna en 0,10% molybden, 

eigi minna en 0,10% vanadíum, 
eigi minna en 0,30% wolfram, 

eigi minna en 0,30% kóbalt, 

eigi minna en 0,30% alúmiín, 

eigi minna en 0,40% kopar, 

eigi minna en 0,10% blý, 
eigi minna en 0,12% fosfór, 

eigi minna en 0,10% brennisteinn,
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eigi minna en 0,20% samtals fosfór og brennisteinn, 

eigi minna en 0,10% af hverju einstöku öðru legeringarefni. 

Kolefnisríkt stál (nr. 73.15): 

Stál, sem í er ekki minna en 0,6% af kolefni miðað við þunga, minna en 0,04% 

af fosfór eða minna en 0,04% af brennisteini, en þó minna en 0,07% af fosfóri 

og brennisteini samanlagt. 

Hnoðað hrájárn (puddled bars) og hrástengur (nr. 73.06): 

Efni þau til smíða, völsunar eða umbræðslu, sem verða til annað hvort 

— fyrir hömrun á hnoðuðu hrájárni til þess að losna við gjall eða 

— með samruna vegna glóðvölsunar á pökkum af járn- eða stálúrgangi eða 

hnoðuðu hrájárni. 

Steypt hrájárn (ingots) (nr. 73.06): 

Stykki til smíða eða völsunar framleidd í hrájárnsteypumótum. 

Gjallfritt hrájárn (blooms) og hrájárnsdrumbar (billets) (nr. 73.07): 

Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, og sé flatarmál þverskurðarins meira 

en 1225 mm?, en þykktin meira en fjórði hluti breiddarinnar. 

Hrájárnsplötur (slabs) og hrájárnsrenningar (sheet bars) (nr. 73.07): 

Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, þykkt eigi minni en 6 mm, breidd 

minnst 150 mm og þykktin ekki meiri en fjórði hluti breiddarinnar. 

Plötuefni í rúllum (nr. 73.08): 

Hálfunnin vara upprúlluð, heitvölsuð, með rétthyrndu þversniði, þykkt ekki 

minni en 1,5 mm, breidd meiri en 500 mm og þyngd eigi minni en 500 kg 

hvert stykki. 

Alhæfiplötur (universal plates) (nr. 73.09): 

Vara með rétthyrndum þverskurði, heitvölsuð eftir endilöngu í alhæfivölsum, 

þykkt eigi minni en 5 mm né meiri en 100 mm og breidd meiri en 150 mm, 

þó ekki yfir 1200 mm. 
Bönd (nr. 73.12): 

Völsuð vara með skornum eða óskornum brúnum og rétthyrndum þverskurði, 

þykkt eigi yfir 6 mm, breidd mest 500 mm og þykktin eigi meiri en tíundi hluti 

breiddarinnar, í ræmum og rúllum, einnig pressuðum saman. 
. Þynnur og plötur (nr. 73.13): 

Völsuð vara (þó ekki plötuefni í rúllum samkvæmt k-lið hér á undan), þykkt 

mest 125 mm, og ef platan er með rétthyrningslögun, þá að breidd yfir 500 mm. 

Til nr. 73.13 teljast einnig plötur með annarri lögun en rétthyrndri, einnig gataðar, 
báraðar, gáraðar, fágaðar og húðaðar plötur, þó þannig að plöturnar fái ekki 

við þessa vinnslu frekari einkenni efna eða vara, sem teljast til annarra númera. 

Vír (nr. 73.14): 
Kalddregin og óhol vara með hvers konar þverskurði og 13 mm að mesta þver- 

máli eða minna. Til nr. 73.26 og 73.27 telst einnig vara gerð úr völsuðum vír, 

enda sé þykktin hin sama og hér segir. 
. Stál í stöngum (einnig virstengur) (nr. 73.10): 

Óhol vara, sem skýrgreiningarnar í h-, ij-, k-, l-, m-, n- og o-lið hér á undan 

geta ekki átt við og er í þverskurði að lögun sem hringur, snið úr hring, ávöl, 

sem jafnhliða þríhyrningur, ferningur, rétthyrningur, reglulegur sexhyrningur, 

reglulegur átthyrningur eða regluleg trapiza. 

Jarðborspípur (nr. 73.10): 

Holar stálstengur, hæfar fyrir námubora, með hvers konar þverskurði, ytra þver- 

mál eigi minna en 15 mm og ekki meira en 50 mm, og mesta innra þvermál 

ekki meira en % af mesta ytra þvermáli. Aðrar holar stengur úr stáli teljast til 

nr. 73.18. 

Prófíljárn og -stál (nr. 73.11): 

Óhol vara, sem ekki telst til nr. 73.16, sem skýrgreiningarnar í h-, ij, k-, l-, m-, 

n- og o-lið hér á undan geta ekki átt við og ekki hefur þverskurð í líkingu af
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hring, sniði úr hring, ávalan, sem jafnhliða þríhyrningur, ferningur, rétthyrn- 
ingur, reglulegur sexhyrningur, reglulegur átthyrningur né regluleg trapiza. 

2. Til nr. 73.06—-73.14 teljast ekki stállegeringar né kolefnisríkt stál (nr. 73.15). 
3. Járn- og stálframleiðsla af því tagi, sem telst til nr. 73.06—73.15 og húðuð (plettuð) 

er með annars konar járni eða stáli, flokkast eftir þeirri tegundinni, sem mest er 
af miðað við þunga. 

H
a
 

Járn, sem framleitt er með rafgreiningu, flokkast eins og járn framleitt á annan hátt. 
5. Með orðunum háþrýstipípur úr sláli (nr. 73.19) er átti við hnoðsaumaðar, logsoðnar 

eða „saumlausar“, sívalar stålpipur og stálhné með innra þvermáli meira en 400 mm 
og með veggjarþykkt yfir 10,5 mm. 

73.01 

10 
20 

73.02 
10 
20 

73.03 00 
73.04 00 
73.05 

10 
20 

73.06 

10 
20 

73.07 00 

73.08 00 
73.09 00 
73.10 

11 

19 

21 
22 
23 

73.11 

10 
20 

73.12 00 
73.13 

10 
20 
30 
40 

Hråjårn, steypujårn og spegiljårn, i klumpum, drumbum, stykkjum eda 
med annarri åbekkri lågun: 

Spegiljárn ........000 een 
Annad 2... 

Járnlegeringar: 
Ferrómangan ...............00.000. 0 
Áðrar .......2.0 00 

Úrgangur og brot af járni eða stáli ................................ 
Kornað járn eða stál, einnig flokkað; vírkúlur úr járni eða stáli „..... 
Járn- eða stálduft; járn- eða stálsvampur: 

Járn- eða stálduft ....................00.00 
Járn- eða stálsvampur ................. 00. 

Hnoðuð (puddled) hrájárn- og stálstykki og stengur; steypt hrájárn- og 
stálstykki (ingots), klumpar, drumbar o. þ. h. stykki, úr járni eða stáli: 

Hnoðuð járn- og stálstykki og stengur, klumpar, drumbar o. þ. h. .... 
Steypt hrájárn- og stálstykki .................. 0. 

Gjallfrítt hrájárn (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs) og renningar 
(sheet bars) — einnig tinaðir — úr járni og stáli; lauslega formuð stykki 
með hömrun, að öðru leyti óunnin, úr járni eða stáli................ 
Plötuefni í rúllum, úr járni eða stáli „............................. 
Alhæfiplötur (universal plates), úr járni eða stáli .................... 
Stengur (einnig vírstengur) úr járni eða stáli, heitvalsaðar, slegnar, þrykkt- 
ar eða kaldunnar; jarðborspípur úr stáli: 

Valsaður vír: 
Vír til framleiðslu á naglavír, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...................0..2.0 0. 
Annað ...........0..000 000 

Annað: 
Stengur úr járni eða stáli meira en 25 mm í þvermál ............ 
Stengur úr járni eða stáli 25 mm í þvermál eða minna ......... 
Jarðborspípur úr stáli .........................000 000. 

Prófíljárn og -stál, heitvalsað, þrykkt eða kaldunnið; þilstál með boruðum 
eða slegnum götum eða án gata, einnig samsett: 

Prófíljárn og -stál, 80 mm eða meira; þilstál ..................... 
Ánnað 20... 

Bönd úr járni eða stáli, heit- eða kaldvölsuð ....................... 
Þynnur og plötur úr járni eða stáli, heit- eða kaldvalsaðar: 

Þynnur og plötur yfir 4,75 mm að þykkt, þó ekki tinaðar eða báraðar 
Þynnur og plötur 3—4,75 mm, þó ekki tinaðar eða báraðar ........ 
Þynnur og plötur minna en 3 mm, þó ekki plettaðar, húðaðar eða klæddar 
Þynnur og plötur, tínaðar .................0..00. 00 
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Þynnur og plötur minna en 3 mm, plettadar, húðaðar eða klæddar (þó 
ekki tinaðar): 

Járnplötur báraðar (þakjárn) ...........0...020.00n0n 0. 
Aðtar .......2000000 nr 

Járn- eða stálvír, einnig húðaður, en ekki einangraður ................ 
Stállegeringar og kolefnisríkt stál með sama lagi og tilgreint er í nr. 
73.06-73.14: 

Hrásteypa (ingots) úr kolefnisriku stáli .........0.0222000 000... 
Hrásteypa (ingots) úr stállegeringum ...........200 0. .nnn 
Gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs), stengur (sheet 
bars) og hálfunnin járnstykki, úr kolefnisríku stáli .................. 
Gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs), stengur (sheet 
bars) og hálfunnin járnstykki, úr stállegeringum ...................… 
Plötuefni í rúllum, úr kolefnisríku stáli ..........0.22000 0. 

Plötuefni í rúllum, úr stállegeringum ............00 00 

Vírstengur úr kolefnisríku stáli ..........00....0 00. 
Vírstengur úr stállegeringum ..........0000.00 0000 
Stangajárn (þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur úr kolefnisríku stáli 
Stangajárn (þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur, úr stállegeringum .. 
Prófíljárn, 80 mm eða meira, og þil, úr kolefnisríku stáli ........... 

Prófíljárn, 80 mm eða meira, og pil, úr stállegeringum ............. 
Prófíljárn, minni en 80 mm, úr kolefnisríku stáli ................. 
Prófíljárn, minni en 80 mm, úr stállegeringum .................... 
Plötur og þynnur, meira en 4,75 mm að þykkt, og alhæfiplötur, úr kol- 

efnisríku stáli ...........000000 0000 
Plötur og þynnur, meira en 4,75 mm að þykkt, og alhæfiplötur, úr stál- 

legeringum ...........0000n nn 
Plötur og þynnur, 3 mm—4,75 mm að þykkt, úr kolefnisríku stáli ..... 
Plötur og þynnur, 3 mm—4,75 mm að þykkt, úr stállegeringum ...... 
Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, húðaðar eða 
klæddar, úr kolefnisríku stáli ...............02.2.000 

Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, húðaðar eða 
klæddar, úr stállegeringum ...............00000 
Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, húðaðar og klæddar, 
úr kolefnisríku stáli .............00200000 0000 
Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, húðaðar og klæddar, 
úr stállegeringum ...............20nnnnnen 
Bandaefni úr kolefnisríku stáli ..................... 20 
Bandaefni úr stállegeringum .........000.0.0. nn 
Vír úr kolefnisríku stáli .............0...000.20 0 
Vír úr stállegeringum ...............0.e ee 

í 

í 

Eftirgreindar vörur úr járni og stáli til járnbrauta og sporvagna: teinar, 
tengingar, dragstengur, stokkar, spangir, undirlagsplötur, skorðuplötur, 

langplötur og sporstengur: 
Teinar úr járni eða stáli fyrir járnbrautir og sporvagna ............ 
Ánnað 2... 

Pípur úr steypujármi ............000000000000nnnn nr 
Pípur og efni í þær, úr járni (nema steypujárni) eða stáli, þó ekki háþrýsti- 
leiðslur til vatnsaflstöðva: 

Efni í pípur .....2...0...0 ever een reneerenee 
„Saumlausar“ pípur: 

Holir sívalningar til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ............00000.0000nnnn 
Annað ........0.000.nsssss ss
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Ánnað ....... sense never seseee 
Háþrýstileiðslur úr stáli, til vatnsaflstöðva, einnig styrktar ............ 
Pípuhlutar (fittings), t. d. hólkar, hné, tengi og nipplar, úr járni eða stáli 

Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúarhlutar, stíflur, 
turnar, súlnagrindur, þök, þakgrindur, glugga- og hurðargrindur, hlerar, 
handrið, stöplar og súlur), hálf- eða fullgerð, samsett eða ósamsett, úr 
járni eða stáli; plötur, bönd, stengur, bjálkar, prófíljárn, pípur o. þ. h., 

tilsniðið til notkunar í mannvirki, úr járni eða stáli: 
Bryggjur og brýr, hálf- eða fullgerðar, samsettar eða ósamsettar; 
plötur, bönd, stengur, bjálkar, prófíljárn, pípur o. þ. h., tilsniðið 
til notkunar í bryggjur eða brýr ........00.0.00000 0000... 
Annað .......220000000n een 

Geymar, ker og önnur slík stór ílát, úr járni eða stáli, með yfir 300 lítra 
rúmtaki, undir alls konar efni, einnig klædd að innan og hitaeinangruð, 

en ekki með mekanískum búnaði eða hitunarbúnaði ................ 
Föt, tunnur, brúsar, dósir og áþekk ílát, úr járn- eða stálþynnum eða 

plötum, venjulega notuð við flutning á vörum eða sem umbúðir: 
Tunnur .....0...0.00200 rn 
Mjólkurbrúsar 10 1 eða stærri ................0... 0000... 
Niðursuðudósir o. þ. h. dósir .........000000.0000n0 00... 
Annað ........22000000000en nn 

Hylki og ílát undir samanþjappaðar gastegundir og önnur áþekk ílát, úr 
járni eða stáli ....................00.00.2000. 000 
Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h., úr járni eða stáli, þó 
ekki einangraðir rafmagnsstrengir: 

Vírkaðlar að þvermáli 0,5 cm og grennri .........0..0000000.0..0. 
Vírkaðlar meira en 0,5 cm að þvermáli ..............2000000.... 

Annað ........2.0.000200 ene ner 
Gaddavír úr járni eða stáli; snúnar gjarðir eða flatur vír, með eða án 
gadda, laussnúinn tvöfaldur vír til girðinga, úr járni eða stáli ......... 
Vírnet, vírdúkar, vírgrindur, girðingarnet, styrktarvefnaður og áþekk efni, 
úr járn- eða stálvír: 

Steypustyrktar- og múrhúðunarnet .............0..0000.0 0... 
Girðingarnet (einnig plasthúðuð) úr vír, sem ekki er grennri en 2 mm 
í þvermál ............000000000 000 
Annað ........200.0200..s ess 

Möskvateygðar (expanded) plötur úr járni eða stáli „................. 
Keðjur og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 

Keðjur með leggi 10 mm í þvermál og þar yfir .............0.... 
Snjókeðjur og hlutar til þeirra, á bifreiðar og önnur ökutæki, úr stál- 
stöngum 4—10 mm í þvermál .........000000000..... 0... 
Keðjur til véla (drifkeðjur) .........200.00000000n 000. 
Aðrar ........22000000n ern 

Akkeri, drekar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli ................ 
Naglar, stifti, lykkjur, kengir, kassakrækjur, sinklar, bólunaglar, spíkarar 

og teiknibólur, úr járni eða stáli, einnig með haus úr öðrum efnum, þó ekki 
kopar: 

Galvanhúðaður saumur ..........020000000 0 senn sn 
Atnað .......000.00000 ner 

Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúfnaglar (þar með 
taldir skrúfkrókar og augaskrúfur), úr járni eða stáli; hnoð, fleinar, spenni- 
skífur og undirlagsplötur úr járni eða stáli .......................... 

Saumnálar, hannyrðanálar, teppanálar, bandprjónar, heklnálar o. þ. h., 

hannyrðateinar, úr járni eða stáli, einnig efni í þessar vörur ..........
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Títuprjónar, öryggisnælur, hårnålar, hárliðunarklemmur og aðrar áþekkar 
vörur úr járni eða stáli (þó ekki hattprjónar og aðrir prjónar til skrauts) 
Fjaðrir og fjaðrablöð úr járni eða stáli .....................0...... 
Ofnar, eldavélar, eldstór (einnig þótt þær séu aukalega með geymi til mið- 
stöðvarhitunar), arnar og önnur lofthitunartæki, bakaraofnar, suðuáhöld, 

hitaplötur með brennara, þvottapottar með eldstó eða brennara og áþekkur 
útbúnaður til heimilisnotkunar, einnig hlutar til þessara áhalda, úr járni 
eða stáli, enda sé ekki um rafmagnstæki að ræða: 

Eldavélar, ofnar og hlutar til þeirra, fyrir kol og annað fast eldsneyti 
Eldavélar, ofnar og hlutar til þeirra, fyrir fljótandi eldsneyti ...... 
Gasofnar, gaseldavélar og hlutar til þeirra ........0.000.0.00.0.. 
Annað .....000000000 ens 

Miðstöðvarkatlar (þó ekki gufukatlar, er teljast til nr. 84.10), lofthitarar, 
miðstöðvarofnar og önnur tæki til miðstöðvarhitunar, þó ekki fyrir raf. 
magn, og hlutar til þessara tækja, úr járni eða stáli: 

Miðstöðvarkatlar og hlutar til þeirra ........0.002000000 00... 
Miðstöðvarofnar og hlutar til þeirra (þar með talin ofnarif (element)) 
Annað seernes ener rer seere enes sensee 

Áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhússnota, og hlutar til 

slíkra vara, úr járni eða stáli: 
Búsáhöld og hlutar til þeirra: 

Úr ryðfríu stáli ............2.2.02002. 0000 nen nn 
Annað ........2000e0nnres sr 

Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra: 
Skálar úr ryðfríu stáli, pressaðar til vaskagerðar, en ekki frekar unnar 

Hreinlætistæki og hlutar til þeirra, úr ryðfríu stáli .............. 
Annað ........000000nn en 

Járn- og stálull; pottahreinsarar, svampar, hanzkar o. þ. h. til hreinsunar 
og fágunar, úr járni eða stáli: 

Járn- og stálull ..........22000000 000 enn 
Annað ........0000000 ene 

Aðrar vörur úr járni eða stáli: 
Vörur úr steypujárni, grófmótaðar (in the rough state) .............. 
Vörur úr steypustáli, grófmótaðar .........00.00000nnnnnn 
Grófunnin járn- og stálsmíði (þar með talin fallsmíði (drop forgings) . 
Annars: 

Veiðarfæralásar, sigurnaglar, bobbingar, netjakúlur og sökkur .... 

Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........0000000 0... 0... 0... 
Girðingarstaurar ..........0.02000 00 .nsns nr 
Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og mjólkurhyrnum, 
eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins . 
Hjólklafar og hjól í þá ........000000000000 000. 
Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .............000000 00. en ss nnnn sn 
Drykkjarker fyrir skepnur ........0000000 nes sn nsnnnn 
Aðrar vörur úr járni eða stáli, åt. a. ......0....0000000 00... 

35% 
35% 
35% 
35% 

35% 
35% 
35% 

100%, 
100%, 

70% 
80%, 
809%, 

35%, 
100%, 

20% 
20% 
20%, 

2% 

4% 
20%, 

4% 
35% 

35% 
35% 
70%



Nr. 7. 102 29. april. 

74. kafli. 

Kopar og vörur úr honum. 

Athugasemdir: 

1. Með koparforlegeringum (master alloys) (nr. 74.02) er átt við þær legeringar af 

kopar og öðrum efnum í hvers konar hlutföllum, sem ekki eru nothæfar til völsunar 
eða smíða, og sem venjulega eru notaðar sem íblöndunarefni við framleiðslu á öðrum 

legeringum eða sem eyðandi efni á súrefni, brennistein eða til annars þess háttar 

við framleiðslu á málmum, sem innihalda ekki járn. Koparfosfit, sem í er meira en 

8% af fosfór miðað við þunga, telst til nr. 28.55. 

. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreind er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 74.03): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

b. Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 74.03): 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 
ce. Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 74.04): 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þver- 
máli yfir 6 mm og að þykkt meira en 0,15 mm, sem þó sé ekki yfir einum tíunda 

hluta breiddarinnar. 

Nr. 74.04 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 

meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

. Nr. 74.07 tekur meðal annars til pipna og holra stanga, sem hafa verið fágaðar eða 
húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, hringaðar, skrúfskornar, boraðar, 

brengdar, keilusniðnar eða settar krögum. Nr. 74.08 tekur meðal annars til pípuhluta 

(fittings), sem hafa fengið svipaða meðferð. 

74.01 Koparsteinn, óunninn kopar (einnig hreinsaður); koparúrgangur og brota- 
kopar: 

10 Koparsteinn ............0.0 0000 nneesssssn nnneseseseee 10% 
20 Koparúrgangur og brotakopar .........000020000 enn 15% 
30 Kopar óhreinsaður ...........2222.00eeeen en 15% 
40 Kopar hreinsaður .........22220..0neeeese ess 15% 

74.02 00  Koparforlegeringar (master alloys) ...........00000000 00.00.0000... 15% 
74.03 Stengur, prófílar og vír, úr kopar: 

01 Stengur og prófílar .............0020000. 0000 15% 
02 Vír sees ennen renees, 35% 

74.04 00 Plötur og ræmur, úr kopar ...........0000000 0000 0 ner 15% 
74.05 00 Koparpbynnur, sem eru í mesta lagi 0,15 mm að þykkt (án undirlags), einnig 

upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, áprentaðar eða 
festar á pappír eða annað efni til styrktar ......................... 35% 

74.06 00  Koparduft og koparflögur ..............00.0.020000n ner 30% 
74.07 00 Pipur, pipuefni og holar stengur, úr kopar ......0.0..00000.. 0000... 35% 
74.08 00  Pípufittings úr kopar, t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur ............ 35% 
74.09 00  Geymar, ker og önnur þess konar ílát úr kopar, með yfir 300 lítra rúm- 

taki, undir alls konar efni, einnig klædd að innan eða hitaeinangruð, en 
ekki með mekanisk tæki eða útbúnað fyrir upphitun eða kælingu .... 50%
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74.10 

74.11 

74.12 
74.13 
74.14 

74.15 

74.16 
74.17 

74.18 

74.19 

00. Margþættur vír, strengir, kadlar, vírfléttur o. þ. h. úr kopar (þó ekki ein- 

angraðir rafmagnsstrengir) .........2.20.0000.0.ennennenen neee... 35% 

00  Virnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. (einnig endalaus bönd), úr 

kOpArVÍr „00.20.0000 000 rðr nennt tr 35% 

00 — Möskvateygðar (expanded) plötur úr kopar .........2.0000000000.00.. 20% 

00 — Keðjur og keðjuhlutar, úr kopar .......00.200000e0nnecnner a. 0... 60% 

00 Naglar, stifti, lykkjur, kengir, krækjur, sinklar, bólunaglar, spíkarar og 

teiknibólur, úr kopar, eða úr járni eða stáli með koparhaus .......... 50% 

00 — Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúfnaglar (þar með 

talið skrúfukrókar og augaskrúfur); hnoð, fleinar, spenniskífur, undirlags- 

plötur, úr kopar .......0.00200000neenensennennennrnrr nennt 50% 

00 Fjaðrir úr kopar ...........00000000 00 neeneenrenrn rann 35% 

00 Sudu- og hitunartæki af því tagi, sem almennt eru notuð á heimilum — 

ekki rafmagnstæki — og hlutar til þeirra, úr kopar ..........2...... 70% 

00 Önnur áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til notkunar innanhúss, og 

hlutar til þessara tækja og vara, úr kopar ........222.000000.0.00.00.. 100% 

Aðrar vörur úr kopar: 

01 Veiðarfæralásar, sigurnaglar, snurpunótahringir o. þ. h. til veiðarfæra, 

eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..... 2% 

09 Annars ........... esne 10% 

75. kafli. 

Nikkill og vörur úr honum. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 75.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 75.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta Þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 75.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar. 

Nr. 75.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 

ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

to
 

Nr. 75.04 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem bevgðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

75.01 Nikkilsteinn, nikkilspeis, önnur millistigsframleiðsla á nikkli; óunninn 

nikkill (þó ekki forskaut (electro-plating anodes), er teljast til nr. 75.05), 

nikkilúrgangur og brotanikkill: 

10 Nikkilsteinn, nikkilspeis og önnur millistigsframleiðsla á nikkli ...... 10% 

20 Nikkilúrgangur og brotanikkill .............200220 000... rn... 15% 

30 Nikkill óunninn ..............0 sannan 15%
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Stengur, prófílar og vír, úr nikkli: 
01 Stengur og prófílar úr nikkli ............. venus RRRR IR 15% 
02 Vír úr nikkli ......... SRS 35% 

Plötur og ræmur úr nikkli, nikkilþynnur; nikkilduft og nikkilflögur: 
01 Nikkilduft ........2.002.000.000 0000 30% 
09 Annað .........22..0000 neee 35% 
00  Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar 

og kragar), úr nikkli ...........................000 00... 35% 
00. Forskaut úr nikkli (þar með talin forskaut framleidd við rafgreiningu), 

unnin Og ÓUNNÍN .............00.00000.0.000n nn 35% 
Aðrar vörur úr nikkli: 

01 Naglar, stifti, skrúfur 0. þ. h. ...............0000 0000... 50% 
02 Hreinlætistæki .......................0...... 000 80% 
03 Búsáhöld ............... eos 100% 
09 Annars ...........2.0000 ene 70% 

76. kafli. 

Alúmín og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 
a. Vír (nr. 76.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 
mesta þvermáli 6 mm eða minna. 
Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 76.02). 
Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 
mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 
Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 
verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 
eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, bynnur og ræmur (nr. 76.03). 
Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 
yfir 6 mm og að þykkt meira en 0,15 mm, sem þó sé ekki yfir einum tíunda hluta 
breiddarinnar. 

Nr. 76.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu bótt hún sé tilskorin, götuð, 
boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 
ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr. 76.06 tekur meðal annars til pipna og holra stanga, sem hafa verið fágaðar eða 
húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, hringaðar, skrúfskornar, boraðar, 
þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. Nr. 76.07 tekur meðal annars til pipu- 
hluta (fittings), sem hafa fengið svipaða meðferð. 

76.01 

76.02 

76.03 
76.04 

Alúmín óunnið; alúmínúrgangur og brotaalúmín: 
10 Alúmínúrgangur og brotaalúmín ..................0.0. 00. 15% 
20 Alúmín óunnið ...........0.. ennen nnever 15% 

Stengur, prófílar og vír, úr alúmíni: 
01 Stengur og prófílar .................0..00.00 0000. 15% 
09 Annað ...........0020.00 0000 35% 
00 Plötur og ræmur úr alúmíni ...................0.0..0.. 0000. 15% 

Alúmínþynnur, sem eru í mesta lagi 0,15 mm að þykkt (án undirlags),
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76.05 
76.06 
76.07 
76.08 

76.09 

76.10 

76.11 

76.12 

76.13 

76.14 
76.15 

76.16 

01 
09 
00 
00 
00 

01 

09 
00 

01 
02 

03 
04 
05 
09 
00 

00 

01 
02 
09 
00 

01 
02 

01 
02 

03 
04 

05 
09 

105 

einnig upphleyptar og mynstradar, tilskornar, gataðar, húðaðar, åprent- 

aðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar: 
Hettur á mjólkurflöskur ..........0.00000000nnennnnrr 
Aðrar ......2000000000 nr 

Alúmínduft og alúmínflögur ...........02220000000nnennnn 
Pípur, pípuefni og holar stengur, úr alúmími ...................00.... 

Pípufittings (t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur), úr alúmíni ........ 
Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúarhlutar, turnar, 
súlnagrindur, þök, þakgrindur, glugga- og hurðagrindur, hlerar, stöplar 
og súlur), hálf- eða fullunnin, samsett eða ósamsett, og hlutar til þeirra 

(þar með taldar plötur, stengur, bjálkar, prófílar, pípur o. þ. h., tilsniðið 
til notkunar í mannvirki), úr alúmíni: 

Hús, skemmur og aðrar byggingar, hálf- eða fullunnar, samsettar eða 

ósamsettar, og hlutar til þeirra, tilsniðnir til notkunar í byggingar 
Annað ......0220000nnn sr 

Geymar, ker og önnur slík stór ílát úr alúmíni, með yfir 300 lítra rúm- 
taki undir alls konar efni, einnig klædd að innan og hitaeinangruð, en 
ekki með mekanískum tækjum eða útbúnað fyrir upphitun eða kælingu 
Föt, tunnur, brúsar og áþekk ílát (þar með stíf og sveigjanleg pípulaga 
ílát), úr alúmíni, venjulega notuð við flutning á vörum eða sem umbúðir: 

Mjólkurbrúsar 10 Il eða stærri ..........22.00000.. 0... 0... 
Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og mjólkurhyrnum, 
eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..... 
Tunnur ........000000n0 ens 
Skálpar (túbur) ......0.000000000nnnsssssns 
Niðursuðudósir ...........222000000 0000 
Annað ......00000000 nn 

Hylki og ílát undir samanþjappaðar gastegundir og önnur áþekk ílát, úr 
alúmíni ..........0.2.00000 0000 enssnn sr 
Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h. úr alúmíni, þó ekki ein- 

angraðir rafmagnsstrengir .........00000000 0... ssnnsn ns 
Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. úr alúmínvír: 

Steypustyrktar- og múrhúðunarnet .........0.00000 00... 00... 
Girðingarnet úr vír, sem ekki er grennri en 2 mm í þvermál ...... 
Annað .......0200000nne sn 

Möskvateygðar (expanded) plötur úr alúmími ..............000.0.0.... 
Áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til slíkra 
vara, úr alúmíni: 

Hreinlætistæki ...............20.020000.ennnr sr 
Búsáhöld ............0..2222.000nnn er 

Aðrar vörur úr alúmíni: 
Netjakúlur ..........220000 0000 ens 
Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...........022000 00.00.0000... 
Naglar, stifti, skrúfur 0. þ. h. .........000000 000 n0 en... 

Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .........002200.0.nnnneernnn 
Drykkjarker fyrir skepnur .........00000000 0 nnsn rn 
Annars ......000000 000
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77. kafli. 

Magnesium og beryllium og vörur úr þessum málmum. 

Magnesium óunnið; úrgangur (þó ekki spænir af jafnri stærð) og brota- 
magnesíum: 

10 Magnesíumúrgangur og brotamagnesíum ................0 000... 15% 
20 Ounnid magnesíum ..........0000.00200 serne sne nes ssenere 15% 
00  Stengur og prófílar úr magnesium; magnesiumvir; plötur, ræmur og þynnur 

úr magnesíum; einnig spænir af jafnri stærð, duft og flögur, úr magnesíum; 

pípur, pípuefni og holar stengur, úr magnesíum ..................... 35% 
00 Aðrar vörur úr magnesíum, ét. a. .......00000.000.0 000... 35% 
00 Beryllium, unnið eða óunnið, og vörur úr því ...................... 35% 

78. kafli. 

Bly og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 78.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 78.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 78.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 
yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og er að 

þyngd yfir 1,7 kg/mt2. 

Nr. 78.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 

ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr. 78.05 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

78.01 

78.02 

78.03 
78.04 

78.05 

Blý óunnið (þar með talið blý med silfurinnihaldi); blýúrgangur og brotably: 
10 Blýúrgangur og brotablý ..........2.....002000 00. 15% 
20 Óunnið blý ..........0....0. seere k enke nerve sekret 15% 

Stengur, prófílar og vír úr blýi: 
01 Stengur og prófílar ................20.00..0 00 en 15% 
02 Vír 00.00.0000... 35% 
00 Plötur og ræmur úr blýi ......................0.00 0000 0 nn 15% 
00 Blypynnur, sem vega ekki meira en 1,7 kg/m? (án undirlags), einnig upp- 

hleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, áprentaðar eða festar 

á pappír eða annað efni til styrktar; blýduft og blýflögur ............ 35% 
00  Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar 

og S-beygjur), úr blýi ....................22.00.0 000. 35%
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78.06 Aðrar vörur úr blýi: 
01 Sökkur, netja- og nótablý o. þ. h. til veidarfæra, eftir nánari skýr- 

greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..............0..... 2% 
02 Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .........00000000..snsnnsannnr nnsnense 35% 
03 Skálpar (túbur) ........00000000nnnnnnrrss rr 35% 
09 Annars ......00000 snar 70% 

79. kafli. 

Zink og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vir (nr. 79.02): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 79.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem siðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 79.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar. 

Nr. 79.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 

ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr.79.04 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

79.01 

79.02 

79.03 

79.04 

79.05 

79.06 

Zink óunnið; zinkúrgangur og brotazink: 
10 Zinkúrgangur og brotagink ..........00000000 nunnur 15% 
20 Óunnið zink .......2..02.000.00n nn 15% 

Stengur, prófílar og vír, úr zinki: 
01 Stengur og prófílar ..........0000000nesnnnenenn nenennnnee 15% 
02 Vír rss 359% 

Plötur og ræmur úr zinki; zinkþynnur; zinkduft og zinkflögur: 
10 Linkduft ........0.00 0... 30% 
20 Zinkplötur, sinkræmur, sinkþynnur og inkflögur ............000... 15% 
00 Pipur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar 

og beygjur), úr Zinki ............00.000000nnnnnneneee 35% 
00 Pakrennur, mænisplötur, gluggakarmar og aðrir tilbúnir byggingahlutar, 

úr zinki ...........000.200 0000 00nnnr rns 60% 
Aðrar vörur úr zinki: 

01 Naglar, stifti, skrúfur 0. h. h. .......000000000 00 ceen neee... 50% 
02 Hreinlætistæki ...................0000nnn ns 80% 
03 Búsáhöld ................20000 00. nnnnnn rr 100% 
04 Skálpar (túbur) .......00000000nnnensrrrrr rr 35% 
09 Annars ........00n0eesnnn ng senn... T0%
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80. kafli. 

Tin og vörur úr því. 
Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 80.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 
mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

b. Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 80.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

c. Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 80.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 
yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og að þyngd 

yfir 1 kg/m2. 

Nr. 80.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 
ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr. 80.05 tekur meðal annars til pípna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

80.01 Tin óunnið; tinúrgangur og brotatin: 
10 Tinúrgangur og brotatin ..........0002000000 nan 15% 
20 Óunnið tin ..........0...00.. nr 15% 

80.02 Stengur, prófílar og vír úr tini: 
01 Stengur (þ. á m. lóðtin) og prófílar ...............00.000.00.0.. 15% 
02 Vír ......0.000 0000. eens 35% 

80.03 00 Plötur og ræmur úr timi .............00.200.00 000. en nn 15% 
80.04 00  Tinþynnur, sem vega ekki meira en 1 kg/m? (án undirlags), einnig upp- 

hleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, áprentaðar eða festar 
á pappír eða annað efni til styrktar; tinduft og tinflögur .............. 35% 

80.05 00  Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar, 

beygjur), úr timi .............0000000 0000 35% 
80.06 Aðrar vörur úr tini: 

01 Skålpar (túbur) ........00.000000000 000. nn 35% 
02 Búsáhöld .....................20000 000. 100% 
09 Annars ........2.202000000000e sr 70% 

81. kafli. 

Aðrir ódýrir málmar og vörur úr þeim. 

Athugasemd: 

Til nr. 81.04 teljast aðeins eftirtaldir ódýrir málmar: Vismút, kadmium, kóbalt, 

króm, gallium, germaníum, hafníum, indíum, mangan, niob, rheníum, antímón, titan, 

thóríum, thallíum, úraníum, vanadín og zirkon. Til þessa númers teljast einnig kóbaltsteinn, 

„„cobalt speiss“ og önnur áþekk millistigsframleiðsla kóbaltvinnslu.



29. april. i 109 Nr. 7. 

81.01 00 Wolfram óunnið og unnið, og vörur úr því ....................0..... 15% 
81.02 00  Molybden óunnið og unnið, og vörur úr því ................0....... 15% 
81.03 00 Tantal óunnið og unnið, og vörur úr því ............0000000000000.. 15% 
81.04 Aðrir ódýrir málmar, óunnir og unnir, og vörur úr þeim; „„cermets“: 

10 Úraníum og thóríum ..............0 0. 15% 
20 Ánnars ........002.000 0 15% 

82. kafli. 

Verkfæri, áhöld, hnífar, skeiðar og gafflar, úr ódýrum málmum; 

hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Þegar undan eru skildir lóðunarlampar, hreyfanlegar smiðjur, slípitæki fest á grind, 

áhöld til hand- og fótsnyrtingar og vörur þær, er teljast til nr. 82.07 og 82.15, eru 

i 82. kafla einungis vörur með blaði, egg eða öðrum svipuðum vinnandi hluta úr: 

a. Ódýrum málmi. 
b. Málmkarbíd fest á ódýran málm. 

c. Eðal- og hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetiskum eða endurgerðum) festum 

á ódýran málm. 

d. Slípiefni fest á ódýran málm, enda séu vörurnar með tönnum, egg eða öðru þess 

háttar úr ódýrum málmi og eiginleikar málmsins hverfi ekki með áfestingu 
slípiefnisins. 

2. Hlutar úr ódýrum málmi til þeirra vara, er teljast til þessa kafla, flokkast til sömu 

númera og vörur þær, er hlutarnir eru ætlaðir til, þó að undanskildum hlutum 

þeim, sem eru sérstaklega tilgreindir, og festingum fyrir handverkfæri (nr. 84.48). 

Hlutar til almennra nota, sem skýrgreindir eru í 2. athugasemd við XV. flokk, teljast 

þó aldrei til þessa kafla. 

Hálfgerðar vörur, er teljast til þessa kafla, einnig hálfgerðir hlutar þeir, er sam- 

kvæmt ofan rituðu teljast til þessa kafla, flokkast á sama hátt og fullgerðar vörur. 
Skurðtæki í rafmagnshárklippur teljast til nr. 82.13, og blöð og skurðhöfuð í 

rafmagnsrakvélar teljast til nr. 82.11. 

3. Vörur, er teljast til ýmissa númera þessa kafla og eru fluttar inn sem samstæður 

pakkaðar í kassa, öskjur, hylki eða annað þess háttar, flokkast til þess númers, sem 
er með hæstum tolli. Áhöld í samstæðum til hand- og fótsnyrtingar teljast þó til 
nr. 82.13. 

4. Öskjur, kassar, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 
teljast til þessa kafla, flokkast til sama númers og tilsvarandi vara, enda sé það 
ætlað til umbúða um vörurnar og sé að jafnaði selt með þeim. Öskjur, kassar, hylki 
og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, flokkast í samræmi við gerð þess. 

82.01 Eftirtalin handverkfæri: Spaðar, skóflur, hakar alls konar, hlújárn, gafflar 
og hrífur; axir og önnur svipuð höggverkfæri; ljáir, sigðir, trjáklippur, 

fleygar og önnur verkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju og skóg- 
rækt: 

01 Ljåir og ljáblöð .............0..20.220000000n ern 20% 
09 Annað .......000000000 0000 40% 

82.02 00  Handsagir og sagarblöð fyrir handsagir og vélsagir (einnig tannlaus sagar- 
Þlöð) ...............2000 0000. 60% 

82.03 00 Eftirtalin handverkfæri: Naglbítar, klippitengur, griptengur og aðrar slíkar 
tengur, einnig til að klippa eða skera; gatjárn og gattengur; pípuskerar; 
boltaskerar og annað þess háttar, málmklippur; skrúflyklar; þjalir ograspar 60%
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82.04 00 Handverkfæri og handåhåld (par með talin samsett glerskurðartæki), sem 
teljast ekki til einhvers annars númers þessa kafla; blåsturslampar, stedj- 

ar; skrúfstykki og þvingur (þó ekki vélskrúfstykki); færanlegar smiðjur 
og slípisteinar með umbúnaði (hand- eða fótsnúmir) .................. 60% 

82.05 00  Skiptiverkfæri í handverkfæri, mekanisk handverkfæri og -smíðavélar 
(t. d. til að pressa, stansa, bora, snitta, fræsa, skera, snúa, víkka, þrengja 

og skrúfa), hér með talin mót til að draga málmþráð og pressa heita málma, 
einnig stjörnur á grjótbora ............220000000 0000. een. 60% 

82.06 Hnífar og skurðarblöð í vélar og mekanísk tæki: 
01 Hnífar í landbúnaðarvélar .........2.0020000 0000 nn nn 35% 
09 Annað .......0.00200000 00... 60% 

82.07 00 Plötur, stengur og oddar og aðrir þess konar lausir hlutar í verkfæri, 
úr hálfbræddum málmkarbídum (t. d. karbíd úr wolfram, molybden og 
vanadíum) .........00002000rennr enn 60% 

82.08 00  Katfíkvarnir, hakkavélar, safapressur og önnur mekanisk búsáhöld til 

framleiðslu á matvælum og drykkjarföngum, enda sé þunginn ekki meira en 
10 kg hvert stykki ............22220000000 enn 70% 

82.09 Hnifar, sem ekki teljast til nr. 82.06, med skerandi eda sagtenntri egg: 
01 Bordhnifar .........2.00.00000ssnsnn nr 100% 
09 Aðrir .......0000 000 100% 

82.10 00  Hnífablöð............000000nenssssssrrerrr rr 50% 
82.11 00  Rakhnifar og blöð til þeirra, rakvélar og rakvélablöð (þar með talið efni í 

rakvélablöð, einnig bandlaga) ..............0000000 0. ne snnnsanr 100% 
82.12 Skæri og blöð til þeirra: 

01 Saudaklippur, sildarklippur og blöð til þeirra ..................… 35% 
09 Önnur .......000.00.. ner e sn 100% 

82.13 00 Önnur verkfæri til að skera og klippa (t. d. greinaklippur, hárklippur, kjöt- 
axir og pappírshnífar), áhöld til hand- og fótsnyrtingar (þar með taldar nagl- 
þjalir), einnig í samstæðum .............2200 000... senn 100% 

82.14 00  Skeidar, gafflar, fiskhnífar, smjörhnífar, sleifar og önnur svipuð áhöld til 

notkunar í eldhúsi og til að matast með ...........00020.0......0..0... 100% 
82.15 00  Skøft úr ódýrum málmi til vara þeirra, er teljast til nr. 82.09, 82.13 og 82.14 60% 

83. kafli. 

Ýmsar vörur úr ódýrum málmi. 

Athugasemd: 

Í þessum kafla er með hugtakinu hlutar aldrei átt við virkaðla, keðjur, nagla, bolta, 

rær, skrúfur, fjaðrir og aðrar vörur úr járni og stáli, er teljast til nr. 73.25, 73.29. 73.31, 

73.32 og 73.35, og eigi heldur við sams konar vörur úr öðrum ódýrum málmum, er 

teljast til 7481. kafla. 

83.01 00  Låsar og skrár (til notkunar með lykli, rafmagni eða öðru) og hlutar 
til þeirra, úr ódýrum málmum; rammar með lás fyrir handtöskur, ferða- 
kistur og annað þess háttar og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmum; 
lyklar til allra ofan greindra vara, fullgerðir eða ófullgerðir, úr ódýrum 
málmum ..........2000000. 000 70% 

83.02 00 Småvarningur og annað þess háttar, úr ódýrum málmum, til að búa, slá 
eða leggja með ýmsa hluti, svo sem húsgögn, hurðir, stiga, glugga, vindu- 
glugga, tjöld; enn fremur til vagngerðar, söðlasmíði, ferðakista, skrína
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83.03 00 

83.04 00 

83.05 00 

83.06 00 

83.07 

01 

02 

03 

09 
83.08 00 

83.09 

01 

09 
83.10 00 
83.11 00 

83.12 00 

83.13 

01 

02 

09 
83.14 00 

83.15 00 

111 

og annars þess háttar (þar með taldar sjálfvirkar dyralokur); snagar, fata- 

hengi, hilluhné og annað þess háttar úr ódýrum málmum ........... 

Peningaskápar og öryggishólf, eldtraust eða styrkt með öðrum hætti, 

hurðir í slíka skápa og hólf, einnig peningakassar, skjalakassar og þess 
háttar styrkt með einhverjum hætti, úr ódýrum málmum ............ 
Spjaldskrárkassar, skjalagrindur, sundurgreiningarkassar, bréfabakkar, 

handritahaldarar og annað þess háttar til notkunar í skrifstofum, úr ódýrum 
málmum (þó ekki skrifstofuhúsgögn, er teljast til nr. 94.03) .......... 
Smávarningur og útbúnaður fyrir lausblaðabindi, bréfabindi, bókhalds- 

bækur og annað þess háttar, úr ódýrum málmum; bréfahaldarar, bréfa- 
klemmur, heftiklemmur, merki í spjaldskrár og aðrar svipaðar vörur til 
notkunar í skrifstofum, úr ódýrum málmum .......0.000000000..000.. 
Myndastyttur og aðrir hlutir til skrauts innanhúss, úr ódýrum málmum 
Lýsingartæki og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmum (þó ekki slökkv- 
arar, falir fyrir rafmagnslampa, rafmagnslugtir fyrir ökutæki, rafhlöðu- 
og rafalslugtir og aðrar vörur, er teljast til 85. kafla): 

Duflaljósker og hlutar til þeirra ........20000200 0000... 0... 
Siglingaljósker, olíulampar, gasljósatæki og hlutar til þeirra ...... 
Lampar sérstaklega gerðir til notkunar við uppskurði (operation 

Beygjanlegar pípur (barkar) úr ódýrum málmum ..........0.0..200.. 
Spennur, töskurammar, sylgjur, krókar, lykkjur, reimkrókar og aðrar 

svipaðar vörur úr ódýrum málmum almennt notaðar til fatnaðar, skó- 
fatnaðar, ferðaútbúnaðar, handtaskna og annars þess háttar; holhnoð og 

klaufhnoð úr ódýrum málmum: 
Spennur, krókapör, reimkrókar og aðrar svipaðar vörur úr ódýrum 

málmum, til skósmíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ........22200.0..0.00 nenna 
Annað .......200000.0n nn 

Perlur og paljettur, úr ódýrum málmum .......0000000000 0. .....0... 
Bjöllur og klukkur (ekki rafmagns), einnig hlutar til þeirra, úr ódýrum 
málmum ...........00000.00 ess 
Rammar úr ódýrum málmum fyrir ljósmyndir, málverk og annað þess 
háttar; speglar úr ódýrum málmum ..........0000000 00... unn en... 
Tappar, „„crown corks“, flöskuhettur, lok, spons með skrúfugansi, sponslok, 

flöskulok, innsiglisplúmbur, hornhlífar og annar þess háttar smávarningur 
til umbúða, úr ódýrum málmum: 

Spons (einnig með skrúfugangi) og sponslok, úr ódýrum málmum 
Flöskuhettur úr ódýrum málmum .......2.220000 0000... 
Annað seernes ennen rs essens 

Skilti, nafnplötur, tölustafir, bókstafir og annað þess háttar, úr ódýrum 

málmum ........0.000000.00 nes 
Þráður, stengur, pípur, plötur, rafsuðuvír og aðrar þess konar vörur, úr 

ódýrum málmum eða málmkarbídum, þaktar eða fylltar með flússefni, 

til notkunar við lóðun, logsuðu og rafsuðu á málmum eða málmkarbídum; 
þráður og stengur úr pressuðu dufti af ódýrum málmum, til notkunar við 
málmhúðun með úðum ..........02..000000e ee nnnnen nn
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XVI. flokkur. 

Vélar, tæki og mekanisk áhöld; rafmagnsútbúnaður; 
hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr harðgúmmiíi (nr. 40.10) og aðrar vörur, úr 
linu harðgúmmii, þeirra tegunda, sem notaðar eru við vélar, vélræn eða rafræn 
tæki (t. d. undirlagsskifur) (nr. 40.14). 

b. Vörur úr leðri, gervileðri (nr. 42.04) og úr loðskinni (nr. 43.03), þeirra tegunda, 
sem notaðar eru við vélar eða vélræn tæki eða til iðnaðar. 

c. Bobbingar, spólur, standar, keilur, leggir og sams konar uppistöður, sem notað 
er við vélar, vélræn tæki eða rafrænar vörur, er teljast til 39., 40., 44. og 48. kafla 
eða til XV. flokks. 

d. Götuð spjöld úr pappír eða pappa í Jacquard-vélar og aðrar svipaðar vélar, 
er teljast til nr. 48.21. 

e. Drifreimar, færi- og lyftibönd úr spunatrefjum (nr. 59.16) og aðrar vörur til 
tækninota úr spunatrefjum, er teljast til nr. 59.17. 

f. Vörur að öllu leyti úr eðal- eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetiskum eða 
tilbúnum), er teljast til nr. 71.02, 71.03 eða 71.15. 
Hlutar til almennra nota eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við 
XV. flokk. 

h. Endalaus bönd úr málmþræði eða málmræmum (XV. flokkur). 
ij. Vörur, er teljast til 82. og 83. kafla. 
k. Flutningatæki og aðrar vörur, er teljast til XVII. flokks. 
1. Vörur, er teljast til 90. kafla. 

m. Úr, klukkur og aðrar vörur, er teljast til 91. kafla. 
n. Burstar í vélar (nr. 96.02). 

oa
 

o. Vörur, er teljast til 97. kafla. 
Sé ekki annað ákveðið i 1. og 3. athugasemd við þennan flokk, 1. athugasemd við 
84. kafla og 1. athugasemd við 85. kafla, flokkast hlutar til véla (að undanskildum 
hlutum til þeirra vara, er teljast til nr. 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 og 85.27) eftir 
þessum reglum: 

a. Hlutar, sem eru sérstaklega nefndir í einhverju af númerum 84. eða 85. kafla 
(að undanskildum nr. 84.65 og 85.28), teljast alltaf til viðkomandi númers án 
tillits til þess, í hvers konar vélar þeir eigi að notast. 

b. Hlutar, sem ákvarðanir í athugasemd 2.a hér að ofan taka ekki til og eru af 
Þeirri gerð, sem eingöngu eða aðallega er hægt að nota í ákveðna vél eða fleiri 
vélar, sem teljast til sama númers (þar með taldar vélar, er teljast til nr. 84.59 
og 85.22), flokkast til sama númers og tilsvarandi vélar. Hlutar, sem jöfnum 
höndum má nota í vörur, er teljast til nr. 85.13 og nr. 85.15, teljast til nr. 85.13. 

c. Allir aðrir hlutar teljast til nr. 84.65 eða nr. 85.28. 
Þegar svo stendur á, að vélar og hlutar til þeirra teljast til mismunandi númera í 
þessum flokki, teljast ófullgerðar vélar til sama númers og hinar fullgerðu vélar, enda 
vanti aðeins óverulega hluta til vélanna til þess að þær séu fullgerðar. 
Vélar (þar með taldar ófullgerðar vélar, sem flokkast eins og fullgerðar vélar sam- 
kvæmt 3. athugasemd hér að ofan), sem fluttar eru inn sundurteknar eða Ósam- 
settar, flokkast eins og sams konar samsettar vélar. 
Sé ekki annað tekið fram, flokkast vélasamstæður settar saman i eina heild úr 
tveim eða fleiri vélum, einnig vélar gerðar til að framkvæma tvö eða fleiri verkatriði, 
saman eða sér, eins og um væri að ræða þá vélina, sem gegnir höfuðhlutverkinu. 
Hreyflar tengdir vélum við innflutning flokkast með vélunum, sem þeir eru tengdir.
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Sama gildir um hreyfla, sem fluttir eru inn med vélum, en pakkadir ut af fyrir 

sig af hagkvæmisåstædum, enda sé það greinilegt, að hreyflarnir eigi að tengjast 

vélunum. Þetta gildir einnig um drifreimar, færi- og lyftibönd til vélanna. 

7. Með orðinu vélar (vél) í athugasemdum þessum er átt við allar þær vélar, tæki og 

áhöld, er teljast til XVI. flokks. 

84. kafli. 

Gufukatlar, vélar og mekanísk áhöld og tæki; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Kvarnasteinar, slipisteinar og aðrar vörur, er teljast til 68. kafla. 

b. Áhöld og tæki (t. d. dælur) og hlutar til þeirra úr leir (69. kafli). 

c. Áhöld úr gleri til notkunar í rannsóknarstofum (nr. 70.17); tæki og áhöld úr 

gleri og hlutar til þeirra (nr. 70.20 og 70.21). 

d. Vörur, er teljast til nr. 73.36 eða 73.37, einnig sams konar vörur úr öðrum óeðlum 

málmum (74.—81. kafli). 

e. Handverkfæri eða rafbúin, vélræn heimilistæki með innbyggðum rafmagnshreyflum 

(nr. 85.05 og 85.06). 
2. Ef annað leiðir ekki af ákvæðum 5. og 6. athugasemdar við XVI. flokk, skulu vélar, 

tæki og áhöld, sem talizt gætu bæði til einhvers af númerum 84.01—84.21 og jafn- 
framt einhvers af númerum 84.22—84.60 í samræmi við texta númeranna, ávallt 

teljast til einhvers af fyrr nefndu númerunum, en eigi til hinna síðar nefndu. Til 

nr. 84.17 telst þó ekki: 

Spirunartæki, útungunartæki og ungamæður (nr. 84.28). 

Áhöld til að bleyta í korni (nr. 84.29). 
Sykurdiffúsörar (nr. 84.30). 

Vélar til hitameðferðar á spunagarni, spunaefnum og öðrum vörum úr spuna- 

trefjum (nr. 84.40). 

Nr. 84.17 tekur heldur ekki til véla, tækja og verksmiðja ætlaðra til mekaniskrar 

meðferðar, ef hitabreytingar, þótt nauðsynlegar séu, skipta litlu máli í samanburði 

við hina mekanísku meðferð. 
Til nr. 84.19 telst ekki: 
a. Saumavélar (nr. 84.41). 
b. Skrifstofuvélar, er teljast til nr. 84.54. 

3. Til nr. 84.62 teljast m. a. fægðar stálkúlur af tilteknum stærðum, enda sé frávik frá 

tilteknu þvermáli hvergi meira en 1%, þó í mesta lagi 0,05 mm. Aðrar stálkúlur 
teljast til nr. 73.40. 

4. Ef annað er ekki tekið fram eða leiðir af ákvæðum í 2. athugasemd við þennan 

kafla og 5. athugasemd við XVI. flokk, flokkast vélar með tveim eða fleiri notkun- 

armöguleikum eftir höfuðnotkun þeirra. Ef höfuðnotkun einhverrar vélar er ekki 

nefnd í texta einhvers númers, eða ef vafi leikur á, hver sé höfuðnotkun einhverrar 

vélar, skal slík vél teljast til nr. 84.59. Til nr. 84.59 teljast enn fremur vélar til 

framleiðslu á línum og köðlum (t. d. þáttaspuna-, tvinnunar- og strengspunavélar) 

úr vír, spunatrefjum og hvers konar öðru efni eða blöndu slíkra efna. 

a
p
 

84.01 00  Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (gufukatlar), þó ekki 
vatnsmiðstöðvarkatlar, sem einnig geta framleitt gufu með lágum þrýstingi 35% 

84.02 00 Hjálpartæki við vatnsgufukatla og aðra gufukatla (t. d. forhitarar, yfir- 
hitarar, gufugeymar, sótblásarar); eimsvalar (condensers) við gufuvélar 35% 

84.03 00 Tæki til framleiðslu á loftgasi, vatnsgasi og acetylengasi (með vatnsaðferð) 
og önnur svipuð tæki til gasframleiðslu, einnig með hreinsitækjum .... 35%
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Gufuvélar med sambyggðum katli (þar með taldir gufuvagnar, en ekki 
gufudráttarvélar í nr. 87.01 né vélknúnar vegþjöppur) ................ 
Gufuvélar án ketils .....................02000na0r rr 
Brunahreyflar með bullu: 

Flugvélahreyflar .............000000 nunnur 

Aðrir: 
Benzínhreyflar og aðrir hreyflar með neistakveikju .............. 
Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju, 200 hestöfl eða stærri 
Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju, minni en 200 hestöfl... 
Hlutar til hreyfla, sem teljast til nr. 84.06, þó ekki til flugvélahreyfla 
Annars ......2..0.0020000 0 neee 

Vatnshjól, vatnshverflar og aðrar vatnsknúnar aflvélar, ásamt tilheyrandi 
gangráðum (regulators) ............0000002.0.0.000nnnn 

Aðrar aflvélar og hreyflar: 
Flugvélahreyflar ..........2....220000neee 
Gashverflar (turbins) fyrir annað en flugvélar: 

Gashverflar til bifreiða .............0.00000000000 000... 
Annars ......0.00.00000 nn 

Aðrar: 

Aflvélar og hreyflar til bifreiða, ét. a. .......0....0.000000.00... 
Annars .........002000 00. 

Sjálfknúnar vegþjöppur .............000002.0000 000 
Vökvadælur (þar með taldar hreyfildælur og hverfildælur), einnig með til- 
heyrandi mælum; vökvalyftur, sem vinna með skóflum, keðjum, sniglum, 

böndum og öðru þess háttar ...............000.200000 0000. 

Loftdælur, undirþrýstingsdælur, loft- og gasþjöppur (þar með taldar hreyf- 
ildælur og hverfildælur, hreyfilþjöppur, hverfilþjöppur og lausabulluþjöppur 
fyrir gashverfla), rellur, blásarar og annað þess háttar: 

Heyblásarar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
neytisins ..........00000nnsnsssessss rr 
Annað ..........2000...see ses 

Loftjöfnunartæki sambyggð, gerð með hreyfildrifinni rellu og útbúnaði til 
að breyta rakainnihaldi og hitastigi loftsins ......................... 
Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti (úðarar), fyrir malað fast eldsneyti og 
gas; vélkyndarar (mechanical stokers), vélristar (mechanical grates), 
mekanisk öskuhreinsunartæki og annar svipaður útbúnaður .......... 

Ofnar fyrir iðnaðar- og rannsóknarstofur (þó ekki rafmagnsofnar) .... 
Kæliskápar, tæki og vélar til kælingar og frystingar, útbúið fyrir rafmagn 
eða á annan hátt: 

Kæli- og frystivélar og samstæður, aðrar en þær, sem einkum eru til heim- 
ilisnotkunar : 

Kæli- og frystivélasamstæður ..........0.0.2.000.00 000... 
Hlutar til kæli- og frystivélasamstæðna, ét. a. ..........000..0.. 

Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, ekki rafmagnsknúin ......... 

Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, rafmagnsknúin ............. 

Sléttipressur (calendering machines) og aðrar svipaðar valsvélar (þó ekki 
slíkar vélar til vinnslu málma og glers), einnig valsar til þeirra ........ 

Vélar, tæki og vélasamstæður til rannsóknarstofa, einnig með rafmagns- 
upphitun, til vinnslu á efnum með aðferðum, sem fela í sér hitabreyt- 

ingu, t. d. með upphitun, suðu, stiknun, eimingu, hreinsun, dauðhreins- 

un, pasteurhitun, eimvæting, þurrkun, uppgufun, gufugerð, þéttingu eða 

kælingu (þó ekki slíkar vélar til heimilisnotkunar); hrað- eða geymavatns- 
hitarar, sem ekki eru gerðir fyrir rafmagn:
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Vélar, tæki og vélasamstædur (aðrar en þær, sem teljast til nr. 84.17.20): 
Eimarar og þéttar til kæli- og frystivéla „......000000000 0... 
Vélar til fiskiðnaðar og hvalvinnslu .......22000000u 00.00.0000. 
Mjólkurvinnsluvélar (þó ekki skilvindur) .......0000000 00.00.0000 
Kaffihitarar og önnur tæki til veitingarekstrar ............2.... 
Annað ......20000000n0 enn 

Hrað- eða geymavatnshitarar, einkum til heimilisnotkunar, ekki fyrir raf- 
MAÐN 2... 

Skilvindur; vélar og tæki til síunar og annarrar hreinsunar á vökvum og 
lofttegundum (þó ekki síunartrektar, mjólkursíur og annað þess háttar): 

Mjólkurskilvindur : 
Mjólkurskilvindur, einkum til heimilisþarfa ..............00.0000. 
Aðrar .......22000 nn 

Annað: 
Þeytivélar til þurrkunar á þvotti, einkum til heimilisnotkunar ... 
Aðrar þeytivélar til þurrkunar á þvotti .......22220000 00... 
Lýsisskilvindur ............2200.0.seeeeeernnn nn 
Annars ......22..000000 enn 

Vélar og tæki til hreinsunar og þurrkunar á flöskum og öðrum ilåtum; 
vélar og tæki til að fylla á, loka og líma einkennismiða á flöskur, dósir, 

öskjur, poka og önnur ílát; aðrar umbúðavélar og tæki; vélar og tæki til 
blöndunar kolsýru í drykkjarvörur; uppþvottavélar: 

Uppþvottavélar, einkum til heimilisþarfa .........0.000000000.. 
Aðrar uppþvottavélar .........2.2000000 00. nnn nn 
Annað .......2000nn ens 

Vogir, þar með taldar talnings- og eftirlitsvogir (þó ekki vogir, sem eru svo 
nákvæmar, að þær vegi 5 eg eða minna); vogarlóð alls konar .......... 
Mekanisk tæki (einnig handdrifin) til dreifingar, sprautunar og úðunar á 
vökvum og dufti; slökkvitæki, einnig með fyllingum, úðabyssur og önnur 
svipuð áhöld; sand- og gufublásarar og svipaðar blástursvélar ......... 

Vélar og tæki til lyftingar, hleðslu, losunar og flutnings (t. d. lyftur, lyfti- 
vindur, kranar, tjakkar, talíur, þráðbrautir og færibönd), að undan- 

skildum vélum þeim og tækjum, er teljast til nr. 84.23: 
Kraftblakkir til fiskiskipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .........000000.0..ssnnnnnnnn 
Vindur sérstaklega til skipa, ét. a. .....22.0.0000. 0000 nn... 

Lyftikranar ..........22.00000.0.ennnr nr 
Lyftur til vöru- og mannflutninga .......0000000000.......0.0.. 
Annað sees sener es ever renner 

Vélar og tæki til graftrar, nåmuvinnslu, grjótnáms og annars þess háttar, 
fastar eða færanlegar (t. d. kolanámuvélar, vélskóflur, jöfnunarvélar og 

jarðýtur); fallhamrar; snjóplógar (þó ekki þeir snjóplógar, sem eru sjálf- 
knúin ökutæki): 

Grafvélar og vélskóflur .........0000000snnnne nn 
Jarðýtur .......00000000nnnnssre sr 
Vegheflar .......00000.00 ens 
Ámoksturstæki við almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari skýr- 
greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................... 
Annað seeren ene en esser eneret 

Landbúnaðar- og garðyrkjuvélar til vinnslu jarðvegs og ræktunar (t. d. 
plógar, herfi, diska- og fjaðraherfi, sáningsvélar og áburðardreifarar); valt- 
arar fyrir tún og íþróttavelli:
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Áburðardreifarar ..................0. 0000. 
Annað „.........2.000 000. 

Uppskeruvélar og þreskivélar; hálm- og fóðurpressur; sláttuvélar (þar með 
taldar handsláttuvélar); vélar til hreinsunar á fræi, korni og belgávöxtum, 
einnig ávaxtaflokkunarvélar, eggjaflokkunarvélar og aðrar flokkunarvélar 
við landbúnaðarframleiðslu (þó ekki mölunarvélar, er teljast til nr. 84.29): 

Gardslåttuvélar (þar með handsláttuvélar) ..................... 
Aðrar sláttuvélar ..................00.00000. 000 
Upptökuvélar fyrir kartöflur og aðra garðávexti ................ 
Rakstrar- og snúningsvélar ..................0000 0000... 
Flokkunarvélar .............0..00.000 000. 
Annað ......220000000 00 

Mjólkurbúsvélar og mjaltavélar: 
Mjaltavélar .......0...0..0000.0000 nn 
Mjólkurvinnsluvélar ...............000000 000 sn 
Aðrar .......20.020000 000 

Pressur, marningsvélar og aðrar vélar og tæki til notkunar við framleiðslu 
á víni, víndrúfnasafa, öðrum ávaxtasafa og öðru þess háttar .......... 
Aðrar vélar og tæki til landbúnaðar, garðyrkju, alifuglaræktar og býflugna- 
ræktar; spírunartæki með mekanískum útbúnaði eða útbúnaði til upp- 
hitunar; útungunarvélar og ungamæður ................0..0..0.20.. 
Vélar og tæki til brauðkornsmölunar og aðrar vélar og tæki til vinnslu 
á korni og belgávöxtum (þó ekki vélar og tæki, er talizt geta landbúnaðar- 
tæki) ..............000 0000 00 rn 
Vélar og tæki, sem ekki teljast til einhvers annars númers þessa kafla, til 
notkunar við framleiðslu mat- og drykkjarvara (í brauðgerðarhúsum, 
brauðverksmiðjum, kexverksmiðjum, makkaróníverksmiðjum, súkku- 
laðiverksmiðjum, sykurverksmiðjum, súkkulaði- og sykurvöruverksmiðj- 
um og ölgerðum; einnig til vinnslu á kjöti, fiski, ávöxtum og grænmeti, 
þar með taldar hakkavélar og skurðvélar): 

Vélar og tæki til brauð- og kexgerðar .............200.00.0... 
Vélar og tæki til súkkulaði- og sykurvörugerðar „......... varet 
Vélar og tæki til kjötvinnslu ....................0..0 0000... 
Vélar og tæki til drykkjarvörugerðar ..............0..0.0000.0.. 
Flökunarvélar og aðrar vélar til vinnslu á fiski til manneldis .... 
Aðrar ..........000000 000 

Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á pappírsmassa, pappír og pappa 
Bókbandsvélar (þar með taldar saumavélar til að hefta bækur) ........ 
Pappírs- og pappaskurðarvélar; aðrar vélar til vinnslu á pappírsmassa, 
pappir Og pappa ........0000000000000.nverr rr 
Vélar, tæki og áhöld til að steypa og setja prentletur; vélar til framleiðslu 
og eftirvinnslu á prentmyndamótum, prentplötum og prentvölsum (þó ekki 
verkfæri, er teljast til nr. 84.45, 84.46 og 84.47); prentletur, matrixur, 
prentmyndamót, prentplötur, prentvalsar og annað þess háttar; lítógrafí- 
steinar, plötur og valsar undirbúnir til grafískrar notkunar (t. d. sléttað, 
kornað eða fágað): 

Setningarvélar og vélar til framleiðslu og eftirvinnslu á prentmynda- 
mótum, prentplötum, prentvölsum og þess háttar .............. 
Prentletur, matrixur og tilheyrandi ......,..........0.200000 000... 
Prentmyndamót, prentplötur, prentvalsar og annað þess háttar ... 
Lítógrafísteinar, plötur og valsar, undirbúnir til grafískrar notkunar 
Annað .......0..0.2.00000 0000 

Aðrar prentvélar og hjálparvélar þeim tilheyrandi ................... 
Vélar til pressunar (extrusion) á tilbúnum spunatrefjum; vélar til vinnslu 
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á spunaefnum, náttúrlegum og tilbúnum; spuna- og tvinningarvélar og 
spólunar- og hespunarvélar ...............0..200 000 n nn 
Vefstólar, prjónavélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnum þræði, tylli, 
laufaborðum og knipplingum, útsaumi, possementi og netefnum; vélar til 
vinnslu á garni til notkunar í slíkum vélum (þar með taldar skurðarvélar 
og sléttunarvélar): 

Prjónavélar ........0.0.22200000.00 00 nn 
Aðtar 22.20.0200. 

Hjálparvélar og hjálpartæki til notkunar við vélar þær, er teljast til nr. 
84.37 (t. d. skeftivélar, Jacquard-vélar, sjálfvirk tæki til stýringar á uppi- 
stöðu- og ívafsþráðum, skyttuskiptingarvélar); hlutar og tæki, er eingöngu 
eða aðallega heyra til og eru notuð við vélar þær, er teljast til þessa númers 
eða nr. 84.36 og 84.37 (t. d. snældur (spindles) og snælduleggir (spindle 
flyers), kambar, spunamunnstykki, skyttur, höföld og nálar í prjónavélar) 
Vélar og tæki til framleiðslu og snyrtingar á flóka í metramáli og af annarri 
lögun (þar með taldar vélar og mót til framleiðslu á höttum)........... 

Vélar og tæki til að þvo, hreinsa, þurrka, bleikja, lita, steina, segndreypa 

og að snyrta á annan hátt spunagarn, spunaefni og vörur úr hvoru tveggja 
(þar með fataþvottavélar og fatahreinsunarvélar); vélar til að brjóta 
saman, vinda upp og sníða spunavörur; vélar til að bera efni á spuna- 

vörur eða annað undirlag við framleiðslu á línóleum og öðrum gólí- 
dúk; vélar til að prenta á spunavörur, leður, veggfóður, umbúðapappír, 
linéleum og annars konar efni, endurtekin tákn eða stafi, eða lita allt yfir- 
borð þeirra (þar með taldar grafnar plötur og valsar í slíkar vélar): 

Vélar og tæki önnur en þau, er teljast til nr. 84.40.20: 
Fataþvottavélar (þar með taldar fatahreinsunarvélar), þó ekki til 
heimilisnotkunar ............000000 0... nssss nn 
Strokvélar, einkum til heimilisnotkunar ............00.0.0...0. 

Aðrar strokvélar ..........000000000 0. 

málar .................00000000nnnnnnnsseeresr nn snsnesee 
Vélar og tæki (þó ekki saumavélar) til snyrtingar, sútunar og vinnslu á 
húðum og skinnum og til framleiðsla á vörum úr leðri og skinni (þar með 
talinn skófatnaður) ..............0000000 000 .nnennnn rr 
Málmbræðsluofnar (converters), bræðslusleifar (ladles), hrájárnssteypu- 
mót (ingot moulds) og steypuvélar, þeirra tegunda, sem notaðar eru í málm- 
vinnsluiðnaði og við málmsteypu ................000000 00... 
Völsunarvélar til að valsa málma, einnig valsar til þeirra ............ 
Vélar til smíða úr málmum og málmkarbídum (þó ekki vélar, er teljast 
til nr. 84.49 og 84.50).........2.00000 000 
Vélar til vinnslu og smíða úr steini, brenndum leir, steinsteypu, asbest- 

sementi og öðru svipuðu efni, þar með talið gler í köldu ástandi (þó ekki 
vélar, er teljast til mr. 84.49) ..........000000.. 20... 
Vélar til smíða úr trjáviði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og öðru 

efni svipaðrar hörku (þó ekki tæki, er teljast til nr. 84.49.00): 
Trésmíðavélar ..............220000 0 
Aðrar .........000000 0 

Hlutar og hjálpartæki þess konar, sem eingöngu eða aðallega heyra til 
og eru notuð við vélar þær, er teljast til nr. 84.45-84.47 (þar með taldar 
efnis- og verkfærafestingar, sjálfopnandi skrúfugangsskurðhöfuð, deili- 
höfuð og önnur tæki, er heyra smíðavélum til); verkfærafestingar fyrir 
hvers konar handverkfæri, vélknúin eða ekki .................0.... 
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Handverkfæri þrýstiloftknúin og handverkfæri með innbyggðum hreyfli, 
sem er ekki rafmagnshreyfill ...................00...00 000... 
Vélar og tæki, sem nota gas til suðu, kveikinga, skurðar og herzlu á málmum 
Ritvélar (þó ekki sambyggðar reikni- og ritvélar); tékkaritvélar ........ 
Reiknivélar, bókhaldsvélar, stimpilpeningakassar, frímerkjavélar, aðgöngu- 

miðavélar og aðrar svipaðar vélar, sem eru með reikniútbúnaði: 

Bókhaldsvélar .......0.0000000.nnnnnnen se 
Reiknivélar ..........2020000.0.0.enssss ns 

Aðrar ...........0.ssss ss 

Skýrsluvélar, sem starfræktar eru með gatspjöldum (t. d. röðunarvélar, 
rafreiknar og töflugerðarvélar); vélar til reikningshalds, sem starfræktar 
eru með gatspjöldum; hjálparvélar slíkra véla (t. d. götunarvélar o. þ. h.) 
Aðrar vélar og tæki til notkunar í skrifstofum (t. d. fjölritunarvélar, bréfa- 
áritunarvélar, myntteljarar, myntsundurgreiningarvélar, myntpökkunar- 
vélar, vélar til að ydda blýanta, götunarvélar og heftivélar): 

Áritunarvélar og fjölritarar ............0.0.2.0. 000... 0. 
Annað .....000.00000 unns 

Hlutar og hjálpartæki (þó ekki hlífðarhylki, umbúðakassar og annað þess 
háttar), sem einvörðungu eða aðallega er hægt að nota til véla og tækja, 

er teljast til nr. 84.51, 84.52, 84.53 og 84.54: 

Til titvéla ........0.02.2000.0nn a 
Annað ........2.000..ssss ss 

Vélar og tæki til sundurgreiningar, sáldunar, þvotta, mölunar og blöndunar 
á mold, steinum, málmgrýti og öðrum föstum steinefnum, einnig þótt þau 
séu sem duft eða deig; vélar og tæki til að pressa eða móta fast eldsneyti, 
efni í leirvörur, óharðnað sement, gips og önnur steinefni í duft- eða deig- 
formi; vélar til framleiðslu á steypumótum úr sandi: 

Steypuhrærivélar ...........0.....2.2000000 
Annad .......20000000 000. nn 

Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á gleri og glervörum í heitu ástandi; 
vélar til að setja saman rafvíra- og úrhleðslulampa og rafagnalampa og 
svipaðar pípur og loka ..........0000000000nnannnnnn 
Sjálfsalar (t. d. fyrir frímerki, vindlinga, súkkulaði og matvörur), sem ekki 

eru leiktæki eða happdrætti ............22.00000000. 000... 

Vélar, tæki og mekanísk áhöld (þó ekki þau, sem eingöngu eða aðallega 
eru notuð sem hlutar af öðrum vélum og verkfærum), sem teljast ekki 
til neins annars númers í þessum kafla: 

Kjarnorkuofnar ............020n venerne nere nneenrenee 
Annað: 

Til matvælaiðnaðar, åt. a. ........20200000.0 sess 

Til efnaiðnaðar, ét. a. ........0.00000.ss ss 

Til járn- og annars málmiðnaðar, ót. a. ..........0000000.0.0.00.. 
Til mannvirkjagerðar, åt. a. .......0.000000 0000 nn 
Stýrisvélar til skipa .........22..000000 000... ne nn 
Annars ......0.000000 0 

Mótakassar til málmsteypu; steypumót fyrir málma (þó ekki hrájárns- 
steypumót), málmkarbída, gler, steinkennd efni (t. d. leirdeig og stein- 
steypu), gúmmí og plast ........20.02000000eenee 
Hanar, lokar og annað þess háttar, er heyrir pípuleiðslum, kötlum, geym- 
um og öðru svipuðu til (þar með taldir þrýstiléttar og hitastilltir lokar): 

Brunahanar .............0200000 eee 
Blöndunartæki, samsett og ósamsett, og lausir hlutar til þeirra .. 
Annad ......0222000000eee veere veer ener ser 

april. 
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84.62 00  Kulu-, kefla- og nálaleg ...........2..0000000eeenenennsnnnnr err 20% 

84.63 Drifásar, sveifarásar, leghús, åsleg, tannhjól og tannhjólasamstæður (þar 

með talin núningshjól, hjólahús (gear-boxes) og önnur tæki fyrir breyti- 

legan snúningshraða), kasthjól, reimhjól, sambyggð reimhjól, tengsl og 

ástengsl: 
01 Til flugvéla .......00000000 ern nenn nenna 0 

02 Skrúfuásar, skrúfuásþéttar, skutpípur, skutpípufóðringar, heil hjóla- 

hús (marinegear, complete) og skiptiskrúfubúnaður til notkunar 

með aflvélum skipa, enda beri hver slíkur hlutur það með sér, að hann 

sé ætlaður til þeirra nota ..........00000000ee0enrrn rn 4% 

09 Annað .......0000000e ens 35% 

84.64 00  Péttingar og annað þess háttar úr málmplötum í sambandi við annað efni 

(t. d. asbest, flóka eða pappa) eða úr lögum af málmþynnum; samstæður 

eða úrval af þéttingum af mismunandi gerðum í vélar, pípnatengingar og 

annað þess háttar í pokum, hylkjum eða öðrum svipuðum umbúðum ... 35% 

84.65 Hlutar til véla, tækja og áhalda, ekki búnir rafmagnstenglum, einöngrur- 

um, spólum, snertum eða öðrum rafmagnsbúnaði, enda teljist þeir ekki 

til einhvers annars númers þessa kafla: 

01 Skipsskrúfur ........0.20000000nnennnrr nes 4% 

09 Aðrir ......00200. nennt 35% 

85. kafli. 

Rafmagnsvélar, rafmagnstæki og rafmagnsbúnaður; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Rafmagnshitaðar ábreiður, hitapokar, fóthitarar o. þ. h., rafmagnshitaður fatn- 

aður, skófatnaður, eyrnabúnaður og aðrar rafmagnshitaðar vörur, sem menn 

hafa á sér eða um sig. 

b. Glervörur, sem teljast til nr. 70.11 (t. d. glerhylki fyrir rafmagnsglólampa). 

c. Rafmagnshituð húsgögn (94. kafli). 

9, Til nr. 85.01 teljast ekki vörur, sem nr. 85.08, 85.09 eða 85.21 taka til. Kvikasilfurs- 

afriðlar innbyggðir í málmhylki (stál-afriðlar) teljast þó til nr. 85.01. 

3. Til nr. 85.06 teljast aðeins eftirgreindar rafmagnsvélar og -tæki, þeirrar gerðar, sem 

algengast er að nota til heimilisþarfa: 

a. Ryksugur, bónvélar, vélar til að mala, hakka og blanda matvæli, ávaxtapressur 

og loftræsitæki (viftur), hver sem þungi þeirra er. 

b. Aðrar vélar og tæki, ef þungi þeirra fer ekki yfir 20 kg. 

Til nr. 85.06 teljast þó ekki uppbvottavélar (nr. 84.19), þeytiþvottavélar og 

aðrar fataþvottavélar (nr. 84.18 eða 84.40), strokkefli og aðrar vélar til strokunar 

(nr. 84.16 og 84.40), saumavélar (nr. 84.41) og rafmagnshitatæki (nr. 85.12). 

85.01 00  Rafalar, rafhreyflar, straumbreytar (hverfi- eða stöðustraumbreytar), 

spennar, afriðlar, afriðilstæki og spankefli ....................0...0.. 35% 

85.02 00 Rafseglar; síseglar og vörur úr sérstöku efni til sísegla, sem geta verið 

ófullgerðir hlutar slíkra segla; borhöldur, pípuhaldarar, spennubakkar, 

skrúfstykki og önnur tæki til að halda hlutum föstum, úr rafseglum eða 

síseglum; rafsegulmögnuð griptengi og önnur rafsegulmögnuð tengi, raf- 

segulhemlar; rafsegulmagnaðir burðarseglar .............2.0.000.... 35% 

85.03 00 Frumrafhlåd og rafhlöður ............00000000 00 nn nnennnnnrrernr. 40% 

85.04 00  Rafgeymar .........00000000 neee ennernnrnsrrs nr 40%
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Handverkfæri með innbyggðum rafmagnshreyfli .............,....... 
Rafmagnsknúin búsáhöld með innbyggðum rafmagnshreyfli: 

Ryksugur ............0000.000 0000 
Hrærivélar ...................... 000 

Önnur ..........200000000 0. 
Rakvélar og hárklippur með innbyggðum rafmagnshreyfli: 

Sauðaklippur ............00.20.0.0.000 0000 
Rakvélar með innbyggðum rafmagnshreyfli ..................... 
Aðrar ..........0.0.0.0 0 

Rafmagnsræsi og kveikibúnaður fyrir brunahreyfla (þar með talið kveiki- 
seglar, kveikirafalar, kveikispólur, ræsihreyflar, rafkerti og glóðarkerti); 
rafalar og straumrofar til notkunar í sambandi við brunahreyfla ...... 
Rafmagnsljósa- og merkjatæki; rúðuþurrkarar, affrystitæki og daggar- 
þurrkarar fyrir reiðhjól og vélknúin ökutæki, rafknúið .............. 
Berandi rafhlöðu- og segulraflampar, nema þeir sem teljast til nr. 85.09 
Rafbræðslu- og hitunarofnar til notkunar í iðnaði eða á tilraunastofum; 
tæki til upphitunar efna með spani eða torleiði; rafsuðu-, raflóðningar- 
og rafskurðarvélar og -tæki ...................0..000.00..0...0 vnee 
Rafmagnsvatnshitunartæki (gegnstreymisvatnshitarar, heitavatnsdunkar 
og hitastautar); rafmagnshitunartæki til húshitunar og jarðvegshitunar; 
rafmagnshársnyrtitæki (t. d. hárþurrkur, hárliðunartæki og hitunartæki 
fyrir hárliðunarjárn) og rafmagnsstrokjárn; rafmagnshitunartæki einkum 
til heimilisnota, mótstöðurafmagnshitunartæki (þó ekki úr kolum): 

Rafmagnseldavélar, bökunar- og steikarofnar ................... 
Rafmagnsofnar .............2.0.00..00. 0. 
Rafmagnshellur, einkum til heimilisnotkunar, ét. a. ............. 
Rafmagnsstrokjárn ..................0.0000000 0. 

Annað ..........000000 0000 
Rafmagnstæki fyrir talsíma og ritsíma, á línu (þar með talin tæki við 
burðaröldusímakerfi á línu) ..................0.0..0..00... 0 

ATAT suser rss 

Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; sendi- og mót- 
tökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig með innbyggðum grammófón) 
og sjónvarpsmyndavélar; útvarpsmiðunartæki, radartæki og radíófjar- 
stýritæki: 

Sjónvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón ogfeða útvarps- 
viðtæki ...............0 0 

Önnur: 
Ratsjár (radartæki) og radíómiðunartæki ....................... 
Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar, talstöðvar og sendi- 
tæki fyrir útvarp og sjónvarp ..............0..0..0 0000. 
Annars .............2000000n 000 

Rafmagnsbúin umferðarstjórnartæki fyrir járnbrautir, sporvagna, vegi, ár, 
skipaskurði, hafnir og flugvelli .........................,.....0...... 
Rafmagnsbúin hljóð- eða ljósmerkjatæki (t. d. hringingarbjöllur, flautur, 
sírenur, merkjakassar eða spjöld, þjófabjöllur, brunaboðar og önnur að- 
vörunartæki), þó ekki vörur, er teljast til nr. 85.09 og 85.16 .......... 
Rafmagnsþéttar, óbreytilegir eða breytilegir (hverfiþéttar) ............. 
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Rafmagnstæki til að tengja eða rjúfa straumråsir, til öryggis i rafmagns- 
straumrásum og til tengingar við eða í straumrásum (t. d. rofar, liðar, vör, 
yfirspennuafrásir, yfirspennuliðar gerðir úr spólum og þéttum, eldingar- 
varar, vartappar, falir, klær, tengiklemmur, tengibretti og greinidósir); 

óbreytanleg viðnám og breytiviðnám (þar með spennudeilar), þó ekki hita- 
mótstöður; sjálfvirkir spennustillar, byggðir á viðnámi, spani eða hreyfil- 
knúnir með tifandi snertum; greinitöflur og stýri- og eftirlitstöflur (þó ekki 
símaborð) ........0..0.2000.00eeeeseers ennen eeeese 
Rafmagnsglólampar (perur) og úrhleðslulampar (þar með taldir lampar, 
sem senda innrauða eða útfjólubláa geisla), bogalampar; rafmagnsleiftur- 
lampar til myndatöku ..............2000000 00 .nnnnnn 
Varmskauts-, kaldskauts- og ljósskautsrafeindalokar og lampar (þar með 
taldir gufu- eða gasfylltir lokar og lampar og kvikasilfursbogaafriðalokar 
og -lampar; ljósnemar (photocells); kristaltvískautar, kristalþrískautar og 
aðrir kristallokar (t. d. transistorar); innbyggðir þrýstirafmagnskristallar 
Rafmagnsvörur og -tæki, sem ekki eru einungis eða fyrst og fremst ætluð 
og notuð sem hluti af öðrum vélum eða tækjum og ekki teljast til einhvers 
annars númers í þessum kafla: 

Flýtar fyrir rafeindir ...............000 000 
Annað ....0.000.0 0 

Einangraðar (einnig lakkbrenndar eða raf húðaðar) raftaugar, rafstrengir, 
rafteinar, rafbönd o. þ. h. (þar með taldir strengir með samásarásum), 
með eða án tengihluta: 

Jarð- og sæstrengir .........0000%..0.n sn 
Annað ......220200000eeeeee ener enes nenseee 

Burstakol, bogalampakol, rafhlöðukol, skautkol og aðrar vörur úr koli 
til rafmagnsnotkumar ............2200000 000 nnneee 
Einangrarar úr hvers konar efni ...........00000000000 0... 
Einangrunarhlutar í rafmagnsvélar, tæki og búnað, ef hlutarnir eru ein- 
göngu úr einangrandi efni, einnig þótt í þeim sé lítils háttar af málmi, sem 
aðeins er til að halda einangrunarhlutum saman við smíði þeirra (þó ekki 
einangrarar, sem teljast til nr. 85.25) ...........000000 0000 n nn... 
Rafmagnspípur fyrir raflagnir og tengihlutar þeirra, úr ódýrum málmum 
og með einangrun að innan .....0...0.0000000 neee 
Rafmagnshlutar til véla og áhalda, enda teljist þeir ekki til einhvers annars 
númers þessa kafla ..................00000000 0000 nn 

XVII. flokkur. 

Flutningatæki. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks teljast ekki vörur, sem falla undir nr. 97.01, 97.03 eða 97.08, né 

sleðar og aðrar vörur, er teljast til nr. 97.06. 

2. Í hugtökunum hlutar og hlutar og fylgitæki í þessum flokki felast ekki eftirgreindar 

vörur, einnig þótt þær beri öll einkenni hluta eða fylgitækja til flutningatækja: 

a. 

b. 

Nr. 7. 

Vélaþéttingar og annað þess háttar úr hvers konar efni (flokkast eftir efni, sem 

þær eru gerðar úr eða í nr. 84.64). 
Hlutar til almennra nota í samræmi við skýrgreiningu í 2. athugasemd við 

XV. flokk. 
c. Vörur, er teljast til 82. kafla (verkfæri). 

d. Vörur, er teljast til nr. 83.11.
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e. Vélar, tæki, mekanisk áhöld og aðrar vörur, er teljast til nr. 84.01—84.59, 84.61 

eða 84.62, enn fremur hlutar til aflvéla og hreyfla í nr. 84.63. 

Rafmagnsvélar og tæki, einnig rafmagnsbúnaður (85. kafli). 

Vörur, er teljast til 90. kafla. 

Úr og klukkur og aðrar vörur, er teljast til 91. kafla. 

ij. Vopn, er teljast til 93. kafla. 

k. Burstar, sem eru hlutar í flutningatæki (nr. 96.02). 

Hugtökin hlutar og fylgitæki í 86. og 88. kafla taka ekki til hluta og fylgitækja, sem 

ekki eru hæfir eingöngu eða aðallega til notkunar með vörum í þeim köflum. 

Hlutar og fylgitæki, sem flokka má til tveggja eða fleiri númera þessara kafla, flokk- 

ast i samræmi við aðalnotkun þeirra. 

Flugvélar þannig byggðar, að hægt er að nota þær jafnframt sem flutningatæki á 

landi, flokkast eins og flugvélar. Vélknúin landfarartæki, sem einnig má nota á 

vatni, flokkast eins og vélknúin landfarartæki. 

Vörur, sem teljast til þessa flokks og eru fluttar inn ófullgerðar eða hálfgerðar, 

flokkast eins og samsvarandi fullgerðar vörur, enda sé smíði þeirra svo langt komið, 

að þær beri einkenni hinnar fullgerðu vöru. 

Sé ekki annað tekið fram, flokkast vörur (þar með taldar ófullgerðar eða hálfgerðar 

vörur, sem flokkast eins og fullgerðar vörur samkvæmt 5. athugasemd hér að ofan), 

sem teljast til þessa flokks og fluttar eru inn ósamsettar eða sundurteknar, eins og 

um sams konar samsettar vörur væri að ræða. 

F
R
 

mm
 

86. kafli. 

Eimreiðar, vagnar og annað efni til járnbrauta og sporbrauta; hvers konar 

merkjakerfi (ekki rafknúið). 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Brautarbitar úr trjáviði eða steinsteypu (nr. 44.07 og 68.11). 

b. Járnbrautar- og sporbrautarefni úr járni og stáli (nr. 73.16). 

c. Merkjakerfi, sem knúið er rafmagni (nr. 85.16). 

2. Til nr. 86.09 telst meðal annars: 
a. Ásar og hjól, hjólhringir, gjarðir, nafir og aðrir hlutar til hjóla. 

b. Vagngrindur, undirvagnsgrindur og tvíburaásgrindur (bogies). 

c. Ásleg, hemlabúnaður. 

d. Höggpúðar; vagntengi og tengigangar. 

e. Vagnkassar og aðrar yfirbyggingar. 

3. Til nr. 86.10 telst meðal annars (sbr. þó 1. athugasemd hér að ofan): 

a. Samsettir járnbrautarteinar, snúningskringlur, stanzhöggpúðar og hleðslumælar. 

b. Merkisarmstengur, mekanískar merkjakringlur, útbúnaður til að stjórna slám, 

merkja- og brautarskiptastillum, hvort sem slíkt er búið rafljósum eða ekki. 

86.01 00  Dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, eimknúnir, og kolavagnar ...... 35% 
86.02 00  Dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, rafmagnsknúnir, án eigin rafals.. 35% 
86.03 00 Aðrir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir .......................... 35% 
86.04 00  Sjálfknúnir vagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir .................. 35% 
86.05 00 Vagnar til flutnings á mönnum og farangri, fyrir járnbrautir og spor-
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brautir; sjúkravagnar, fangavagnar, tilraunavagnar, póstvagnar og aðrir 
vagnar til sérstakrar notkunar fyrir járnbrautir og sporbrautir ........ 35% 

86.06 00  Verkstæðisvagnar, kranavagnar og aðrir vinnuvagnar fyrir járnbrautir og 
sporbrautir ........2200000000 00... nes ns 35% 

86.07 00 Vagnar til vöruflutninga, fyrir járnbrautir og sporbrautir ............. 35% 
86.08 00  Flutningakassar og -ílát (containers), einnig fyrir vökva og gas, gerð 

til flutnings með hvers konar farartækjum ...............0000000... 35% 
86.09 00 Hlutar til dráttarvagna fyrir járnbrautar- og sporbrautarlestir og annarra 

hreyfanlegra járnbrautar- og sporbrautartækja ...................... 35% 
86.10 00  Staðbundinn útbúnaður til járnbrauta og sporbrauta, mekanískur óraf- 

knúinn útbúnaður til merkjagjafa, öryggis, eftirlits eða stjórnar fyrir járn- 
brauta-, sporbrauta-, þjóðvega-, sjó- og loftsamgöngur; hlutar til þessara 
vara og fylgitækja .............000000000 00. nnnnnnnn 35% 

87. kafli. 

Ökutæki (þó ekki á járnbrautum og sporbrautum); hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Í þessum kafla er með dráttarvélum (traktorum) átt við ökutæki, sem aðallega eru 

gerð til þess að draga eða Via öðrum ökutækjum, verkfærum eða hlössum, einnig þótt 

þær séu jafnframt útbúnar að einhverju leyti, auk aðaltilgangs þeirra, til að flytja 

verkfæri, sáðfræ, áburð eða annað þess háttar. 

Bifreiðargrind (chassis) með hreyfli og húsi ökumanns telst til nr. 87.02, en ekki til 

nr. 87.04. 

Til nr. 87.10 og 87.14 teljast ekki barnahjól án kúlulega, eigi heldur barnahjól með 
kúlulegum, sem ekki eru smíðuð eins og venjuleg hjól fyrir fullorðna. Slík barna- 

hjól teljast til nr. 97.01. 

Sendiferðabifreið telst því aðeins til nr. 87.02.36 að eigandi hennar gefi við toll- 

afgreiðslu skriflega yfirlýsingu um eftirtalin atriði: 

a. Að bifreiðinni skuli ekki breytt svo, að hún hefði fallið undir hærri tollflokk, 

ef hún hefði verið þannig innflutt. 

b. Að sé brotið í bága við þetta, skuli þegar greiddur af bifreiðinni mismunur 

beirra aðflutningsgjalda, sem af henni vorn greidd við innflutning, og beirra 

aðflutningsgjalda, sem greiða hefði átt af henni, ef framan greind yfirlýsing hefði 

ekki verið gefin, þó að frádreginni 20% fyrningu fyrir hvert ár frá tollafgreiðslu- 

degi. 

Bifreiðin skal vera að lögveði fyrir greiðslu þeirri, er um ræðir í b-lið að fram- 

an, og má tollyfirvald láta taka bifreiðina úr umferð og selja hana samkvæmt ákvæð- 

um 28. gr. laga nr. 68/1956, ef greiðslan er ekki innt af hendi. Bifreiðin skal auð- 

kennd á þann hátt, sem fjármálaráðuneytið ákveður, og gelur það einnig sett nánari 

reglur um gerð og notkun hennar. 

87.01 Dráttarvélar (þó ekki þær, sem teljast til nr. 87.07), einnig með aflás, 
vindu eða reimhjóli: 

Dráttarvélar aðrar en þær, sem teljast til nr. 87.01.20: 
11 Almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ...............20000 000 10% 
19 Aðrar ........2.00000nesees rr 25% 
20 Dráttarvélar fyrir tvíhjóla vagna (semi-trailers) ........0.0000.0.0... 25%



87.02 

87.03 

87.04 

87.05 

87.06 
87.07 

87.08 

87.09 

87.10 

87.11 
87.12 

20 
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Bifreiðar til flutnings á mönnum og vörum (par með taldar kappaksturs- 
bifreiðar): 

Fólksflutningsbifreiðar (aðrar en almenningsbifreiðar) : 
Nýjar 20.00.0000... eens 
Notaðar ........22200000enseeeeerr 

Almenningsbifreiðar (svo sem lang ferðabifreiðar og strætisvagnar) ..... 
Aðrar: 

Sjúkrabifreiðar ...........00000000 0000 
Snjóbifreiðar ...........00000000eeeee 
Vörubifreiðar dísilknúnar, að burðarmagni 3 tonn og þar yfir .... 

Vörubifreiðar aðrar en dísilknúnar, að burðarmagni 3 tonn og þar yfir 
Vörubifreiðar undir 3 tonn að burðarmagni, eftir nánari skýrgrein- 

ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...................0... 
Sendiferðabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ........0.0.200000.snns eneret. 
Bifreiðar í jeppaflokki, með ekki meira bil en 94” milli miðdepla ása 
Annars .........000000 00. 

Bifreiðar til sérstakrar notkunar (í. d. slökkviliðsbifreiðar, stigabifreiðar, 

snjóplógar, vökvunarbifreiðar, kranabifreiðar, kastljósabifreiðar, verkstæð- 

isvagnar og vagnar með röntgentækjum), aðrar en þær, er teljast til nr. 
87.02: 

Slökkviliðsbifreiðar ..............200000000 0000 
Snjóplógar .......0000002000.nneeeess rr 
Aðtar ........00.2000 ner 

Grindur (chassis) með hreyfli fyrir ökutæki, er teljast til nr. 87.01-87.03: 
Grindur með hreyfli fyrir fólksflutningsbifreiðar, sem teljast til nr. 87.02 
Aðrar: 

Fyrir sjúkra-, slökkvi- og snjóbifreiðar og fyrir snjóplóga ........ 
Fyrir vörubifreiðar, fyrir bifreiðar í jeppaflokki (í nr. 87.02.37) og 
almenningsbifreiðar .............200000000 00... 
Annars ........22.0.000..e0nnsee rn 

Yfirbyggingar (þar með talin ökumannshús) fyrir ökutæki þau, er teljast 
til nr. 87.01-87.03: 

Fyrir dráttarvélar, sem teljast til nr. 87.01.11 ................. 

Fyrir dráttarvélar, sem teljast til nr. 87.01.19 og 87.01.20 ...... 
Fyrir sjúkra-, slökkvi- og snjóbifreiðar og fyrir snjóplóga ........ 
Fyrir vörubifreiðar, fyrir bifreiðar í jeppaflokki (í nr. 87.02.37) og 
almenningsbifreiðar .............00000000 0000 nan 
Annað ........220000000 0000 

Hlutar og fylgitæki fyrir ökutæki þau, er teljast til nr. 87.01-87.03 .... 
Alls konar vagnar með hreyfli þeirrar gerðar, sem notaðir eru í verksmiðj- 
um, vörugeymslum og við hafnir til flutninga stuttar vegalengdir, til hleðslu 
og annars þess konar á vörum (t. d. gaffallyftarar); dráttarvagnar þeirrar 
gerðar, sem notaðir eru á járnbrautarstöðvum; hlutar til þessara ökutækja 
Brynvagnar og aðrir vélknúnir stríðsvagnar, einnig vopnaðir, hlutar til 
slíkra ökutækja .....................2200000000 00 
Bifhjól og reiðhjól með hjálparvél, einnig með hliðarvagni; hliðarvagnar 
til bifhjóla og reiðhjóla ..................0000000 0000. nn 
Reiðhjól án hjálparvélar (þar með talin reiðhjól til vöruflutninga á þrem 
hjólum) ...........0000000..eeeeeneesessssr ennen nenee 
Ökutæki fyrir fatlaða og sjúka með drifi (einnig vélknúin) ............ 
Hlutar og fylgitæki til ökutækja þeirra, er teljast til nr. 87.09-87.11: 

Hlutar og fylgitæki einungis fyrir ökutæki þau, sem teljast til nr. 87.09 
Ánnað ....c00..00nnenssnsð rss 

apríl.
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87.13 Barnavagnar og ökutæki (án drifs) fyrir fatlaða og sjúka, og hlutar til 
þessara ökutækja: 

01 Okutæki (ån drifs) fyrir fatlada og sjåka, og hlutar til þessara ökutækja 0 
02 Barnavagnar (án drifs) og hlutar til þeirra .................... 90% 

87.14 Önnur ökutæki án drifs (þar með taldir tengivagnar) og hlutar til þeirra: 
01 Hjólbörur og handvagnar; tengivagnar sérstaklega gerðir til vöru- 

flutninga, heygrindur og áþekk ökutæki, notuð við landbúnað og 
hlutar til þeirra, ét. a. ........20000. 200... 40% 

09 Annars .........2200000 en 80% 

88. kafli. 

Loftfarartæki og hlutar til þeirra; fallhlífar; slöngvitæki og svipuð tæki til að 

lyfta loftfarartækjum; staðbundin flugæfingartæki. 

88.01 00  Loftfarartæki, léttari en andrúmsloft (loftskip, loftbelgir) ............. 35% 
88.02 Flugvélar, svifflugur og flugdrekar; hverfifallhlífar (rotochutes): 

01 Flugvélar og svifflugur ..............0000000 00... 0 
09 Annað ........00..00000 err 35% 

88.03 Hlutar til loftfarartækja þeirra og annars, er telst til nr. 88.01 eða 88.02: 
01 Hlutar til flugvéla .................00000 00 0 
09 Aðrir .....0....2..2 0000 neee 35% 

88.04 00  Fallhlífar, einnig hlutar og fylgitæki til þeirra ...................... 20% 
88.05 00  Slångvitæki og svipuð tæki til flugtaks loftfarartækja; flugæfingartæki á 

jörðu; hlutar til þessara tækja ................0.0..000000. 0000. 0 

89. kafli. 

Skip, bátar og fljótandi útbúnaður. 

Athugasemd: 

Skipsskrokkur og hálfgerð eða ófullgerð för, samsett eða ósamsett, einnig ósamsett 
heil för flokkast eins og heil, samsett för með sömu sérstöku einkennum. Sé það óljóst, 
um hvers konar farartæki er að ræða, skal það talið til nr. 89.01. 

89.01 Skip, bátar og önnur fljótandi för, sem teljast ekki til nr. 89.02—89.05 í 
þessum kafla: 

10 Herskip .........02.0020 000 ens 0 
Annað: 

21 Björgunarbátar úr hvers konar efni, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins .....,.................00000..0.. 4% 

22 Vélskip, ót. a., yfir 250 smál. brúttó ..........0000000..0...... 0 
23 Vélskip, ét. a., 100—250 smál. brúttó .........000.0000 0000... 0 
24 Vélskip, ét. a., 10 og allt að 100 smál. brúttó ........000000.... 0 
29 Annars „...........200000.0e neee 35% 

89.02 00  Dráttarbátar .....................00.00 000. n ene 0 
89.03 00 Vitaskip, slökkviskip, hvers konar dýpkunar- og dæluskip, flotkranar og 

önnur fljótandi för, sem ætluð eru aðallega til annars konar notkunar en 
siglinga; flotkvíar .......................00000 000. 0e nn 0 

89.04 00 Skip, bátar og önnur fljótandi för til niðurrifs ...................... 15% 
89.05 00 Fljétandi útbúnaður, annar en skip og bátar (t. d. steinsteypt ker, löndun- 

arbrýr, baujur og sjómerki) .................2..0.0000 0. nn 0
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XVIII. flokkur. 

Optisk tæki og áhöld, ljósmynda- og kvikmyndatæki og åhold, 

mæli-, préfunar- og nåkvæmnitæki og åhåld, lækningatæki 

og áhöld; úr og klukkur; hljóðfæri, hljóðritunar- 

og hljóðvarpstæki; hlutar til þeirra. 

90. kafli. 

Optísk tæki og áhöld, ljósmynda- og kvikmyndatæki og áhöld, mæli-, prófunar-, 

nákvæmni- og lækningatæki og áhöld; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

d. 

8. 

h. 

ij. 
k. 

Vörur til tækninota úr óhertu gúmmíi (nr. 40.14), úr leðri og leðurlíki (nr. 42.04) 

eða úr spunatrefjum (nr. 59.17). 
Eldfastar vörur, er teljast til nr. 69.03, leirvörur til notkunar í rannsóknarstofum 

eða til kemiskra eða annarra tækninota (nr. 69.09). 

Speglar úr gleri, sem ekki hafa verið optískt unnir (nr. 70.09), speglar úr góð- 

málmum eða öðrum málmum, sem ekki eru optískar vörur (nr. 83.12 eða 71. 

kafli). 
Vörur, er teljast til nr. 70.07, 70.14, 70.15, 70.17 eða 70.18. 

Hlutar til almennra nota eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við 

XV. flokk. 
Dælur með mælitækjum (nr. 84.10); talningsvogir og prófunarmælitæki og lóð 

innflutt sér í lagi (nr. 84.20); vélar og tæki til lyftingar og flutninga (nr. 84.22); 

sértæki til stillingar á smiðaefni eða verkfærum smiðavéla, er teljast til nr. 84.48, 

einnig þótt þeim fylgi optisk tæki til að lesa af mælikvarða (t. d. optisk deili- 

höfuð), þó ekki slík tæki, sem sjálf eru aðallega bein optisk tæki eða áhöld (t. d. 

stillingarsjónaukar); lokar og aðrar vörur, er teljast til nr. 84.61. 

Kastljós á farartæki (nr. 85.09), siglingartæki byggð á útvarpsbylgjum eða radar- 

tæki (nr. 85.15). 
Kvikmyndahljóðritunar- og hljóðvarpstæki, sem vinna eingöngu fyrir áhrif segul- 

magns (nr. 92.11); segulmagnshljóðhöfuð (92.13). 

Vörur í 97. kafla. 
Mæliker, er flokkast til númera eftir bví efni, sem þau eru gerð úr. 

2. Tæki og áhöld, sem eru ekki heil eða fullgerð, teljast til hinna sömu númera og um 

heil tæki eða áhöld væri að ræða, enda hafi þau einkenni hins heila og fullgerða 

tækis. 

3. Þegar annað er ekki tekið fram í 1. og 2. athugasemd hér á undan, skulu hlutar og 

fylgitæki, sem eru einungis eða aðallega nothæf við vélar, tæki eða áhöld, sem 

teljast til þessa kafla, flokkast þannig: 

a. Hlutar eða fylgitæki, sem í sjálfu sér eru vélar, tæki eða verkfæri (þar með talin 

optísk tæki í nr. 90.01 eða 90.02), er teljast til einhvers númers í þessum kafla 

eða í 84., 85. eða 91. kafla (nema nr. 84.65 og 85.28), skulu teljast til nefndra 

númera og kafla. 

Aðrir hlutar og fylgitæki skulu talin til nr. 90.29, ef þau svara til lýsingarinnar þar, 

en annars skulu þau talin til sömu númera og viðkomandi vél, tæki eða áhald 

fellur undir. 
4. Til nr. 90.05 teljast ekki stjörnusjónaukar (nr. 90.06), sjónaukasigti á vopn, sjónpípa 

(periskóp) á kafbáta og brynvagna og sjónaukar á tæki og áhöld, er teljast til þessa 

kafla; slíkir sjónaukar og sigti teljast til nr. 90.13.
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5. Optisk tæki og áhöld til mælingar og prófunar, sem talizt gætu annað hvort til nr. 

90.13 eða 90.16 eftir orðalagi þeirra númera, skulu talin til nr. 90.16. 

6. Til nr. 90.28 telst einungis: 

a. Tæki og áhöld til að mæla rafmagnsstærðir. 

b. Tæki og áhöld þeirrar gerðar, sem nefnd eru í nr. 90.14—-90.16, 90.22—90.25 

eða 90.27 (þó ekki snúðsjár (stroboscopes)), en þannig gerð, að rafmagnsfyrirbæri 

hafi áhrif á þau, misjafnlega mikið eftir stærð þeirra, er mæla á eða stjórna 

sjálfvirkt. 
c. Tæki og áhöld til að mæla eða finna alfa-, beta-, gamma- og röntgengeisla, geim- 

geisla og aðra slíka geisla. 

7. Hylki, kassar og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er teljast til 

þessa kafla, skal talið til sömu númera og viðkomandi tæki eða áhöld, þegar venja 

er að selja tækin eða áhöldin með slíkum umbúðum og þær eru til þess ætlaðar. 

Hylki, kassar og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera eftir 

efninu, sem það er gert úr. 

90.01 Linsur, prismu, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar efni, án 

umgerðar, þó ekki slíkar vörur úr gleri, sem hafa ekki verið optískt unnar; 

þynnur og plötur úr pólaríserandi efnum: 

01 Gleraugnagler ..........000000.eeennseeerrnnrrrrns rr 80% 

09 Annað ......2000000 ser 35% 

90.02 Linsur, prismu, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar efni, í um- 

gerð, til tækja og áhalda, þó ekki slíkar vörur úr gleri, sem ekki hafa 

verið optískt unnar: 

01 Vitagler ........000000000nnsnernnnneernnnrrr rns 35% 

09 Annað ......000000 000 50% 

90.03 00 Umgeråir um gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, hlífðargler- 

augu og annað þess háttar og hlutar til slíkra umgerða .............. 80% 

90.04 00  Gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, rykgleraugu og annað 

þess háttar til réttingar á sjón og henni til hlífðar .................. 80% 

90.05 00 Sjónaukar með eða án prisma fyrir annað augað eða bæði .......... 80% 

90.06 00  Stjörnufræðileg tæki og áhöld (t. d. stjörnusjónaukar og mælitæki, er 

þeim heyra til), og fætur og útbúnaður til þeirra (þó ekki tæki og áhöld til 

radíóstjörnufræði) ............000000000nccnneueneennnrr nr 35% 

90.07 00  Ljésmyndavélar; leifturljósatæki til ljósmyndumar .............200... 50% 

90.08 00  Kvikmyndavélar: Myndatöku- og sýningarvélar, hljóðupptöku- og hljóð- 

varpstæki; allar samstæður af þessum vélum og tækjum .............. 50% 

90.09 00 — Skuggamyndavélar, stækkunar- og minnkunartæki til ljósmyndagerðar 

(þó ekki fyrir kvikmyndir) ........00000000ceeennnerernn nr 50% 

90.10 00 Tæki og áhöld þeirrar tegundar, sem notuð eru í ljósmynda- og kvikmynda- 

vinnustofum og ekki falla undir neitt annað númer í þessum kafla; vélar 
til að taka ljósmyndað afrit af skjölum og þess háttar með snertiaðferð 

(contact type); spólur og kefli fyrir filmur; sýningartjöld ............. 50% 

90.11 00  Rafagna- og prótonsmásjár, rafagna- og prótondiffraktógrafar ........ 35% 

90.12 00  Optiskar smásjár, einnig með útbúnaði til að taka, eða varpa á sýningar- 

tjald, mynd af því, sem í þeim sést .........0002000 00 nun en rn... 35% 

90.13 00. Optisk tæki og áhöld (þó ekki ljósbúnaður annar en ljóskastarar), sem ekki 

eru talin í öðrum númerum þessa kafla .............002.00000... 00... 40% 

90.14 Tæki og áhöld til landmælinga — þar með taldar mælingar eftir lands- 
lagsmyndum — til vatnsrannsókna (hydrography), siglinga (navigation), 
veðurfræðirannsókna, vatnsfræðirannsókna (hydrology) og jarðeðlisfræði- 
rannsókna (geófysik); áttavitar og fjarlægðarmælar:
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Áttavitar ............0...... vene er vennerne rrrevere 
Annað ........2..22000 00 

Vogir með nákvæmni fyrir 5 eg eða minna, einnig með lóðum, er þeim 
heyra til ................00.00000200 0 
Tæki til teiknunar, afmörkunar og útreiknings (t. d. pantógrafar, teikni- 
færi, reglustikur, reiknistokkar, reikniskífur o. fl.), tæki og áhöld til 
mælinga, endurmælinga og prófana, enda falli þau ekki undir annað númer 
þessa kafla (t. d. míkrómeter, rennimál, málbönd, mælistikur og jafn- 
vægistæki (balancing machines)) og prófílprójektörar ................ 
Tæki og áhöld til tannlækninga, lyflækninga, skurðlækninga og dýra- 
lækninga (þar með rafmagnslækningatæki og augnlækningatæki og áhöld): 

Rafmagnslækningatæki ...............0..0...0 veere eseeree 
Önnur 2... 

Tæki til mekanóterapí, nuddlækninga, psykóteknískra rannsókna, oxygen- 
terapí, ózonterapí, aerosólterapí og gerviandardráttar, öndunartæki (þar 
með taldar gasgrímur og önnur svipuð tæki) ........................ 
Ortópedískar vörur og önnur svipuð tæki (skurðlækningabelti, kviðslits- 
belti og annað þess háttar); gervilimir, gerviaugu, gervitennur og aðrir 
gervihlutar líkamans; heyrnartæki; spengur og annað til lækninga á bein- 
broti: 

Heyrnartæki .............00..00 0 
Ánnað ........2..00.0 00 ene 

Röntgentæki og tæki, sem nýta geislun frá geislavirkum efnum (þar með 
talin tæki til myndatöku með röntgengeislum og röntgenterapí); röntgen- 
generatorar og röntgenlampar; röntgenskermar; röntgenháspennutæki, 
mælitöflur fyrir röntgentæki; borð, stólar og annað þess háttar sérstaklega 
gert til notkunar við rannsóknir og lækningar með röntgengeislum .... 
Tæki, áhöld og eftirlíkingar til sýningar og kennslu, ekki hæfar til annarra 
MOTA ...00earennneeneensssrsss ss 
Tæki til mekanískrar prófunar á hörku, styrkleika, þrýstiþoli, teygjanleika 
og öðrum svipuðum eiginleikum efnis (t. d. málma, trjáviðar, spunatrefja, 
pappírs og plasts) ..............00.220000 0000. 
Flotvogir (hydrometers) og svipuð tæki; hitamælar, háhitamælar (pyro- 
meters), loftvogir, rakamælar, rakaþrýstingsmælar (psychrometers), hvort 
heldur þeir eru búnir ritfærum eða eigi; einnig hvers konar samsetning 
þessara tækja: 

Sjúkramælar .......0..0.000.00000 0000 n ns 

Loftþyngdarmælar ..............0....0.0.00 00. 
Annad ........2.2.00000 een 

Tæki og áhöld til mælinga, prófana eða til sjálfvirkrar ákvörðunar á 
straumhraða, dýpi, þrýstingi og öðrum breytilegum stærðum í vökvum 
og hvers konar lofttegundum eða til sjálfvirkrar ákvörðunar hitastigs (t. d. 
þrýstingsmælar, hitastillar, vökvahæðarmælar, rennslismælar, varma- 
mælar og sjálfvirkir súgstillar í ofna), þó ekki vörur þær, er teljast til nr. 
90.14: 

Hitastillar (termóstatar) ................00.. 0000. 00 
Annað ........2.0..00000 000 

Tæki og áhöld til fysiskrar og kemískrar greiningar (t. d. ljósskautunar- 
mælar (polarimeters), ljósbrotsmælar (refractometers), ljósrófsmælar 
(spectrometers), gasgreinitæki); tæki og áhöld til mælingar á fljótan- 
leika, gropinleika, þenslu, yfirborðsspennu og öðru þess háttar (svo sem 
„„viscometers“, „porosimeters“, „expansion meters“); tæki og áhöld til 

35% 
35%
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mælingar á magni hita, ljóss eða hljóðs (svo sem ljósmælar (photometers) 
(þar með „exposure meters“), hitamagnsmælar (calorimeters); smásjár- 

sneiðatæki (microtomes)) .........0.0000000snnnnnsnn rr 35% 
90.26 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva og rafmagnsstraum; 

mælar til prófunar á þeim: 
10 Notkunarmælar fyrir rafmagn ......22000200eeeeenrr ra 35% 
20 Áðrir 20.20.0000 35% 

90.27 00 — Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, taxtamælar, kílómetramælar, skref- 
teljarar og annað þess háttar, hraðamælar (einnig segulmagns) og snún- 
ingshraðamælar (tachometers) (aðrar en vörur þær, er teljast til nr. 90.14); 

snúðsjár (stroboscopes) ........0000000 0 sssn sn 35% 
90.28 Rafmagns- og rafagnatæki og áhöld til mælinga, prófana, skoðana, grein- 

inga og sjálfvirkra stillinga: 
01 Bergmálsdýptarmælar (ekkólóð), asdictæki og aðrir þvílíkir raf- 

magns- og rafagnadýptarmælar og fisksjár ...............02..0.. 4% 
09 Önnur ......0.00.000.n ner 35% 

90.29 Hlutar og fylgitæki þannig löguð, að þau séu einungis eða aðallega hæf 
og ætluð til einnar eða fleiri af þeim vörum, er teljast til nr. 90.23-90.24 
og nr. 90.26-90.28: 

01 Til tækja og áhalda, sem teljast til nr. 90.28.01 .........0...... 4% 
09 Annað ERE RER ERE RERLEREREE 35% 

91. kafli. 

Úr og klukkur og hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Með vasaúrverkum i nr. 91.02 og 91.07 er átt við úrverk, sem eru með óróa og 
gormfjöður sem gangstilla og eru í mesta lagi 12 mm að þykkt, þegar með er talinn 

verkbotn og brýr. 
Nr. 91.07 og 91.08 taka ekki til verka, sem ganga fyrir fjöðrum eða lóðum og 

hafa ekki gang (echappement), og eru ekki ætluð til þess, að hann sé settur í þau 

(nr. 84.08). 

Til þessa kafla teljast ekki lóð, úr- eða klukkugler, úrfestar, úrreimar, hlutar til 

rafbúnaðar, kúlulegur og kúlur í þær eða hlutar til almennrar notkunar eins og þeir 

eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. flokk. Úr- og klukkufjaðrir flokkast eins og 

hlutar til úra og klukkna (nr. 91.11). 

Leiði ekki annað af 2. og 3. athugasemd hér að ofan, teljast verk og hlutar, sem 
jöfnum höndum má nota í úr og klukkur og önnur tæki (t. d. nákvæmnitæki), til 

Þessa kafla. 

Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vörur, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki og 

annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við gerð 

þess og efnið, sem það er gert úr. 

91.01 00 Vasaúr, armbandsúr og önnur svipuð úr (þar með talin stanzúr af svipaðri 
gerd) „00.00.0000 50% 

91.02 00 Önnur úr og klukkur með vasaúrverki (þó ekki úr, er teljast til nr. 91.03) 50% 
91.03 00 Úr og klukkur í mælatöflur og annað þess háttar fyrir land-, sjó- og loft- 

farartæki ..............002002000.0 enn 50% 
91.04 00 Önnur úr og klukkur ............00.000. 0000 00 en 0 nn 50%
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91.05 00 Eftirlitstæki og timamælar með úrverki eða samfashreyfli til skrásetn- 
ingar á tíma eða til mælingar, skrásetningar eða annarra upplýsinga um 
tímalengdir ..............2000000000000ð nr 50% 

91.06 00  Tímarofar með úrverki eða samfashreyfli ........................... 50% 
91.07 00  Vasaúrverk fullgerð ...............00002.0000.0n sr 50% 
91.08 00 Önnur úrverk fullgerð ................0.0...0.0 00. sen 50% 
91.09 00 Kassar fyrir úr; hlutar til þeirra; ófullgerðir hlutar í slíka kassa ........ 50% 
91.10 00  Klukkukassar og svipaðar umgerðir fyrir aðrar vörur í þessum kafla, og 

hlutar til þeirra ..........0...00......000 0 50% 
91.11 00 Aðrir hlutar í úr og klukkur .................0.00 000... nn. 50% 

92. kafli. 

Hljóðfæri; hljóðupptökutæki, hljóðflutningstæki; hlutar og fylgitæki 

til þessara tækja og áhalda. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ljósnæmar filmur til ljósmyndunar eða ljósrafrænnar (photo-electric) upptöku, 

einnig áteknar eða framkallaðar (37. kafli). 

b. Hlutar til almennra nota í samræmi við skýrgreiningu í 2. athugasemd við XV. 
flokk. 

c. Hljóðnemar, magnarar, hátalarar, höfuðheyrnartæki, rofar, snúðsjár og önnur 

áhöld og tæki og önnur fylgitæki, er teljast til 85. eða 90. kafla og ætluð eru til 

notkunar með tækjum þeim, er teljast til þessa kafla, en eru ekki sambyggð þeim 

eða komið fyrir í sama hylki og þau; hljóðupptökutæki eða hljóðflutningstæki 

sambyggð útvarpstækjum (nr. 85.15). 

d. Burstar til að hreinsa hljóðfæri (nr. 96.02). 

e. Hljóðfæri, sem bera einkenni leikfangs (nr. 97.03). 

f. Safngripir og forngripir (nr. 99.05 eða 99.06). 

2. Hálfgerð og ófullgerð hljóðfæri og tæki flokkast eins og um heil og fullgerð hljóð- 

færi og tæki væri að ræða, enda sé smiðinni svo langt komið, að höfuðeinkenni 
hljóðfærisins eða tækisins sé komið í ljós. 

3. Bogar, trumbusláttartæki og annað þess háttar til hljóðfæra, er teljast til nr. 92.02 

og 92.06, og flutt er inn með hljóðfærunum, sem það á augsýnilega að notast til og 

i hæfilegu magni, flokkast í sömu númer og viðkomandi hljóðfæri. 

Gataður pappir og pappi, er telst til nr. 92.10, einnig grammófónplötur og annað 

þess háttar (nr. 92.12), flokkast til nefndra númera sér í lagi, einnig þótt það sé 
flutt inn með þeim hljóðfærum, sem það á að notast til. 

4. Kassar, öskjur, hylki og annað bess háttar, sem flutt er inn með vörum Þeim, er 
teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vörur, enda sé það 
ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki 
og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við 
gerð þess og efnið, sem það er gert úr. 

92.01 00 Píanó (hér með talin sjálfspilandi píanó með eða án nótnaborðs); „harpsi- 
chord" og önnur strenzjahljóðfæri með nótnaborði; hörpur (þó ekki vind- 
hörpur) .............2..2.02 000... 30% 

92.02 00  Önnurstrengjahljóðfæri .....................2..0000 0... enn 50% 
92.03 00 Pípu- og tunguorgel, þar með talin harmóníum og önnur svipuð hljóðfæri 30%
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Harmóníkur, concertinur og önnur svipuð hljóðfæri; munnhörpur: 
Munnhörpur ......20.0.00.0 0000 snsnnsrne rr 
Annad ........220000000 0 

Önnur blásturshljóðfæri .............0..000.0. 00... 
Slaghljóðfæri (t. d. trommur, zylófón, cymbals og kastanjettur) ...... 
Rafsegul-, rafstöðu-, rafagnabúin hljóðfæri og önnur svipuð hljóðfæri 
(t. d. píanó, orgel og harmóníkur) ...........0220000nnnnnn0n 0. 
Hljóðfæri, sem teljast ekki til neins annars númers þessa kafla (t. d. 
orkestríon, lírukassar, spildósir og hljómsagir); mekanískir söngfuglar; 
hvers konar tálflautur; merkjahorn og merkjaflautur blásnar með munn- 
inum (t. d. bátsmannsflautur) ..........2220200. 0000... 
Strengir í hljóðfæri .............0000000 0. sssnsnnrsr 
Hlutar og fylgitæki til hljóðfæra (þó ekki strengir), þar með talinn gataður 
pappír eða pappi í mekanisk hljóðfæri og valsar í spildósir; taktmælar, tón. 
gafflar og tónflautur hvers komnar ...........2200000000 0... 0. 0... 
Grammófónar, diktafónar og önnur hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki 
(þar með taldir plötu- og bandspilarar með eða án hljómhöfuðs): 

Grammófónar og plötuspilarar ...........02000. 00... 0... 

Hljóðupptökutæki og bandspilarar .........000000. 00.00.0000... 
Annað seeren serene senere, 

Grammófónplötur og aðrar hljóðupptökur; plåtur, valsar, filmur, bönd, 

þræðir og annað þess háttar tilbúið til hljóðupptöku; mót til framleiðslu á 
grammófónplötum: 

Grammófónplötur með íslenzku efni .........20000000 00... 
Grammófónplötur til tungumálakennslu ...........02.00.00000.. 
Annað 22.00.2000. 

Önnur fylgitæki og hlutar til grammófóna, diktafóna og annarra hljóð- 
upptöku- og hljóðflutningstækja ............02...00.00 0... 0... 

XIX. flokkur. 

Vopn og skotfæri; hlutar til þeirra. 

93. kafli. 

Vopn og skotfæri; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 
b. 

e. 

f. 
2. Hálfgerð og ófullgerð vopn flokkast eins og 

enda sé smiðinni svo langt komið, að höfuðeinkenni vopnsins sé komið i ljós. 

Vörur, er teljast til 36. kafla (t. d. hvellhettur, sprengihettur, merkjaflugeldar). 

Hlutar til almennra nota eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. 

flokk. 
c. Brynvagnar og önnur brynvarin farartæki með vopnum (nr. 87.08). 
d. Sjónaukasigti og önnur optisk tæki, sem eru ekki fest á skotvopn eða flutt inn 

með þeim skotvopnum, sem á að nota þau við (90. kafli). 

Bogar, örvar, skilmingavopn og annað þess háttar til íþróttaiðkana, ásamt leik- 

föngum, er telst til 97. kafla. 

Safngripir og forngripir (nr. 99.05 eða 99.06). 

um heil og fullgerð vopn væri að ræða, 

3. Sem hlutar til þeirra i nr. 93.07 teljast ekki radió- og raðartæki, sem teljast til nr. 

85.15. 

A17
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4. Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vara, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki og 

annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við gerð 
þess og efnið, sem það er gert úr. 

93.01 00 Sverð, höggsverð, byssustingir og svipuð vopn ásamt hlutum til þeirra og 
slíðrum .........0000000 0000. FARIÐ 60% 

93.02 00 Skammbyssur, sem eru skotvopn ......00.00000..000 0. 000. 60% 
93.03 00 Stórskotaliðsvopn, vélbyssur og önnur hernaðarskotvopn og sprengjuvörpur 

(þó ekki skammbyssur) .........0.0.0..000000ee ser 60% 
93.04 Onnur eldvopn, par med taldar merkjabyssur, hvellbyssur, linubyssur og 

annað þess háttar: 
01 Linubyssur .......0....0000 2000... ARA 20% 
02 Hvalveiðibyssur ...........2....20.00000e0e rn 20% 
03 Fjárbyssur .............0222000000 00 20% 
09 Annars 2... 60% 

93.05 00 Önnur vopn, þar með taldar loftbyssur, fjaðrabyssur og annað þess háttar 60% 
93.06 Hlutar til vopna, þar með talin formótuð skefti og hlaup, en ekki hlutar, 

er teljast til nr. 93.01: 
10 Hlutar til vopna, sem teljast til nr. 93.04-93.05 .....0..00000. 60% 
20 Áðrir 2... 60% 

93.07 Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufl, fjarstýrð vopn, flug- 
skeyti og svipuð hernaðarvopn og hlutar til þeirra; skotfæri og hlutar til 
þeirra, þar með talin forhlöð; blýhögl: 

10 Skotfæri til sportvopna ............00.0000 000 35% 
Annað: 

21 Skutlar og skot í hvalveiðabyssur og línubyssur ................ 4% 
22 Skot sérstaklega gerð fyrir fjárbyssur ...............0..0000.... 20% 
29 Annars .......0000000000 rr 35% 

XX. flokkur. 

Ýmsar vörur. 

94. kafli. 

Húsgögn og hlutar til þeirra; rúmbotnar, dýnur, púðar og þess háttar 

stoppaður húsbúnaður. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dýnur, höfuðpúðar og aðrir púðar, sem fylla má með lofti eða vatni (39., 40. 

og 62. kafli). 

b. Gólflampar, borðlampar, vegglampar, lampastæði og annar ljósabúnaður, sem 

flokkast eftir því efni, sem hann er gerður úr (t. d. nr. 44.27, 70.14 og 83.07). 

c. Vörur úr steini eða leir, sem notaðar eru sem stólar, sæti, borð eða súlur í lysti- 

görðum, blómagörðum eða anddyrum (68. og 69. kafli). 

d. Speglar, sem gerðir eru til að standa á gólfi eða jörðu (t. d. hverfispeglar), er 

teljast til nr. 70.09.
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e. 

f. 

g. 

h. 

ij. 
k. Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af grammófónum, diktafónum eða öðrum 

1. 

Hlutar til almennra nota samkvæmt skýrgreiningu í 2. athugasemd við XV. flokk, 

enn fremur peningaskápar, er teljast til nr. 83.03. 

Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af kæliskápum, er teljast til nr. 84.15; hús- 

gögn sérstaklega gerð fyrir saumavélar (nr. 84.41). 

Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af útvarpsgrammófónum, útvarpsviðtækjum 

og sjónvarpstækjum (nr. 85.15). 
Spýtubakkar fyrir tannlæknastofur (nr. 90.17). 

Vörur, sem teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

hljóðupptöku- og hljóðflutningstækjum, er teljast til nr. 92.13. 
Leikfangahúsgögn (nr. 97.03), ballskákarborð og önnur húsgögn sérstaklega gerð 

fyrir leiki (nr. 97.04) og töfrabrögð (nr. 97.05). 

2. Orðin stólar og önnur tæki í nr. 94.01 og 94.02 og húsgögn í nr. 94.02 og 94.03 taka 
því aðeins til þessara muna, að þeir séu gerðir til að standa á gólfi eða á jörðu. 

Þetta tekur þó ekki til eftirtalinna húsgagna, þótt þau séu gerð til að festast á 

vegg eða standa hvert ofan á öðru: 
a. 
b. 
c. 

Eldhússkápar og þess háttar skápar. 

Sambrotsstólar og sambrotsrúm. 

Samsetningsbókaskápar og hliðstæð samsetningahúsgögn. 

3. Húsgögn, sem eru flutt inn ósamsett, flokkast sem samsett, einnig þótt um sé að ræða 

Plötur, hluta eða fylgihluta úr gleri, marmara o. þ. h., enda séu þessir ósamsettu munir 

fluttir inn í sömu sendingu. 

4. a. 

94.01 

94.02 

94.03 
94.04 

Sem hlutar til vöru í 94. kafla teljast ekki plötur úr gleri (þar með taldir speglar), 

marmara eða öðrum steintegundum, þó að þær séu tilskornar, ef þær eru ekki 

festar við aðra húsgagnahluta. 

Séu vörur, sem teljast til nr. 94.04, fluttar inn sér í lagi, flokkast þær til þess 

númers, en ekki til nr. 94.01—-94.03, enda þótt þær séu fluttar inn sem hlutar til 

húsgagna, er teljast til nr. 94.01—94.03. 

00 Stólar og önnur sæti (þar með taldir svefnsófar o. þ. h.) og hlutar til þeirra, 
þó ekki sæti, er teljast til mr. 94.02 ..................0000 00... 90% 

00 Húsgögn fyrir læknisaðgerðir, þar með taldar tannlæknis- og dýralæknis- 
aðgerðir (t. d. skurðarborð, rannsóknarborð, sjúkrarúm með mekanískum 
útbúnaði); tannlæknastólar og önnur slík sæti með mekanískum lyfti- og 
öðrum hreyfiútbúnaði; hlutar til þessara húsgagna ................... 35% 

00. Önnur húsgögn og hlutar til þeirra ..................0 00... 0... 90% 
00. Rúmbotnar; rúmfatnaður og þess konar húsbúnaður, með fjöðrum eða 

bólstrun, úr hvers konar efni, einnig úr svampgúmmíi, með eða án yfir- 

klæðis (t. d. dýnur, stungnar ábreiður, sængur, sessur og púðar) ...... 90% 

95. kafli. 

Vörur úr útskurðar- og mótunarefnum; unnin útskurðar- og mótunarefni. 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, er teljast til 66. kafla (t. d. hlutar til regnhlífa og göngustafa). 

b. Blævængir, ekki mekaniskir (nr. 67.05). 

c. Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. glysvarningur). 

d. Hnifar og aðrar vörur, er teljast til 82. kafla, þótt þær séu með skafti eða öðrum
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hluta úr útskurðar- eða mótunarefnum. Séu skåftin og aðrir hlutar til þessara vara 

fluttir inn sér i lagi, teljast þeir þó til þessa kafla. 

e. Vörur, er teljast til 90. kafla (t. d. gleraugnaumgerðir). 

f. Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukku- og úrkassar). 

g. Vörur, er teljast til 92. kafla (t. d. hljóðfæri og hlutar til þeirra). 

h. Vörur, er teljast til 93. kafla (t. d. vopn og hlutar til þeirra). 

ij. Vörur, er teljast til 94. kafla (t. d. húsgögn og hlutar til þeirra). 

k. Burstagerðarvörur og aðrar vörur, er teljast til 96. kafla. 

1. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

m. Vörur, er teljast til 98. kafla (t. d. hnappar, reykjapípur og greiður). 

n. Vörur, er teljast til 99. kafla (t. d. listaverk, safnmumnir og forngripir). 

95.01 00  Skjaldbökuskel unnin og vörur úr skjaldbökuskel .................... 100% 
95.02 00  Perlumóðir unnin og vörur úr perlumóður .........0.0..000.00 0000... 100% 
95.03 00  Fílabein unnið og vörur úr fílabeimi ...........0.00000000 00.00.0000... 100% 
95.04 00 Bein unnið og vörur úr beimi .............00000000.ecn0.. enn... 100% 
95.05 00 Horn unnið, kórall (náttúrlegur eða tilbúinn) og önnur útskurðarefni úr 

dýraríkinu og vörur úr þessum efnum .........0000000 00.00.0000... 100% 
95.06 00  Útskurðarefni úr jurtaríkinu (t. d. fílabeinshnetur), unnin, og vörur úr þeim 100% 
95.07 00  Hardkol (jet) (þar með harðkoleftirlíkingar úr jarðefnum), raf, merskúm, 

tilbúið raf og tilbúið merskúm, unnið, og vörur úr þessum efnum ...... 100% 

95.08 00 — Mótaðar eða útskornar vörur úr vaxi, steríni, kolvetnisgúmmíi úr jurta- 
ríkinu, náttúrlegum harpixum (t. d. kópal eða kólófóníum) eða mótunar- 
deigi, svo og aðrar mótaðar eða útskornar vörur, ót. a.; unnið, óhert gelatín 

(þó ekki gelatín, er telst til nr. 35.03) og vörur úr óhertu gelatíni ...... 100% 

96. kafli. 

Sópar, penslar, burstar, fjaðrakústar, duftpúðar og sáld. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, er teljast til 71. kafla. 

b. Burstar sérstaklega gerðir fyrir lyf-, skurð-, tannlæknis-, dýralæknis- eða aðrar 

læknisaðgerðir (nr. 90.17). 

c. Leikföng, er teljast til 97. kafla. 

2. Með orðunum tilbúin knippi til framleiðslu á sópum og burstum í nr. 96.03 er einungis 

átt við óáfest knippi úr dýrahári, jurtatrefjum eða öðru efni, sem án sundurgrein- 

ingar eru tilbúin til að festast í bursta eða annað þess háttar, eða þarfnast aðeins 

smávægilegrar lagfæringar, svo sem límingar eða tilskurðar, til að nota megi þau á 

Þennan hátt. 

96.01 00  Sépar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefnum, aðeins samanbundið en 
ekki fest á haus, með eða án skafts ...........02.00000000 0. ..0.0..... 70% 

96.02 Aðrir sópar, penslar og burstar (þar með taldir burstar, sem eru hlutar af 
vélum), málningarrúllur, gúmmíþurrkur á skafti (aðrar en rúllur) og skaft- 
þvögur o. þ. h.: 

01 Málningarpenslar og málningarrúllur .......2...000000.0.0.0..0.0.. 70% 
02 Listmålunarpenslar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ..........0000000.000nnnsnnn nn. 35%
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96.03 
96.04 
96.05 
96.06 

03 Burstar og sópar, sem eru hlutar af vélum .....0.000. 0. 70% 

09 Ånnars ......0000 nn 100% 

00 — Tilbúin knippi til framleiðslu á sópum, penslum og burstum .......... 35% 

00  Fjaðrasópar ...........00000 0000 nensenneentnsenrnr nr 100% 

00 Duftpudar o. þ. h., úr hvers komnar efni ...........20000.000 00. .e... 100% 

00. Handsíur og handsáld, úr hvers konar efni ...........00000000000.0.. 80% 

97. kafli. 

Leikföng, leiktæki og íþróttavörur og hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 
b. 
c. 
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Jolakerti (nr. 34.06). 
Flugeldar og skrauteldar o. þ. h. í nr. 36.05. 

Garn, einþráðungar, línur, þarmar o. þ. h. til fiskveiða i hæfilegum lengdum, en 

ekki uppsett, sem telst til 39. kafla, nr. 42.06 eða til XI. flokks. 

Íþróttatöskur og aðrar vörur, er teljast til nr. 42.02 og nr. 43.03. 

Íþróttafatnaður og grímubúningar úr vefjarefnum, sem teljast til 60. og 61. kafla. 

Flögg og flaggdúkur úr vefnaði og segl á báta og farartæki, er teljast til 62. kafla. 

Íþróttaskófatnaður (þó ekki skautaskór með áföstum skautum), legghlifar o. þ. h., 

er telst til 64. kafla, enn fremur höfuðfatnaður til iþróttaiðkana, er telst til 65. kafla. 

Klifurstafir, svipur, keyri o. þ. h. (nr. 66.02) og hlutar til þeirra vara (nr. 66.03). 

Gleraugu í brúður eða önnur leikföng, óuppsett, er teljast til nr. 70.19. 

Hlutir til almennra nota samkvæmt skýrgreiningu í 2. athugasemd við XV. flokk. 

Vörur. sem falla undir nr. 83.11. 

Sportökutæki (nema rennisleðar (bobsleighs, toboggans) og aðrir svipaðir sleðar), 

sem teljast til XVII. flokks. 

Barnahjól með kúlulegum og smíðuð eins og venjuleg hjól fyrir fullorðna (nr. 

87.10). 
Sportbátar, svo sem eintrjáningar og kappróðrarbátar (89. kafli), og árar o. þ. h. 

til þeirra (44. kafli, ef árarnar eru úr trjáviði). 

Hlifðargleraugu til íþróttaiðkana og útileikja (nr. 90.04). 

Tálflautur o. þ. h. (nr. 92.08). 

Vopn og aðrar vörur, er teljast til 93. kafla. 

Strengir í boltaspaða, tjöld og annar ferðaútbúnaður, enn fremur hanzkar (flokk- 

ast yfirleitt eftir því efni, sem vörurnar eru gerðar úr). 

2. Til þessa kafla teljast einnig vörur, sem í eru einhverjir óverulegir hlutar úr perlum, 

eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum), góðmálmi 

eða góðmálmspletti. 

3. Orðið brúður í nr. 97.02 tekur aðeins til slíkra hluta, sem gerðir eru i mannsmynd. 

4. Ófullgerðar vörur eða vörur, sem eitthvað vantar á, flokkast eins og samsvarandi 

vörur fullgerðar eða heilar, ef þær að öllu verulegu lita út eins og fullgerðar vörur. 

5. Ef annað er ekki tekið fram í 1. athugasemd hér að ofan, teljast hlutar og fylgihlutar, 

sem eingöngu eða aðallega eru hæfir og notaðir sem hlutar eða fylgihlutar vara þeirra, 

er teljast til þessa kafla, til sama númers og varan fullgerð. 

97.01 

97.02 
97.03 

00 Leikfangsåkutæki fyrir börn (t. d. hlaupahjól, barnahjól, þríhjól og stignir 

barnabílar); brúðuvagnar og brúðukerrur ..............2000000000... 90% 

00 Brúður ............00000000eunsse sr 90% 

00. Önnur leikföng; smálíkön til leikja og skemmtumar .................. 90%



97.04 

97.05 

97.06 

97.07 

97.08 

01 
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Samkvæmisleiktæki fyrir börn og fullorðna (þar með talin borðleiktæki, 
ballskákarborð (billardborð), spilaborð (rouletborð) og borðtennisútbún- 
aður): 

Taflborð og taflmenn .........0....020000 000 n sn 80% 
Spil 22.00.0200... 00 eens 125% 
Önnur .......0000000 rn 125% 

Grímuballsvörur; skemmtitæki, t. d. til töfrabragða, sjónhverfinga o. þ. h.; 
Jólatrésskraut og annað jólaskraut (t. d. tilbúin jólatré, jólasokkar o. þ. h.) 125% 
Áhöld, tæki og útbúnaður til fimleika, aflrauna og annarra íþrótta og úti- 
leikja (þó ekki vörur, er teljast til nr. 97.04): 

Skíði og hlutar til þeirra og skíðastafir ........................ 80% 
Skautar (þar með hjólaskautar) .............0.0.000000000.0.00.. 80% 
Ánnað ........02220000 0000 80% 

Fiskiönglar, fiskistengur og annar útbúnaður til stangaveiði; veiðiháfar 
(t. d. fyrir fisk og fiðrildi), tálfuglar, lerkispeglar og annar þess háttar veiði- 
útbúnaður: 

Fiskiönglar venjulegir, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ..................0.0.20.00 0 4% 
Veidistengur ..........0.....0..0...0 000. 80% 
AÅnnad ............000 000 80% 

Hringekjur, rólur, skotskífur og annar útbúnaður fyrir skemmtistaði; 
ferðasirkus, ferðadýrasöfn og ferðaleikhús .......................... 125% 

98. kafli. 

Ýmsar unnar vörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Augnabrúnalitur og aðrir bvilikir litir (nr. 33.06). 
Hnappar, ermahnappar og aðrar vörur, sem taldar eru i nr. 98.01 og 98.12, ef 
Þessar vörur eru gerðar að öllu eða nokkru leyti úr góðmálmi, góðmálmspletti 
(sjá þó athugasemd 2.a við 71. kafla) eða í þeim eru eðalsteinar eða hálfeðal- 
steinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) eða perlur (71. kafli). 
Hlutar til almennra nota eins og þessi orð eru skýrgreind í 2. athugasemd við 
XV. flokk. 
Rissfjaðrir (90.16). 
Leikföng, er teljast til 97. kafla. 

2. Ef annað leiðir ekki af ákvæðunum í 1. athugasemd hér á undan, teljast til kaflans 
vörur, sem eru að öllu eða nokkru leyti úr góðmálmum, góðmálmspletti, eðalsteinum 
og hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum) og náttúrlegum perlum. 

3. Öskjur, hylki og aðrar umbúðir, sem eru fluttar inn með vörum í þessum kafla, 
flokkast í sömu númer og vörurnar sjálfar, ef umbúðirnar eru ætlaðar utan um vörurn- 
ar og umbúðir af þessu tagi eru almennt seldar með þessum vörum. Öskjur, hylki og 
aðrar umbúðir, sem eru fluttar inn sér í lagi, flokkast eftir gerð þeirra og efni. 

a. 
b. 

Cc. 

d. 
e. 

98.01 

98.02 
98.03 

00 

00 
00 

Hnappar, flibbahnappar, ermahnappar, smellur, smelluhnappar, hnappa- 
mót og hnappaefni, hnappahlutar „...................0000.000.00.... 90% 
Rennilásar og hlutar til þeirra .....................0.00.0000002.. 70% 
Sjålfblekungar, kúlupennar og aðrir slíkir pennar, pennastengur, skråf- 
blýantar, renniblýantar o. þ. h. og hlutar og fylgihlutar þessara vara (þó 
ekki vörur, sem teljast til nr. 98.04 og 98.05) ..........0.000.000.0.. 80%
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98.04 00 
98.05 00 

98.06 00 
98.07 00 

98.08 00 

98.09 00 

98.10 00 

98.11 00 

98.12 00 
98.13 00 
98.14 00 
98.15 00 

98.16 00 

Pennar og pennaoddar ..........0...0.0000snnnnnssnrr 
Blýantar (aðrir en þeir, er teljast til nr. 98.03); ritblý; litkrít, grifflar, teikni- 
kol, pastel-, rit- og teiknikrít; klæðskera- og billardkrít .............. 
Rit- og teiknispjöld, einnig í ramma ...............00.00 000... 0... 
Innsiglis-, tölusetningarstimplar, dagsetningarstimplar og aðrir handstimpl- 
ar; letur og leturhaldarar til handstimplunar ...........0.0...00.00.000.. 
Ritvéla- og reiknivélabönd o. þ. h., einnig á spólum; stimpilpúðar, einnig 
í kössum ............220000000 000 en rn 
Innsiglislakk og flöskulakk í stöngum, plötum eða öðru svipuðu formi; 

fjölritunar- og valsamassi o. þ. h. gert aðallega úr gelatíni, einnig á pappírs- 
eða spunaefnagrumni .....20..0000000..nnseesss nn 
Vindla- og vindlingakveikjarar og aðrir áþekkir kveikjarar (þar með taldir 
kemískir kveikjarar og rafmagnskveikjarar) og hlutar til þeirra (þó ekki 
steinar og kveikir) ............0...00000 0000 ennnnr nn 
Reykjapípur; pípuhausar, munnstykki og aðrir pípuhlutar (þar með talin 
lauslega formuð trjá- eða rótarstykki); vindla- og vindlingamunnstykki 
og hlutar til þeirra .............0000000000nnnnr sn 
Greiður, hárkambar 0. pb. h. .........00000200 nan 

Lífstykkjateinar og aðrir slíkir teinar til fata og fatahluta ............ 
Tlmsprautvílát til snyrtingar o. þ. h. og úðarar til þeirra ............ 
Hitaflöskur og önnur hitaeinangrandi ílát, hlutar til þeirra (þó ekki innri 
glerílátin) ............2.000.000 000 
Mannslíkön fyrir klæðskera, sýningar 0. þ. h.; mekanískur og hreyfan- 
legur sýningarútbúnaður í búðarglugga o. þ. h. ......00000000.0.00.0.. 

XXI. flokkur. 

Listaverk, safnmunir og forngripir. 

99. kafli. 

Listaverk, safnmunir og forngripir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ónotuð frímerki, stimpilmerki og önnur slik merki, sem eru gild eða verða gild 

hér á landi (nr. 49.07). 
b. Máluð leiktjöld, máluð baktjöld í myndastofur og annað þess háttar (nr. 59.12). 

c. Náttúrlegar perlur, eðal- og hálfeðalsteinar (nr. 71.01 og 71.02). 

2. Með orðunum myndstungur, prentmyndir og steinprentaðar myndir í nr. 99.02 er átt 

við þrykk í svörtu og hvítu eða í litum með einni eða fleiri plötum, gerðum að öllu 

leyti í höndunum af listamanninum sjálfum og skiptir ekki máli, hvaða aðferð eða 

efni eru notuð, þó þannig að ekki mega hafa verið notaðar mekaniskar aðferðir eða 

ljósmyndun. 

3. Til nr. 99.03 teljast ekki endurgerðir af listaverkum í fjöldaframleiðslu eða hand- 

iðnaðarvörur með einkennum verzlunarvöru. Slíkar endurgerðir flokkast eftir efni og 

annarri gerð. 

4. a. Geti vara eftir orðalagi textans í einstökum númerum bæði talizt til þessa kafla 

og einnig til annars kafla tollskrárinnar, skal hún teljast til þessa kafla, nema 

annað leiði af ákvæðunum í 1.—3. athugasemd hér að ofan. 

b. Vörur, sem eftir orðalagi textans geta bæði talizt til nr. 99.06 og nr. 99.01—99.05, 

skulu teljast til nr. 99.01—-99.05. 
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5. Rammar um målverk, teikningar, pastelmyndir, myndstungur, prentmyndir og stein- 

prentaðar myndir skoðast hlutar af verkunum, ef efni og verðmæti rammanna er i 

samræmi við þau. 

99.01 00 Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndunum að öllu leyti (þó 
ekki tæknilegir uppdrættir í nr. 49.06, og handskreyttar iðnaðarvörur) 0 

99.02 00  Myndstungur, prentmyndir og steinprentaðar myndir, enda sé um frum- 
verk að ræða ............00000.. sess 0 

99.03 00 Höggmyndir og myndastyttur, úr hvers konar efni, enda sé um frum- 
smíði að ræða .............0...s. ens 0 

99.04 00 Frímerki, stimpilmerki og önnur áþekk merki (þar með talin póststimpil- 
merki, póststimpluð umslög, bréfkort o. þ. h.), notuð, eða ef ónotuð þá 
ógild hér á lamdi ............00000000 0 eseene nr 0 

99.05 00 Dyrafrædileg, grasafrædileg, jarðfræðileg, líffærafræðileg, söguleg, forn- 
fræðileg, steingervingafrædileg, þjóðfræðileg og myntfrædileg söfn og 
safnmumir ..............0000000 0... 0 

99.06 00 Forngripir yfir 100 ára gamlir ..................00 000... 20% 

2. gr. 
Auk þeirra vara, sem eru tollfrjálsar eftir tollskránni í 1. gr., eru eftirtaldar 

vörur einnig undanþegnar aðflutningsgjöldum: 
1. Áhöld og innstæðumunir í farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlönd- 

um, enda séu áhöld þessi og innstæðumunir tilheyrandi farartækjunum sjálfum 
og að dómi tollyfirvalds ekki umfram það, sem hæfilegt má teljast með til- 
liti til stærðar farartækjanna, hvaða ferðum þau eru í og um hvaða áhöld og 
muni er að ræða, og áhöld þessi og innstæðumunir verði ekki fluttir hér úr 
farartækjunum. 
Vistir og aðrar nauðsynjar, sem eru í farartækjum, sem koma hingað til lands 
frá útlöndum, enda verði vistir þessar og nauðsynjar áfram í farartækjunum 
til notkunar þeim, svo og áhöfn og farþegum til neyzlu og notkunar, og vistir 
þessar og nauðsynjar geti talizt hæfilegar og leyfilegar eftir reglum, sem fjár- 
málaráðuneytið setur um þau efni. Einungis farartæki, sem eru í utanlands- 
ferðum, geta þó notið þessarar undanþágu, en fjármálaráðuneytið segir fyrir 
um það í reglugerð, hvað teljast skuli utanlandsferðir í þessu sambandi. 
Aðrar vörur, sem ekki á að flytja hér úr farartæki, en eiga að fylgja því aftur 
til útlanda. Fjármálaráðuneytið getur sett nánari reglur um meðferð þessara 
vara og hvaða skilyrðum skuli fullnægt, svo að þær verði tollfrjálsar. 
Vanalegur farangur áhafna í farartækjum, sem koma hingað til lands frá út- 
löndum, en það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráðuneytið getur gert 
undantekningu frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu formi, 
að með vanalegum farangri áhafna er átt við fatnað og aðrar nauðsynjar, sem 
tilheyra áhöfnum í skipum og öðrum farartækjum, sem koma hingað til lands 
frá útlöndum, að svo miklu leyti sem tollyfirvald telur farangur þennan til 
eigin nota áhafnanna sjálfra í farartækinu. 
Vanalegur farangur ferðamanna, sem koma hingað til lands frá útlöndum, en 
það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráðuneytið getur gert undantekningu 
frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu formi, að með orðun- 
um vanalegur farangur ferðamanna er átt við fatnað og aðrar ferðanauðsynjar, 
sem farþegar í farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlöndum, hafa með- 
ferðis, að svo miklu leyti sem tollyfirvald telur farangur þennan til eigin 
nota farþeganna á ferðalaginu.
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6. 

7. 

10. 

11. 

12. 

Fatnaður og aðrar ferðanauðsynjar hér búsettra manna, sem låtizt hafa erlendis, 
enda beri vörur þessar með sér, að þær séu notaðar. 
Heimilismunir, sem eru innfluttir af þeim, sem hafa verið búsettir erlendis 

minnst eitt ár, áður en þeir fluttu hingað til lands. Munirnir séu notaðir heim- 
ilismunir þessara manna frá því þeir voru búsettir erlendis það ár og hafi 
verið í eigu þeirra og notaðir af þeim allt það ár, þessir menn flytji raunveru- 
lega hingað til lands og munirnir beri þess merki, að þeir séu notaðir. 

Nánari skilyrði fyrir undanþágu þessari má setja í reglugerð m. a. um það, 
að hlutaðeigendur leggi fram skilríki fyrir tilskildri dvöl sinni erlendis og að 
þeir hafi raunverulega notað erlendis hina innfluttu muni, að þeir leggi fram 
skilríki fyrir búsetuheimild sinni hér og greiði gjald fyrir skoðun munanna. 
Þá skal og heimilt að ákveða, að undanþágan taki aðeins til heimilismuna að 
tilteknu verðmæti. 

Bifreiðar, bifhjól og bátar teljast ekki til heimilismuna, né munir, sem 

notaðir hafa verið við atvinnurekstur innflytjanda. 
Fjármálaráðherra sker úr ágreiningi um það, hvaða vörur skuli teljast til 

heimilismuna samkvæmt þessum tölulið. 
Vörur til sendiráða, sendiræðismannsskrifstofa, diplómatískra sendimanna og 
sendiræðismanna erlendra ríkja, enda 

a. séu vörurnar fluttar inn af þessum aðilum eða keyptar af þeim fyrir milli- 
göngu aðilja, sem fá þær tollafgreiddar fyrir þá, 

b. fram hafi verið borin ósk um það við utanríkisráðuneytið, að hlutaðeigandi 
innflytjandi eða kaupandi njóti hér tollfrelsis, 

c. viðkomandi afhendi og undirriti sundurliðaða tollskýrslu á þar til gerð 
eyðublöð um hina innfluttu eða keyptu vöru, sú skýrsla sé einnig undir- 
rituð af forstöðumanni viðkomandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrif- 
stofu, ef annar á í hlut, og jafnan sé skýrslan með embættisstimpli hlutað- 

eigandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrifstofu, 
d. og því sé lýst yfir, að vörurnar séu einungis til starfseminnar hér, eigin 

nota hlutaðeiganda, fjölskyldu hans og/eða fyrir heimilishald hans hér. 
Fjármálaráðherra getur sett nánari fyrirmæli um tollfrelsi samkvæmt þess- 

um tölulið, svo sem um merkingu varanna o. þ. h. Enn fremur um að erlend 
ríki, sem ekki veita íslenzkum sendisveitum og sendimönnum sams konar toll- 
frelsi, skuli ekki njóta þess hér. 
Skjaldarmerki, flögg, innsigli, stimplar og áprentuð eyðublöð, sem umbjóðendur 
kjörræðismanna erlendra ríkja senda þeim, enda beri vörur þessar það með 
sér, að þær séu ætlaðar til afnota í sambandi við ræðismannsstörfin. 
Heiðursmerki veitt af erlendum ríkjum, svo og verðlaunagripir fyrir íþrótta- 
afrek og önnur afrek, sem unnin eru erlendis. 
Vörur, sem endursendar eru hingað frá útlöndum vegna þess, að þær seldust 
ekki þar, eða endursendar eru hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar 
sannanir eða líkur, sem toliyfirvald tekur gildar, fyrir því, að um sé að ræða 
vörur útfluttar héðan. 

Það er skilyrði fyrir tollfrelsinu, að vörurnar komi hingað innan árs frá 
því þær fóru héðan. Ráðuneytið má þó víkja frá þessu, ef sérstaklega stendur á. 
Endursendar tómar umbúðir, enda séu færðar þær sannanir eða líkur, sem 
tollyfirvald tekur gildar, fyrir því, að um sé að ræða umbúðir utan af útfluttum 
vörum héðan. 

3. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt: 
Að fella niður gjöld af vöru, sem send er hingað til framhaldsflutnings (transit), 
enda greiði hlutaðeigandi kostnað tollgæzlunnar af eftirliti með henni, geymslu 

A 18
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hennar og flutningi og ákvæði laga nr. 47 11. júní 1960 um tollvörugeymslur 
eigi ekki við um framhaldsflutninginn, sbr. einkum IV. kafla laganna. 
Að fella niður gjöld af vöru, sem hefur eyðilagzt, rýrnað eða orðið fyrir skemmd- 
um á leið hingað til lands, við geymslu í vörzlum tollgæzlunnar eða farmflytj- 
anda, enda sé eyðileggingin, rýrnunin eða skemmdirnar ekki viðtakanda að 
kenna, og vörunni sé fleygt undir tolleftirliti. 
Að heimila — gegn fjártryggingu um endurútflutning og greiðslu tolla, ef end- 
urútflutningur bregzt — tollfrjálsan innflutning á vörum, sem aðeins verða 
hér til sýningar eða flutnings um stundarsakir, og með sömu skilyrðum inn- 
flutning á vélum, tækjum og öðrum áhöldum, sem aðeins eru send hingað til 

reynslu um stuttan tíma. 
Að heimila — með eða án fjártryggingar um endurútflutning og greiðslu tolla, 
ef endurútflutningur bregzt —  tollfrjálsan innflutning um stuttan tíma á 
tækjum, verkfærum og öðru því líku, sem vísindamenn, vísindaleiðangrar, 
listamenn, verkfræðingar, iðnaðarmenn, björgunarleiðangrar og aðrir slíkir 
hafa meðferðis frá útlöndum til afnota við athuganir sínar hér, rannsóknir 

og starfsemi. 
Að lækka eða fella niður gjöld af vöru, sem er send hingað til viðgerðar eða 
annarrar aðvinnslu. 
Að láta koma til framkvæmda tollfrelsis- og tolllækkunarákvæði í milliríkja- 

samningum. 
Að lækka eða fella niður gjöld af heimanfylgju brúða, sem flytjast hingað frá 
útlöndum og hafa haft þar fasta búsetu minnst 2 ár fyrir brúðkaupið, og enn 
fremur af venjulegum brúðargjöfum. 
Að lækka eða fella niður gjöld af notuðum munum, sem hafa fallið í arf 
erlendis. 

Heimildin tekur ekki til bifreiða, bifhjóla eða báta. 
Að lækka eða fella niður gjöld af gjöfum, sem sendar eru hingað frá útlöndum 
og góðgerðarfyrirtæki eða aðrar stofnanir eiga að annast dreifingu á til bág- 
staddra eða þvilíkra, svo og af notuðum munum til slíkra aðila. Enn fremur 
af gjöfum, sem aðilar erlendis senda hingað af sérstöku tilefni, þó ekki í at- 
vinnuskyni, allt að 500.00 kr. virði að mati tollyfirvalds. 
Að heimta ekki aðflutningsgjöld af bifreiðum og bifhjólum, er ferðamenn, sem 
hafa fasta búsetu erlendis og ekki reka hér atvinnufyrirtæki og ekki hafa hér 
heimilisfang eða eiginlega launaða atvinnu, flytja hingað til að nota hér um 
skamman tíma, ef þessum skilyrðum er fullnægt: 

a. Hlutaðeigandi ferðamenn aki sjálfir ökutækjum þessum, eða launaðir öku- 
menn þeirra, útlendir eða innlendir. 

b. Ökutækin séu ekki lánuð, leigð eða notuð til neins konar flutninga fyrir 
borgun. 

c. Ferðamennirnir hafi ökutækin með sér til útlanda, þegar þeir fara þangað. 
Þó verða ökutækin í öllum tilfellum að vera flutt út innan árs frá því að 
þau voru flutt hingað til lands. 

d. Ferðamennirnir hlíti þeim nánari reglum, sem fjármálaráðuneytið setur 
um þessi ökutæki og eftirlit með þeim. 

Ef framangreind skilyrði eru rofin eða forsendur fyrir hinum tollfrjálsa 
innflutningi falla niður að dómi toll- eða lögreglustjóra, mega þeir taka öku- 
tækin þegar í stað úr umferð, og má þá tollyfirvald láta selja farartækin á opin- 
beru uppboði til lúkningar aðflutningsgjöldum og kostnaði, eða hlutast til um 
endurútflutning þeirra á kostnað innflytjanda. 
Að endurgreiða, lækka eða fella niður gjöld eða hluta af þeim 

a. af efnivörum i innlendar framleiðsluvörur og 
b. af umbúðum og efnum í umbúðir um innlendar framleiðsluvörur,
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enda séu hinar innlendu framleiðsluvörur fluttar til útlanda til sölu þar og 
hægt sé að ganga úr skugga um magn og verð efnivaranna. 

Ef hentara þykir, má greiða hinum innlendu framleiðendum bætur, sem 
svari sem næst til þeirra gjalda, sem greidd hafa verið af efnivörunum eða 
þess hluta gjaldanna, sem rétt þykir að endurgreiða. 

Til efnivara í þessum tölulið telst lýsi, sem flutt er inn til að bæta íslenzkt 
útflutningslýsi. 
Að lækka gjöld af efnivöru í innlenda iðnaðarvöru, ef gjöldin af sams konar 
iðnaðarvöru framleiddri erlendis eru jafnhá eða lægri en af efnivörunni, og 
verðmæti efnivörunnar er verulegur þáttur í kostnaðarverði innlendu iðnaðar- 
vörunnar. 
Ef vara úr tilteknu efni er með hærra gjaldi en sams konar vara úr öðru efni, 
að samræma gjöldin af vörunum. Allar slíkar ákvarðanir skulu þegar birtar í 
B-deild Stjórnartíðinda. . 
Að lækka eða fella niður gjöld af umbúðum og efnivörum, sem Áburðarverk- 
smiðjan h.f. flytur inn til framleiðslu sinnar. 
Að fella niður gjöld af kirkjuklukkum og öðrum hlutum og munum, sem eru 
eingöngu notaðir í kirkjum eða sérstaklega framleiddir til notkunar í þeim, enda 
ekki gerðir hér á landi á viðhlítandi verði að dómi fjármálaráðuneytisins. Und- 
anþáguheimildin tekur ekki til hljóðfæra. 
Að fella niður gjöld af hylkjum utan um gas- og lofttegundir, ef hylkin eru 
lánuð eða leigð hingað til lands. 
Að fella niður gjöld af sýrum til votheysgerðar og efnum til fiturannsókna 
á mjólk. 
Að lækka gjöld af filmum til ljósprentunar til samræmis við gjöld af prent- 
letri. 
Að fella niður gjöld af fræðslukvikmyndum og fræðandi skuggamyndum, sem 
fræðslumálastjórnin flytur inn og fær frá viðurkenndum vísinda- og fræðslu- 
stofnunum. 
Að fella niður gjöld af ritum, sem Vestur-Íslendingar prenta vestanhafs, og 
af forn- og fræðiritum og öðrum þess háttar ritum á íslenzku, þar á meðal 
ritum, sem hafa menningarlegt gildi og gefin eru út í samvinnu við erlenda aðila. 
Að lækka um allt að helming gjöld af garni úr ull, baðmull og gerviefnum til 
dúkagerðar. 
Ad lækka eða fella niður gjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til fram- 
leiðslu á umbúðum um vörur, sem fluttar eru úr landi. 
Að fella niður gjöld af myndamótum, sem fréttablöðin fá erlendis frá og þau 
eru áskrifendur að, svo og af myndamótum, sem eru lánuð hingað til lands 
og endursend eru að notkun lokinni. 

Að lækka eða fella niður gjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til veiðar- 
færagerðar. 
Að heimila að gjöld af tækjum, sem send eru hingað til notkunar um stuttan 
tíma og endursend eru þegar að notkun lokinni, séu reiknuð af leigunni eftir 
tækin í stað venjulegs tollverðs. 

Að umreikna gjöld af skýrsluvélum, sem teljast til nr. 84.52 og 84.53, til gjalda, 
er nemi ákveðnum hundraðshluta af leiguupphæð véla, miðað við eðlilegan 
endingartíma þeirra og hæfilega vexti af tollfjárhæð samkvæmt tollskrá. 

Heimild þessi tekur aðeins til skýrsluvéla, sem teknar eru á leigu með 
að minnsta kosti 50 000 kr. ársleigu hver um sig. Fjármálaráðuneytið getur 
bundið undanþágu þessa hverju því skilyrði, sem henta þykir, þar á meðal 
ákveðið, að Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar skuli annast innheimtu 
tollgjalds þessa og skila andvirði þess til tollstjóra. 
Að lækka eða fella niður gjöld á allt að 50 bifreiðum árlega fyrir fólk með út-
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vortis bæklanir eða lamanir, enn fremur fyrir fólk með lungnasjúkdóma og aðra 

hliðstæða sjúkdóma og loks fyrir fólk, sem þjáist af afleiðingum slysa, allt á svo 

háu stigi. að það getur ekki farið ferða sinna án farartækis. Lækkun gjalda á 

hverri einstakri bifreið má þó aldrei nema meiru en 40 þús. kr. 
Fjármálaráðherra skipar þriggja manna nefnd, sem úrskurðar umsóknir 

um eftirgjafir aðflutningsgjalda af bifreiðum, og er ákvörðun nefndarinnar 

fullnaðarúrskurður um þetta efni. Skulu nefndarmenn vera læknar, og er einn 

nefndarmanna skipaður eftir tilnefningu Sambands íslenzkra berklasjúklinga, 

annar eftir tilnefningu Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og sá þriðji án til- 

nefningar. 
Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka eða fella niður fyrir framan- 

greint fólk aðflutningsgjöld af gervilimum, sem ekki verða gerðir hér á landi. 
Fjármálaráðherra setur nánari fyrirmæli um framkvæmd þessara ákvæða, 

ef með þarf. 

28. Að endurgreiða gjöld af efni, vélum og tækjum í skip og báta, sem smíðaðir 

eru innanlands. Má miða endurgreiðsluna við tiltekna fjárhæð á hverja rúmlest. 

Þá er og heimilt að endurgreiða aðflutningsgjöld af efni, vélum og tækjum til 

viðgerða, breytinga og endurbóta á einstökum hlutum í skipum og bátum, eigi 

framkvæmdin sér stað innanlands, fari kostnaður viðgerða, breytinga og endur- 

bóta fram úr kr. 500 000.00. 

29. Að lækka í 30% gjöld af hljóðfærum fluttum inn til notkunar við kennslu í 

skólum. 
30. Að endurgreiða gjöld af hreyflum minni en 200 hestöfl, sem settir eru i 

báta eða notaðir til raflýsingar á sveitabæjum, sem svari því að af vélunum 

sé greiddur 10% verðtollur. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

31. Að lækka um allt að helmingi gjöld af efni í rafmagnsspenna. 
32. Að lækka um ákveðinn hundraðshluta flutningsgjald eða hluta flutningsgjalds 

í tollverði vöru, ef varan er flutt inn flugleiðis, þó aðeins gjald fyrir sam- 

felldar flutning í þeirri flugvél, er vöruna flytur hingað. 
33. Að ákveða, að greiða skuli 15% verðtoll af lyfjum, sem teljast til nr. 30.05.00 

og til númera í 13., 28. og 29. kafla tollskrárinnar, enda gefi ráðuneytið út 
sérstaka skrá með lyfjum þeim, er hér um ræðir. 

34. Að lækka eða fella niður gjöld af umbúðum, sem notaðar eru við vélpökkun 

á kornvörum og sykri, enda séu umbúðirnar með viðeigandi áletrun. 

4. gr. 
Nú eru munir sendir til útlanda til viðgerðar, þvotta, bleikjunar, litunar, gyll- 

ingar, silfrunar eða annarrar aðvinnslu, og þeir breyta ekki svo eðli sínu við að- 
vinnsluna, að úr verði nýir hlutir, og við útflutning og innflutning munanna er 
fullnægt þeim skilyrðum, sem um ræðir i niðurlagi þessarar málsgr., og skal þá 
greiða af aðvinnslukostnaðinum, að viðbættum sendingarkostnaðinum báðar leiðir, 
þænn hundraðshluta í aðflutningsgjöld, sem sams konar erlend aðflutt vara ber 
eftir tollskránni, þó ekki lægri verðtoll en 5%. Ef sams konar erlendar aðfluttar 
vörur eru undanþegnar gjöldum, skal greiða af mununum 5% af fyrrnefndum 
kostnaði, að viðbættum sendingarkostnaði báðar leiðir. Undanþága sú, sem felst 

í þessum ákvæðum, er þó þeim skilyrðum bundin, að munirnir séu sýndir toll- 
starfsmanni, áður en þeir eru fluttir til útlanda, tollstarfsmaður þessi votti, að 

munir þessir hafi verið sýndir honum og hann skrái lýsingu á mununum á voti- 
orðið og að vottorð þetta sé lagt fram fyrir þann tollstarfsmann, sem annast toll- 
meðferð munanna við innflutning. 

Ef hins vegar munir þeir, sem sendir eru til útlanda til aðvinnslu, breyta svo
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eðli sínu vid advinnsluna, að úr verði nýir hlutir, skal greiða af þeim gjöld eftir 

tollskránni eins og um væri að ræða erlenda aðflutta vöru. 
Undanþegnar framangreindu gjaldi eru viðgerðir á Íslenzkum skipum, bátum 

og flugvélum, sem fram fara erlendis. Af vélum, sem settar eru í Íslenzk skip er- 
lendis, skal þó greiða jafnhá gjöld og af sams konar innfluttum vélum, enda sé 
ekki um nýbyggingu að ræða. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að endurgreiða gjald það, sem um ræðir i 
þessari grein, af aðvinnslukostnaði íslenzkra framleiðslu- og iðnaðarvara erlendis, 
enda geti sá hluti aðvinnslunnar ekki farið fram hér á landi og vörurnar séu að 
vinnslu lokinni fluttar til útlanda til sölu þar. 

II. KAPÍTULI 

Tollmeðferð o. fl. 

A. Tollverð vara og verðtollun. 

5. gr. 
Verðmæti vöru við verðtollsákvörðun er yfirleitt verð hennar í útflutnings- 

landinu, að viðbættum hvers konar kostnaði, sem ekki er innifalinn í verðinu og 

á hana fellur, unz hún kemur í íslenzka höfn, svo sem: 

1. Greiðsla fyrir notkun einkaleyfis, vörumerkis eða annarra þvílíkra réttinda, 
ef um slíkt er að ræða. 

2. Útflutningsgjald, ef það hvílir á vöru. 
3. Verðmæti innri og ytri umbúða, þar með talin vinnulaun og annar kostnaður 

við pökkun og frágang vöru. 
4. Útskipunarkostnaður, flutningsgjald og annar sendingarkostnaður, svo sem vá- 

trygging, miðlunargjöld o. þ. h., sem fellur á vöru, þar til hún er affermd á 
ákvörðunarstað. 
Verð vöru í útflutningslandinu, ásamt framangreindum kostnaði, kallast einu 

nafni tollverð vöru. 
Ef verð vöru er undir almennu heildsöluverði á sams konar vörum eða vörum 

af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og tíma, sem sala fór fram eða sending, 
ef um sölu er ekki að ræða, skal þó greiða verðtoll af hinu almenna heildsölu- 
verði. Þó að greitt sé flutningsgjald, sem er undir almennu flutningsgjaldi, eða 
þó að greiddur sé annar sendingarkostnaður, sem er undir almennum sendingar- 
kostnaði, skal allt að einu hið almenna flutningsgjald eða annar almennur send- 
ingarkostnaður talinn í því tollverði, sem greiða skal af. 

Almennt heildsöluverð vöru í næstu málsgr. hér á undan er verð hennar á 
frjálsum markaði í útflutningslandinu á þeim stað og tíma, sem sala fór fram, 
á milli seljanda og kaupanda, sem eru hvorir öðrum óháðir, og byggt á því 

a. að verðið sé eina endurgjaldið fyrir vöruna, 
b. að það hafi ekki haft áhrif á verðið, að sérstakt fjárhagslegt samband sam- 

kvæmt samningi eða á annan hátt sé á milli seljanda eða persónu í fjárhass- 
legu sambandi við hann, annars vegar, og kaupanda eða persónu í fjárhags- 
legu sambandi við hann, hins vegar, 

c. að enginn arður af síðari sölu eða notkun vörunnar falli til seljanda, beint eða 
óbeint, eða til nokkurrar annarrar persónu, sem er i fjárhagslegu sambandi við 
hann. 
Um fjárhagslegt samband tveggja manna er að ræða, ef annar hefur fjárhags- 

legra hagsmuna að gæta í viðskiptum eða eignum hins, eða ef báðir hafa fjárhass-
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legra hagsmuna að gæta í viðskiptum eða eignum þriðja manns, eða hann hefur 
fjárhagslegra hagsmuna að gæta í viðskiptum eða eignum beggja hinna, beint eða 
óbeint. 

Þegar um er að ræða vöru, sem keypt er til landsins, skal yfirleitt leggja hið 
umsamda kaupverð til grundvallar, þó með þeim leiðréttingum, sem kunna að vera 
nauðsynlegar til þess að færa verð vörunnar til rétts tollverðs samkvæmt reglum 
laga þessara. 

Við leiðréttingu á verði má, þegar sérstaklega stendur á, t. d. þegar vara er flutt 
inn af dótturfyrirtæki eða útibúi, hafa hliðsjón af því verði, sem innflytjandi fær 
fyrir hana í endursölu. 

6. gr. 
Ef vara er send lengra en til fyrstu tollhafnar, er hægt hefði verið að af- 

ferma hana, má draga frá flutningsgjaldsauka þann og sendingarkostnað, sem sá 
framhaldsflutningur hefur valdið, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir þeim kostn- 
aðarauka. Þá skal og heimilt með sama skilyrði að draga frá þann hluta flutnings- 
gjalds, sem greiddur er vegna slæmrar aðstöðu við affermingu, eða vegna þess, að 
farartæki affermir á fleiri stöðum en einum, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir 
þeim kostnaðarauka. 

7. gr. 
Greiða skal verðtoll af afslætti og öðrum frádrætti, sem kaupanda er veittur. 

Fjármálaráðuneytið getur þó með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu 
formi gert undantekningu frá þessu ákvæði, ef um er að ræða afslátt eða annan 
frádrátt, sem almennt er veittur í verzlunarviðskiptum af vissu tagi. 

8. gr. 
Nú er vara seld til síðari afhendingar á tilteknum tíma, og skal þá greiða verð- 

toll af því verði, sem á þeim tíma, er kaup eru gerð, er hið almenna heildsöluverð 
til afhendingar á hinum tiltekna tíma. Ef vara er ekki endanlega seld hingað til 
lands, skal greiða verðtoll af verði eða verðmæti vöru til útflutnings á þeim stað 
og tíma, sem vara er send, en verð þetta má ekki vera lægra en almennt heildsölu- 
verð á sams konar vöru eða vöru af svipuðu tagi á þeim stað og tíma. Ef í verðum 
þeim, sem um ræðir í þessari grein, eru ekki innifaldir kostnaðarliðir þeir, sem 
taldir eru í 1.—4. lið 5. gr. laga þessara, skulu þeir jafnan taldir í þeim tollverðum, 
sem greiða skal af. 

9. gr. 
Ef ekki fást fullnægjandi gögn um verð vöru, skal verðtollur greiddur af verði, 

sem svarar til verðs á sams konar vöru eða vöru af svipuðu tagi, með umbúðum, 
en án tolls, frá heildsala til smásala hér á landi á þeim tíma, sem vara fer til toll- 
meðferðar. 

10. gr. 
Nú telja tollstarfsmenn við tollmeðferð vöru, að verð það, sem tilgreint er í 

aðflutningsskýrslu og staðfest kann að vera með framlögðum skjölum, sé ekki hið 
rétta tollverð hennar, og skulu þeir þá ákveða verðið í samræmi við ákvæði laga 
þessara. Sama gildir, ef ekkert verð á vörunni er tilgreint. 

Þurfi að fara fram mat á vörunni í þessu skyni, er tollyfirvaldi þó jafnan 
heimilt að láta dómkveðja menn til að framkvæma matið á kostnað viðtakanda. Skal 
það einkum gert, ef viðtakandi vöru finnst ekki, viðtöku hennar er neitað, vara 
er til muna skemmd eða matið þykir aðeins vera á færi sérfróðra manna. 

Ef viðtakandi vöru telur sig ekki geta sætt sig við það verð, sem ákveðið hefur 
verið samkv. 1. og 2. málsgr., getur hann gert kröfu um yfirmat á henni, en gera skal
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hann skriflega kröfu um matið til tollyfirvalds, áður en það afhendir eða sam- 
þykkir að afhenda megi viðtakanda vöruna. Tollyfirvald getur einnig krafizt yfir- 
mats innan sama tíma. Eftir að fram er komin krafa um yfirmat skal tollyfirvald 
gera ráðstafanir til að matið verið framkvæmt, en það skulu gera þrír óvilhallir, 
dómkvaddir menn, og skulu þeir tilkynna viðtakanda vöru og tollyfirvaldi, hvar 
og hvenær matsgerð skuli fara fram. Matsmenn skulu ákveða verð vörunnar eftir 

ákvæðum laga þessara um tollverð eftir því, sem við verður komið og skal úr- 
skurður þeirra vera endanlega bindandi fyrir báða aðila. Sá, sem yfirmats krefst, 
skal greiða matskostnaðinn, nema matið gangi honum í vil. Ákvæði 28. gr. laga 
um tollheimtu og tolleftirlit skulu gilda eftir því sem við á um matskostnað. 

Nú fær innflytjandi vöru bætur fyrir skemmdir eða rýrnun, sem verða á 
vöru á leið hingað til lands, við affermingu eða í vörzlum tollyfirvalda eða í 
viðurkenndum tollvörugeymslum farmflytjanda, áður en hún er afhent honum og 
hann eða aðrir eiga ekki sök á skemmdunum eða rýrnuninni, og má þá tollyfir- 
vald lækka tollverð vörunnar sem svarar bótunum, enda hafi tollstarfsmenn verið 

viðstaddir matsgerðina og telji bæturnar ekki of háar eftir ásigkomulagi vörunnar. 

11. gr. 

Nú er tollverð vöru eða einhver hluti þess tilgreint í erlendri mynt, og skal 
þá því eða þeim hluta þess við ákvörðun tollverðs breytt í innlenda fjárhæð. Skal 
farið eftir því sölugengi, sem skráð er á hinni erlendu mynt í bönkum hér á landi, 
þegar varan er tekin til tollmeðferðar, sbr. 14. gr. Bönkum og útibúum þeirra er 
skylt að gefa tollstarfsmönnum upplýsingar um gengi, er þeir æskja. Nú er ekkert 
gengi skráð hér í bönkum á einhverri mynt eða ekki næst vitneskja um það, og 

skal þá breyta tollverði eftir því gengi, sem fjármálaráðuneytið ákveður. 

12. gr. 
Ef verð vara, sem greiða ber af mismunandi háan verðtoll, er tilgreint í einni 

fjárhæð, skal greiða af öllum vörunum þann verðtollshundraðshluta, sem hvílir á 

þeirri af vörunum, sem ber hæstan verðtoll. 
Þetta gildir þó ekki um ósundurliðaðan flutningskostnað fyrir sundurleitar 

vörur, ef viðtakandi afhendir til tollmeðferðar vörureikning, sem að minnsta kosti 
tilgreinir verð hverrar einstakrar vöru á innkaupsstað, og skiptir á aðflutnings- 
skýrslu hinum ósundurliðaða flutningskostnaði niður á milli innkaupsverðs var- 

anna innbyrðis. 

13. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir með auglýsingu eða í reglu- 

gerð, að greiða skuli tiltekna tollfjárhæð af hverri einstakri nánar tilgreindri vöru, 
sem tollskyld telst í farangri farþega og áhafna, í stað venjulegra gjalda samkvæmt 

tollskránni. 
Fjármálaráðuneytinu skal einnig heimilt að setja sérstakar reglur um mat á 

notuðum bifreiðum til tollverðs. Má ráðuneytið m. a. ákveða, að tollverðið miðist 
við verð bifreiðanna nýrra að frádregnum tilteknum hundraðshluta fyrir hvert 

ár eða hluta úr ári af aldri þeirra. 

14. gr. 
Um greiðslustað, gjalddaga og lögvernd aðflutningsgjalda fer eftir ákvæðum 

laga um tollheimtu og tolleftirlit. 
Þó skal, er breyting verður á aðflutningsgjöldum og ekki er sérstaklega mælt 

fyrir á annan veg, taka hin nýju aðflutningsgjöld af þeim vörum, er eigi hafa verið 
teknar til tollmeðferðar, er breytingin öðlast gildi, þó að inn hafi verið fluttar fyrir 
breytinguna. Í þessu sambandi telst vara tekin til tollmeðferðar, þegar fyrir hendi er 
eitthvert þeirra tilvika, sem um ræðir í 1.—4. tölulið hér á eftir:
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1. Hlutaðeigandi tollstofnun hefur tekið við skjölum þeim yfir vöruna, sem af- 
henda ber þangað vegna tollmeðferðar hennar, enda fullnægi skjölin að öllu 
leyti þeim skilyrðum, sem þurfa að vera fyrir hendi, til þess að hægt sé að 
tollafgreiða vöruna þegar í stað. 

2. Tollyfirvald hefur afhent eða leyft að afhenda vöruna gegn tryggingu, sbr. 22. gr. 
laga þessara. 

3. Endursendingarskírteini hefur verið gefið út um vöruna samkvæmt 30. gr. laga 
um tollheimtu og tolleftirlit. 

4. Tollyfirvald lætur selja vöruna á uppboði til lúkningar aðflutningsgjöldum, 
sbr. 28. gr. laga um tollheimtu og tolleftirlit. 
Ef aðflutningsgjöld lækka eftir að skjöl eru afhent samkv. 1. tölulið, en áður 

en tollgreiðsla fer fram, skal þó greiða hin lægri gjöld. 
Nú hefur vara komizt í hendur viðtakanda, án þess að hún hafi verið toll- 

afgreidd og án leyfis tollyfirvalda, og skal þá heimilt að innheimta af henni hæstu 
aðflutningsgjöld, er í gildi hafa verið fyrir vöru þeirrar tegundar á tímabilinu frá 
því varan var flutt inn, þar til aðflutningsgjöld eru að fullu greidd af henni. 

B. Aðflutningsskýrsla. 

15. gr. 
Áður en viðtakandi (innflytjandi, eigandi eða annar) vitjar innfluttrar vöru 

eða sendingar, skal hann afhenda hlutaðeigandi tollyfirvaldi skriflega skýrslu 
(aðflutningsskýrslu) um vöruna eða sendinguna. Enn fremur skal hann framvísa 

eða láta framvísa vörunni eða innihaldi sendingarinnar fyrir tollstarfsmönnum 
til skoðunar. Þetta tekur þó ekki til sendinga, sem póststofnanir — eftir nánari 
reglum settum af fjármálaráðuneytinu — mega afhenda beint til viðtakenda. Fjár- 
málaráðuneytið hefur þó heimild til að mæla svo fyrir, að ekki þurfi að gefa skrif- 
lega skýrslu um vörur eða sendingar af vissu tagi, sem ekki eru á farmskrá, svo 
og að fresta framvísunarskyldu viðtakenda á vörum eða innihaldi sendinga fyrir 
tollstarfsmönnum til skoðunar. 

Viðtakanda vöru er heimilt að telja gjald fyrir framvísun vörunnar í kostn- 
aðarverði vöru, samkvæmt gjaldskrá, sem ráðuneytið samþykkir. 

16. gr. 
Eftirtalin atriði skal viðtakandi tilgreina í aðflutningsskýrslu: 

1. Nafn viðtakanda eða firma hans og heimilisfang. 
2. Hvernig varan eða vörurnar eru komnar til þess staðar, þar sem tollafgreiðslan 

á að fara fram, og hvenær þær komu þangað (heiti farartækis, komudagur 

o. þ. h.). 

3. Stykkjafjölda og tegund umbúða, ef vara eða sending er í umbúðum. 
4. Auðkenni á stykkjum (nöfn, merki, númer o. s. frv.). 
5. Tollskrárnúmer hverrar einstakrar vörutegundar, með fullri 6 stafa tölu. 
6. Í hvaða landi vara er framleidd og í hvaða landi hún er keypt. 
7. Tegund vara eða vöru sem nákvæmast. 
8. Brúttó- og/eða nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar eftir því sem nánar 

er ákveðið af fjármálaráðuneytinu. Enn fremur stykkjatölu, lítratölu eða rúm- 
mál vörusendingar, þar sem það á við, samkvæmt nánari ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins. 

9. Verð eða verðmæti hverrar einstakrar vöru kominnar um borð í farartæki, sem 
flytur hana hingað til lands (fob-verð eða fob-verðmæti), bæði í erlendri og 
innlendri mynt. 

10 Flutningsgjald hverrar einstakrar vöru og skal tilgreina það án sérstaks af- 
sláttar,



29. april. 147 Nr. 7. 

11. Våtryggingaridgjald, miðlaraþóknun, umboðslaun (þóknun fyrir innkaup vöru) 
og annan kostnað á leiðinni hingað til lands sérstaklega fyrir einstaka vöru 
án sérstaks afsláttar. 

12. Önnur atriði, sem fjármálaráðuneytinu þykir ástæða til að tekin séu upp í að- 
flutningsskýrslu, og varða innkaup, viðskipti, innflutning, vöru, sendingu o. bp. h. 
og eyðublöð þau, sem gerð eru fyrir aðflutningsskýrslur, gera ráð fyrir að 
svarað verði um þessi atriði. 
Þá skal og vera í aðflutningsskýrslu yfirlýsing viðtakanda um það, 
að þeir vörureikningar, sem hann afhendir með aðflutningsskýrslu, eigi við 

vöru eða vörur þær, sem tilgreindar eru í skýrslunni, 

að reikningarnir og önnur tilgreind framlögð skjöl um kostnað á leið hingað 
til lands séu rétt, 

að með upphæðum þeim, sem tilgreindar séu í framlögðum skjölum og að- 
flutningsskýrslu, komi fram, hvað varan eða vörurnar kosta komnar hingað 
til lands (eif). 

að frá upphæðum þessum sé ekki reiknaður afsláttur vegna staðgreiðslu eða 
annar sérstakur afsláttur eða frádráttur, sem ekki er greinilega tilgreindur 
i skjölunum, og 

að ekki sé kunnugt um það, að verð það, sem tilgreint er í vörureikningum, sé 
lægra en almennt gildandi markaðsverð í heildsölu á tilsvarandi magni af 
sams konar vörum eða vörum af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og 
tíma, sem sala fór fram, ef um sölu o. þ. h. er að ræða, en í öðrum tilvikum, 

þegar vara var send. 

Fjármálaráðuneytið má setja nánari fyrirmæli um aðflutningsskýrslur og 
ákveða hvað þær skuli afhentar í mörgum eintökum. 

17. gr. 
Nú setja samtök kaupsýslumanna eða aðrir aðilar á stofn eða reka skrifstofur 

til þess að annast frágang aðflutningsskjala til tollmeðferðar og framvísun vara 
til skoðunar og er þá innflytjanda við verðlagningu vara heimilt að telja gjald fyrir 
slíka þjónustu í kostnaðarverði vöru, samkvæmt gjaldskrá, sem ráðuneytið sam- 
þykkir. 

18. gr. 
Tollyfirvald getur neitað að taka við skjölum til tollmeðferðar, ef aðflutnings- 

skýrslueyðublað er ekki rétt og nákvæmlega útfyllt, tilskilin gögn ekki afhent, eða 
öðrum settum skilyrðum ekki fullnægt. 

Ef síðar kemur í ljós, að afhentum skjölum er áfátt, getur tollstofnun neitað 
um tollafgreiðslu, unz úr er bætt. 

C. Vörureikningar og önnur staðfestingarskjöl. 

19. gr. 
Viðtakendur eru skyldir til að afhenda til tollmeðferðar með aðflutningsskýrslu 

frumrit eða samrit af sölu- eða vörureikningi yfir hina innfluttu vöru eða send- 
ingu og skal tollyfirvald halda þessu reikningseintaki eftir. 

Sé vara eða sending endanlega seld hingað til lands, skal sölureikningurinn 
undirritaður af seljanda eða þeim, er samkvæmt lögum í landi seljanda hefur rétt 
til að skuldbinda hann eða firma hans. Þá skal sölureikningurinn tilgreina eftir- 
talin atriði: 

Nafn og heimili sendanda. 
Hvar og hvenær reikningurinn er gefinn út. 
Nafn og heimili kaupanda. 
Tölu stykkja og þunga þeirra með umbúðum, tegund umbúða, nöfn, merki, 
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númer o. b. h. á stykkjum og séu í sendingu, sem í eru fleiri en eitt stykki, 
tvær eða fleiri vörutegundir, skal tilgreina á reikningnum, hvaða vörur séu í 
hverju stykki og hvernig það stykki sé merkt og hver sé þungi þess. 

5. Nöfn þeirra vörutegunda, sem reikningurinn hljóðar um, og má ekki nota verð- 
eða vörulistanúmer o. þ. h. í stað vörutegundarheita. 

6. Framleiðsluland vörunnar. 
1. Söluverð hverrar einstakrar vörutegundar, bæði einingar- og heildarverð, og 

skulu allir töluliðir reikningsins lagðir saman og aðalupphæð hans skýrt til- 
greind. 

8. Nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar í sendingu, svo og stykkjatölu. 
9. Afslátt og annan frádrátt, sem er veittur, upphæð hans og hvers vegna frádrátt- 

urinn er gerður, og nægja þar ekki almenn orðatiltæki, eins og t. d. verzlunar- 
afsláttur o. þ. h. 

10. Hvenær sala fór fram, hvernig vara er seld (fob, ef, cif o. hb. h.) og í hvaða 
mynt reikningsverð er tilgreint. 

11. Greiðsluskilmála og önnur greiðsluskilyrði. 
12. Yfirlýsingu seljanda um það, 

að allar vörur í sendingunni séu taldar í reikningnum, 
að vörurnar séu tilgreindar með því verði, sem þær eru seldar fyrir, og 
að ekki sé kunnugt um það, að söluverð varanna sé lægra en almennt gildandi 

heildsöluverð á sams konar vörum eða vörum af svipuðu tagi til útflutnings 
á þeim stað og tíma, sem sala fór fram. Sé söluverðið lægra, skal einnig til- 
greina á reikningnum hið almenna heildsöluverð. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir með auglýsingu eða reglu- 
gerð, að viðtakendur aðfluttra vara skuli sjá svo um, að vörureikningur tilgreini 
nákvæmlega tollskrárnúmer vara, samkvæmt Brússel-skránni. 

Nú er vara ekki endanlega seld hingað til lands, og skal þá vörureikningurinn, 
sem afhenda skal til tollmeðferðar með aðflutningsskýrslunni, vera gerður og undir- 
ritaður af sendanda vöru eða sendingar erlendis, og skal vörureikningurinn til- 
greina, eftir því sem við á, sömu atriði og sölureikningar yfir selda vöru, sbr. 
1— 11. tölulið 2. málsgr. þessarar gr. Sem verðmæti skal tilgreina, ef hægt er, al- 
mennt heildsöluverð á sams konar vöru eða vöru af svipuðu tagi til útflutnings á 

þeim stað og tíma, sem vara er send, en ella það verð, sem ætlazt er til, að varan 
eða sendingin seljist fyrir. 

Einn og sami sölu- eða vörureikningur skal vera fyrir hverja innflutta send- 
ingu (þ. e. einn sölu- eða vörureikningur yfir vöru eða sendingu á einu og sama 
farmskirteini, fylgibréfi eða öðru flutningsskirteini). Annist sendandi erlendis inn- 

kaup hjá einum eða fleiri aðilum fyrir viðtakanda hérlendis, skal sendandi láta 

fylgja sendingunni einn heildarreikning yfir innkaupin, þóknun sína og annan 
útlagðan kostnað á sendingarstað, ásamt sölu- eða vörureikningi frá hverjum ein- 
stökum aðila, sem keypt er hjá, og skulu þessir reikningar afhentir til tollmeð- 
ferðar ásamt heildarreikningi. Þessir einstöku sölu- eða vörureikningar skulu að 
öðru leyti fullnægja fyrirmælum þessarar greinar um einstök atriði. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir í auglýsingu eða með reglu- 
gerð, að tilgreina skuli í vörureikningum fleiri atriði en talin eru í þessari grein, 
svo og skal ráðuneytinu heimilt að veita undanþágu frá einstökum atriðum í henni, 
ef þurfa þykir. 

20. gr. 
Viðtakendur vöru eru skyldir til að afhenda til tollmeðferðar með aðflutnings- 

skýrslu farmskirteini, fylgibréf eða annað flutningsskírteini, reikning yfir umbúða- 
kostnað, pökkunarlista, efnagreiningu og önnur skjöl og gögn, sem geta verið til 
staðfestingar þeim atriðum, sem tilgreind eru í aðflutningsskýrslu og sölu- eða vöru- 
reikningi, eða fela í sér upplýsingar um tegund vöru, samsetningu hennar, magn
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og verð. Krefjast má þess, að farmskirteini, fylgibréf eða annað flutningsskírteini 
sé afhent í tvíriti og má tollstofnunin þá halda öðru eftir. Gera má hún afrit af 
staðfestingarskjölum, ef ástæða þykir til. 

21. gr. 
Ef viðtakandi vöru eða sendingar leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn þau, 

sem 19. og 20. gr. taka til, eða sölu- eða vörureikningur tilgreinir ekki þau atriði, 
sem fyrirskipuð eru í 19. gr. og verulegu máli skipta, skal greiða verðtoll af því 
tollverði, sem ákveðið verður eftir reglum laga þessara, með 10% viðauka við það. 

Ef ekki er um venjulega verzlunarvöru að ræða, vara er að mun skemmd eða 
alveg sérstaklega stendur á, má tollyfirvald sleppa 10% hækkun á tollverði, sem 
um ræðir í 1. málsgr. þessarar gr. 

22. gr. 
Nú gerir viðtakandi vöru það sennilegt, að hann hafi ekki fengið þau gögn, sem 

19. og 20. gr. taka til, eða ef þau eru ekki fullnægjandi, og má þá tollyfirvald af- 
henda viðtakanda eða leyfa að afhenda viðtakanda vöru gegn því, að hann greiði 
allen kostnað af tollskoðun og setji þá fjártryggingu fyrir greiðslu aðflutnings- 
gjalda og kostnaðar, sem tollyfirvald ákveður, og að viðtakandi afhendi þau gögn, 
sem vantar, eða leiðrétti þau sögn, sem misfellur eru á, innan hæfilegs tíma, sem 
tollyfirvald tiltekur. Ef vanefndir verða á því, má tollyfirvald ákveða gjöldin og 
taka fjártrygginguna upp í þau. 

23. gr. 
Ef nauðsynlegt þykir að ganga úr skugga um það, hvort verð eða önnur atriði 

í aðflutningsskýrslum, sölu- eða vörureikningum eða staðfestingargögnum séu eða 
hafi verið rétt tilgreind, er tollstjóra heimilt að krefjast aðgangs að verzlunar- 
bókum hlutaðeiganda, bréfaviðskiptum og öðrum skjölum, sem að dómi hans geta 
veitt upplýsingar um nefnd atriði. 

24. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð, að viðtakandi vöru 

skuli, innan ákveðinna tímamarka frá komudegi hennar til landsins, afhenda til 
tollmeðferðar fullgild aðflutningsskjöl um vöruna eða tiltekin skjöl um hana. Má 
leggja viðurlög við því, ef þeirri skyldu er ekki fullnægt, svo sem greiðslu dráttar- 
vaxta, dagsektir og stöðvun tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðila. 

25. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að koma á sérstöku vörureikningseftirliti til 

athugunar á því, hvort verð það, sem tilgreint er á vörureikningi, sé undir almennu 
tollverði, eða hvort um undirboð o. þ. h. sé að ræða. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari fyrirmæli um slíkt eftirlit. 

26. gr. 
Við tollskoðun er tolleftirlitinu heimilt að taka og halda eftir nauðsynlegum 

sýnishornum af vörunni. 
Sýnishorn þessi skulu geymd í sérstöku sýnishornasafni við tollstjóraembættið 

i Reykjavík og skal gefa þaðan upplýsingar um tollflokkun varanna. 
Fjármálaráðherra setur nánari fyrirmæli um sýnishornasafnið.
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D. Undirboðs- og jöfnunartollar. 

27. gr. 
Nú má ætla, að erlend vara sé flutt inn eða boðin fram með undirboðskjörum 

(dumping) og slíkt geti stofnað innlendum atvinnurekstri í hættu eða torveldað 
hann að mun, og má þá fjármálaráðherra leggja á sérstakan undirboðstoll til að 
hamla gegn slíkum viðskiptum. 

Þá má fjármálaráðherra í sama skyni og með sömu skilyrðum leggja á sér- 
stakan jöfnunartoll, ef ætla má, að útflutningsverðlaun, uppbætur, endurgreiðslur 
o. þ. h. erlendis hafi sams konar áhrif hér á landi og getið er í 1. málsgr. þessarar gr. 

Ákvarðanir fjármálaráðherra um þetta efni taka gildi frá og með þeim degi, sem 
þær eru birtar í A-deild Stjórnartíðinda. 

Undirboðs- og jöfnunartolla má ekki leggja á til lengri tíma en 6 mánaða í senn. 

28. gr. 
Með undirboði eða undirboðskjörum í lögum þessum er átt við það, ef erlend 

vara er flutt inn eða boðin fram 
a. á verði, sem er lægra en sambærilegt verð í útflutningslandinu á tilsvarandi 

vöru við venjuleg viðskiptaskilyrði, eða 
b. ef slíkt verð er ekki fyrir hendi í útflutningslandinu, þá annaðhvort 

1. á verði, sem er lægra en hæsta útflutningsverð á tilsvarandi vöru til ein- 
hvers annars lands, eða 

2. á verði, sem er lægra en framleiðslukostnaður vörunnar í upprunalandinu, 

að viðbættu sanngjörnu álagi fyrir sölukostnaði og ágóða. 
Við samanburð þann, er um ræðir í 1. málsgr., skal taka tillit til mismunandi 

sölu- og afgreiðsluhátta, flutningskostnaðar, skatta og annars slíks aðstöðumunar, 
sem skipt getur máli. 

29. gr. 
Undirboðstollur má ekki vera hærri en sem svarar undirboðinu, þ. e. a. s. mis- 

muninum á undirboðsverðinu og verðinu, sem tekið er til samanburðar. 

Jöfnunartollur má ekki vera hærri en sem svarar greiðslum eða uppbótum, 
sem beint eða óbeint eru látnar í té í sambandi við framleiðslu, vinnslu, útflutning 

eða flutning varanna. 
30. gr. 

Leggja má undirboðs- og jöfnunartolla eftir framangreindum ákvæðum á eina 
eða fleiri vörur eða vörutegundir, á vörur frá einum eða fleiri sendendum eða 

vörur frá einu eða fleiri löndum. 
Undirboðs- og jöfnunartolla má leggja á til bráðabirgða, þar til nánari upp- 

lýsingar liggja fyrir, ef ætla má, að dráttur kunni að valda tjóni. Slíka bráða- 
birgða undirboðs- og jöfnunartolla má þó ekki leggja á til lengri tíma en eins 
mánaðar, og skal sá mánaðartími vera innifalinn í þeim 6 mánuðum, sem um 

ræðir í síðustu málsgr. 27. gr., ef um það er að ræða. 
Fjármálaráðherra getur sett nánari ákvæði um undirboðs- og jöfnunartolla 

og um skil á þeim. Njóta skulu tollar þessir sömu lögverndar og aðflutnings- 
gjöld samkvæmt tolllögum. 

31. gr. 
Fjármálaráðherra skal, svo fljótt sem unnt er, skýra Alþingi frá álagningu 

undirboðs- og jöfnunartolla og ástæðunum fyrir álagningu þeirra. 

32. gr. 
Til rannsóknar á því, hvort skilyrði séu fyrir hendi til að leggja á undirboðs- 

og jöfnunartoll, skal fjármálaráðuneytinu heimilt að krefja atvinnurekendur um
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upplýsingar, sem geta skipt máli við ákvörðun tollsins og ef nauðsyn krefur, getur 

ráðuneytið látið athuga verzlunarbækur hlutaðeiganda, bréfaviðskipti og önnur 
skjöl, sem að áliti þess geta skipt máli við tollákvörðunina. 

E. Ýmis ákvæði. 

33. gr. 
Nú er lagður á vörumagnstollur og skal hann þá miðaður við þyngd vöru 

með umbúðum, nema annað sé tekið fram. 
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil toll- 

eining. 
Fjármálaráðuneytið getur sett nánari ákvæði um vörumagnstoll, þ. á m. ákveðið, 

að séu saman í umbúðum vörur, sem mishár vörumagnstollur er á, skuli greiða af 
öllum vörunum þann vörumagnstoll, sem hvílir á þeirri vörunni, sem ber hæstan 

vörumagnstoll. 
Um aðflutningsskýrslur og önnur skjöl viðvíkjandi vörumagnstolli skulu gilda 

sömu reglur og um verðtoll, eftir því sem við á. 

34. gr. 
Nú rís ágreiningur um það, hvort tiltekin vara sé gjaldskyld eða gjaldfrjáls 

eftir lögum þessum, eða hvort tiltekin vara skuli teljast fremur til eins en annars 
tollskrárnúmers, og skal þá fjármálaráðherra skera úr þeim ágreiningi og er sá 

úrskurður fullnaðarúrskurður í málinu. 
Fjármálaráðherra er heimilt að skipa sérstaka nefnd og fela henni að gera 

tillögur um úrskurði þá, sem um ræðir í 1. málsgr. þessarar gr. 
Þegar leitað er úrskurðar samkvæmt þessari gr. skulu fylgja erindinu öll þau 

skjöl, sem skipta máli um tollun vöru, s. s. tollreikningur, sölu- eða vörureikningur 
og önnur staðfestingargögn, sem talin eru í 20. gr. laga þessara. Þá skal og senda 
með erindinu sýnishorn af vörunni, en verði því ekki við komið, skal senda nákvæma 
teikningu, mynd eða lýsingu á vöru þeirri, sem ágreiningur er um. 

Ráðuneytinu og nefnd þeirri, sem um ræðir í 2. málsgr. þessarar gr., skal 
heimilt að kveðja sér til aðstoðar sérfróða menn, svo og að krefja einstaklinga, 
félög, fyrirtæki og stofnanir um upplýsingar, er nauðsynlegar þykja við flokkun 

vara eða við ákvörðun tollverðs. 

35. gr. 
Viðtakandi aðfluttrar vöru skal inna af hendi eða sjá um þá vinnu og aðstoð, 

sem nauðsynleg er við tollmeðferð vöru, að dómi tollstarfsmanna. 
Tollyfirvaldi er heimilt að ráða ákveðna menn til að láta í té nauðsynlega 

vinnu og aðstoð við tollmeðferð vöru og að krefja viðtakendur um þóknun fyrir 
þessi störf eftir gjaldskrá, sem fjármálaráðuneytið setur. Má neita um tollaf- 
greiðslu, unz gjaldið er greitt, en viðtakanda skal heimilt að leggja gjald þetta á 

vöruna. 

36. gr. 
Aðflutningsgjöld skal innheimta í heilum krónum, þannig að 50 aurar og þar 

yfir telst 1 króna, en lægri upphæð sé sleppt. 

37. gr. 
Tollstjórar skulu, í byrjun hvers mánaðar, senda tollendurskoðuninni og Hag- 

stofunni, hvorri um sig, eintak af öllum aðflutningsskýrslum afgreiddum í undan- 
sengnum mánuði. Tollendurskoðunin og Hagstofan kveða nánar á um skil tollyfir- 

valda á aðflutningsskýrslum, þar á meðal um skilafresti.
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F. Refsiákvæði. 

38. gr. 
Hver, sem lætur tollyfirvaldi i té adflutningsskyrslu, sbr. 15. gr., sem ekki er i 

samræmi við innihald sendingar, tegund vöru, magn eða verð, sæti sektum, nema 
hann geti óvéfengjanlega sýnt fram á það, að ósamræmið verði rakið til atriða, 
sem hann eða sá, sem gaf skýrslu fyrir hans hönd, gátu ekki haft áhrif á. 

Ef röng aðflutningsskýrsla er hins vegar látin í té með þeim ásetningi að svikja 
toll eða önnur gjöld, eða til að losna við þau, eða ef sá, sem skýrslu gaf, hefði átt 
að sjá, að skýrslan gat haft þessi áhrif, varðar það sektum, varðhaldi eða fangelsi 
allt að 6 mánuðum. Samsvarandi refsingu skal sá sæta, sem leggur fram röng gögn 
til staðfestingar því verði, sem upp er gefið í aðflutningsskýrslu, og hann vissi 
eða hlaut að vita að voru röng og gætu haft framangreind áhrif. 

Tilraun og hlutdeild í brotum samkvæmt Þessari grein eru refsiverð eftir því, 
sem segir i III. kafla almennra hegningarlaga. 

Auk þeirra refsinga, sem um ræðir í þessari grein, má svipta þann, sem verður 
sekur um þar nefnd brot, leyfi til verzlunar um tiltekinn tíma, eða ævilangt, ef 
brot er margítrekað. 

39. gr. 
Tollstarfsmönnum öllum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum al- 

mennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum 
frá því, er þeir komast að í starfi sínu um verzlunarhagi einstakra manna og 
fyrirtækja, þar með talin hvers konar vitneskja, sem ráða má af samritum af 
sölu- og vörureikningum, sem tollstofnanir halda eftir. 

40. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1963 og falla þá jafnframt úr gildi eftirtalin 

lagaákvæði: 

Lög nr. 90 25. nóv. 1954, um tollskrá o. fl. 
Lög nr. 75 8. des. 1955 um breyting á lögum nr. 90 25. nóv. 1954, um toll- 

skrá o. fl. 
Lög nr. 27 29. maí 1957 um breyting á lögum nr. 90 25. nóv. 1954, um toll- 

skrá o. fl. 
Enn fremur 9.— 11. og 22. gr. laga nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál. 
Sömuleiðis 2. töluliður 1. gr. I. kafla laga nr. 10 22. marz 1960, um sölu- 

skatt, svo og III. kafli sömu laga. Þá falla úr gildi 4. og 5. gr. laga nr. 90 13. 
des. 1962 um bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga. 
Eftir gildistöku laga þessara skal gjald það, sem um ræðir í 5. gr. laga nr. 68 

17. ágúst 1956, um tollheimtu og tolleftirlit, sbr. 2. málsgr. 4. gr. laga nr. 90 13. 
des. 1962, lækka í %% og greiðist af innheimtum aðflutningsgjöldum samkvæmt 
tollskrá. 

Á sama hátt og með sama hundraðshluta skal greiða gjald það til Byggingasjóðs 
ríkisins sem innheimt hefur verið sem álag á aðflutningsgjöld samkvæmt tollskrá, 
sbr. a-lið 4. töluliðs 3. málsgr. 3. gr. laga nr. 42 1. júní 1957, um húsnæðismálastofnun, 
Byggingasjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á I. kafla laga nr. 
36/1952 o. fl. 

Greiða skal á árinu 1963 af innheimtum aðflutningsgjöldum samkvæmt tollskrá 
til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga það, sem á kann að vanta, að hluti sjóðsins af sölu- 
skatti samkvæmt 1. tölulið 1. gr. laga nr. 10 1960 um söluskatt og a-lið bráðabirgða- 
ákvæðis sömu laga, nái 104 milljónum króna á árinu 1963. 

Nú hefur innflytjandi, áður en lög þessi ganga í gildi, afhent til tollmeðferðar 
skjöl, sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess, að hægt sé að tollafgreiða við-
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komandi vörur þegar i stad, og skal þá, ef aðflutningsgjöld hækka á vörunni sam- 
kvæmt lögum þessum, taka hin eldri og lægri tollgjöld af henni, en þó því aðeins að 
tollafgreiðsla eigi sér stað innan 6 daga frá gildistöku laganna. 

Meðan endurskoðun á lögum um gjald af innlendum tollvörutegundum fer 
fram, er fjármálaráðherra heimilt að lækka gjald af vöru samkvæmt lögum nr. 60 
30. des. 1939, sbr. 1. gr. laga nr. 90 13. des. 1962, ef hann telur lækkun aðflutnings- 
gjalda samkvæmt 1. gr. laga þessara hafa orðið þess valdandi, að varan beri eftir 
breytinguna of hátt framleiðslugjald miðað við aðflutningsgjald af sams konar vöru 
innfluttri. 

Gjört í Reykjavík, 29. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 0 

Gunnar Thoroddsen. 

21. marz. . Nr. 8. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 124 22. des. 1947, um dýralækna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Dýralæknisumdæmi í landinu skulu vera sem hér segir: 

1. Gullbringu- og Kjósarsýsluumdæmi: Reykjavík, Kópavogskaupstaður, Hafnar- 
fjörður, Keflavík, Gullbringu- og Kjósarsýsla. 
Borgarfjarðarumdæmi: Borgarfjarðarsýsla og Akraneskaupstaður. 
Mýrasýsluumdæmi: Mýrasýsla. 
Snæfellsnesumdæmi: Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. 
Dalaumdæmi: Dalasýsla og Austur-Barðastrandarsýsla vestur að Klettshálsi. 
Barðastrandarumdæmi: Flateyjarhreppur og Múlahreppur í Austur-Barðastrand- 
arsýslu, Vestur-Barðastrandarsýsla og Auðkúluhreppur, Þingeyrarhreppur og 
Mýrahreppur í Vestur- Ísafjarðarsýslu. 

7. Ísafjarðarumdæmi: Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur 
í Vestur- Ísafjarðarsýslu, Ísafjarðarkaupstaður, Norður- -Ísafjarðarsýsla og Ár- 

neshreppur í Strandasýslu. 

8. Vestur-Húnaþingsumdæmi: Vestur-Húnavatnssýsla og Strandasýsla að Árnes- 
hreppi. 

9. Austur-Húnaþingsumdæmi: Austur-Húnavatnssýsla. 
10. Skagafjarðarumdæmi: Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókur og Siglufjörður. 
11. Vestur-Eyjafjarðarumdæmi: Akureyri, Ólafsfjörður, Hrafnagilshreppur, Glæsi- 

bæjarhreppur, Öxnadalshreppur, Skriðuhreppur, Arnarneshreppur, Árskógs- 
strandarhreppur, Svarfaðardalshreppur, Dalvík og Hrísey. 

12. Austur-Eyjafjarðarumdæmi: Grímsey, Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur 
og Grýtubakkahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur og Hálshreppur í Suður- 
Þingeyjarsýslu. 

13. Þingeyjarþingsumdæmi: Suður-Þingeyjarsýsla austanverð, Húsavík og Norður- 
Þingeyjarsýsla. 
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Austurlandsumdæmi: Norður-Múlasýsla, Seyðisfjörður, Neskaupstaður og Sud- 
ur-Múlasýsla að Breiðdalsheiði. 
Austur-Skaftafellssýsluumdæmi: Austur-Skaftafellssýsla og Suður-Múlasýsla 
norður að Breiðdalsheiði. 
Vestur-Skaftafellssýsluumdæmi: Vestur-Skaftafellssýsla og Austur-Eyjafjalla- 
hreppur í Rangárvallasýslu. 

„ Rangárvallaumdæmi: Rangárvallasýsla að Austur-Eyjafjallahreppi. 
Selfossumdæmi:  Villingaholtshreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Stokkseyrar- 
hreppur, Eyrarbakkahreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosshreppur, Hraungerðis- 
hreppur, Ölfushreppur, Selvogshreppur, Hveragerðishreppur og Vestmanna- 
eyjar. 

Laugarásumdæmi: Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Skeiðahreppur, 
Biskupstungnahreppur, Grímsneshreppur, Laugardalshreppur, Þingvallahreppur 
og Grafningshreppur. 

Landbúnaðarráðherra ákveður, hvar héraðslæknar skuli hafa búsetu. 

Meðan ekki fást dýralæknar í hin lögákveðnu dýralæknisumdæmi, samkvæmt 
þessari grein, er héraðsdýralæknum skylt að gegna dýralæknisstörfum í þessum 
umdæmum, samkvæmt ákvörðun ráðherra. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt eru úr gildi fallin lög nr. 19/1956, um breyting á lögum nr. 124/1947, 

lög nr. 7/1959, um breyting á lögum nr. 19/1955, um breyting á lögum nr. 124/1947, 
og lög nr. 38/1960, um breyting á lögum nr. 7/1959, um breyting á lögum nr. 19/1955, 
um breyting á lögum nr. 124/1947, um dýralækna. 

Gjört að Bessastöðum, 21. marz 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) a i 

Ingólfur Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 5—-S. Útgáfudagur 8. maí 1963.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa h/f Hval 

innflutning á hvalveiðiskipi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ráðherra skal heimilt að leyfa h/f Hval innflutning á einu hvalveiðiskipi, þó 

eldra sé en 12 ára, sbr. 35. gr. laga nr. 50/1959. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. marz 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 

23. febrúar. . Nr. 10. 

LOG 

um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45 17. mai 1950, og lögum nr. 29 1955, 

um breyting á þeim lögum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
IV. töluliður 11. gr. laga nr. 45 1950 orðist svo: 

Jarðrækt: 
Vinnsla og jöfnun lands vegna akur- og túnræktar (þar á meðal vegna kal- 

skemmda) kr. 200.00 pr. ha. 
A 20 

Reykjavík. Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 
Á eftir orðinu „jarðræktar“ í 2. efnismålsgr. 6. gr. laga nr. 29 1955 komi: (þar 

á meðal vegna kalskemmda). 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 23. febrúar 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 11. 19. apríl. 

LÖG 
um breyting á sjómannalögum, nr. 41 19. maí 1930. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 
2. gr. laganna breytist þannig: 

a. Á eftir orðunum „fermingar eða affermingar“ síðast í fyrra málslið komi: 
eða þar, sem skipið hættir siglingu. 

b. Í stað orðanna „til ráðningarslita í fermingar- eða affermingarhöfn erlendis“ 
síðast í síðara málslið komi: til ráðningarslita í erlendri fermingar- eða af- 
fermingarhöfn eða þar, sem skipið hættir siglingu erlendis. 

2. gr. 
2. málsgr. 4. gr. laganna orðist svo: 
Ef skipstjóri hefur leynt veikindunum eða meiðslunum með sviksamlegum 

hætti, er hann réðst á skipið, á hann ekki rétt á launum lengur en hann gegnir starfi 
sínu. Sama gildir, ef hann hefur sjálfur átt sök á sjúkdóminum eða meiðslunum 
af ásetningi eða stórfelldu gáleysi, eftir að hann réðst á skipið. 

3. gr. 
7. gr. laganna orðist svo: 
Um skipstjóra skulu og gilda eftirfarandi ákvæði um skipverja, eftir því sem 

við á: 
1. Um umönnun og heimsendingu, þegar um sjúkdóm eða slys er að ræða, sbr. 

28. gr. 
2. Um kaupgreiðslu, er skipstjóri deyr, um greftrun eða líkbrennslu og um 

meðferð eftirlátinna muna hans, sbr. 24. gr., 29. gr. og 30. gr. 
3. Um skyldu til að ganga undir læknisskoðun, sbr. 3. málsgr. 10. gr. 

4. gr. 
9. gr. laganna orðist svo: 
Skipstjóri ræður fyrir hönd útgerðarmanns stýrimenn, vélstjóra, bryta, loft- 

skeytamenn og aðra skipverja og segir þeim upp störfum.
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Skipstjóri skal, ef því verður við komið, ráðgast við yfirvélstjóra um ráðningu 
skipverja til starfa við vélgæzluna, við fyrsta stýrimann um ráðningu háseta og við 
bryta um ráðningu aðstoðarmanna hans. 

5. gr. 
10. gr. laganna orðist svo: 

Eigi má hafa yngri karlmenn en 15 ára og ekki yngri konur en 18 ára við 
vinnu á skipi, nema um skólaskip sé að ræða. 

Yngri menn en 18 ára mega ekki vera kyndarar eða kolamokarar, og ekki mega 
yngri menn en 19 ára starfa við vélgæzlu. 

Enginn má hefja starf á skipi, nema hann hafi gengið áður undir læknisskoðun. 

6. gr. 
Á eftir orðunum „ferma skal það eða afferma“ síðast í 12. gr. laganna komi: 

eða þar, sem það hættir siglingu. 

7. gr. 
13. gr. laganna orðist svo: 

Ef eigi er annað ákveðið um lengd ráðningartíma, getur hvor aðili um sig sagt 
samningnum upp, þannig að skipverji fari úr skiprúmi á ráðningarstað, í fermingar- 
eða affermingarhöfn eða þar, sem skipið hættir siglingu. Nú er skipverji íslenzkur 
og ráðinn á skipið í íslenzkri höfn, og geta aðilar þá aðeins sagt samningi upp, 
þannig að skipverji fari úr skiprúmi í íslenzkri fermingar- eða affermingarhöfn 
eða þar, sem skipið hættir siglingu hérlendis. 

Ef ekki er öðruvísi samið, skal uppsagnarfrestur vera þrír mánuðir á skiprúms- 
samningum stýrimanna, vélstjóra, bryta og loftskeytamanna, en einn mánuður á 
öðrum skiprúmssamningum, nema á íslenzkum fiskiskipum sjö dagar. 

8. gr. 
Á eftir orðunum „fermingar- eða affermingarhöfn skipsins“ í 15. gr. laganna 

komi: eða þar, sem það hættir siglingu, hafi hann áður sagt skiprúmssamningnum 
upp með þeim fyrirvara, sem greinir í 2. málsgr. 13. gr. 

9. gr. 

Orðin „eða ef skipið er seglskip, í 4 daga“ í 16. gr. laganna falli burt. 

10. gr. 
Í stað 2. og 3. málsgr. 18. gr. laganna koma þrjár nýjar málsgreinar, svo 

hljóðandi: 

Skipverji tekur kaup til þess dags og að honum meðtöldum, er starfa hans á 
skipi lýkur, eða, ef hann er skráður úr skiprúmi, þá til afskráningardags og að 
honum meðtöldum. 

Ef skipverji verður óvinnufær vegna sjúkdóms eða meiðsla, sem hann verður 
fyrir, meðan á ráðningartíma stendur, á hann rétt til kaups, svo lengi sem hann 
er óvinnufær af framangreindum ástæðum, þó ekki lengur en tvo mánuði, ef um 
er að ræða stýrimann, vélstjóra, bryta eða loftskeytamann, eða einn mánuð, ef 
skipverji gegnir annarri stöðu á skipi, og þó aldrei í fleiri daga en skipverji hefur 
verið í þjónustu útgerðarmanns. 

Skipverji á ekki rétt á kaupi þann tíma, sem hann hliðrar sér ólöglega hjá að 
inna störf sín af hendi, né fyrir þann tíma, sem hann er óstarfhæfur vegna sjúk- 
dóms eða meiðsla, sem hann hefur þagað sviksamlega um við ráðningu sína. Sama
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gildir, ef skipverji er ekki starfhæfur vegna sjúkdóms eða meiðsla, sem hann hefur 
sjálfur bakað sér af ásetningi eða stórfehdu gáleysi. 

11. gr. 
2. málsliður 2. málsgr. 19. gr. laganna orðist svo: 

Um rétt til greiðslu í erlendri mynt fer eftir því, sem landslög ákveða á hverj- 

um tíma. 

12. gr. 
23. gr. laganna orðist þannig: 
Fækki skipverjum, meðan ferð stendur yfir, skulu kaupgreiðslur, sem af því 

leiðir, skiptast á milli þeirra, sem eftir eru, að tiltölu við aukna vinnu hvers þeirra 

um sig, hafi þeir eigi fengið hana greidda sem yfirvinnu. 
Fækki stýrimönnum, meðan ferð stendur yfir, skulu kaupgreiðslur, sem af því 

leiðir, skiptast á milli skipstjóra og stýrimanns, eða stýrimanna, í hlutfalli við 
aukna vinnu hvers þeirra um sig, hafi þeir eigi fengið hana greidda sem yfirvinnu. 

13. gr. 
Upphaf 3. málsgr. 28. gr. laganna orðist svo: 
Ef skipverji á sjálfur sök á veikindunum eða meiðslunum af ásetningi eða stór- 

felldu gáleysi, eða hafi hann leynt þeim sviksamlega, er hann réðst á skipið, o. s. frv. 

14. gr. 
29. gr. laganna breytist þannig: 

a. 1. málsgr. orðist svo: 
Ef skipverji deyr, skal skipstjóri gera útför hans sæmilega. Ef likbrennsla 

fer fram, ber skipstjóra að sjá um heimsendingu öskunnar. 
b. Aftan við greinina komi ný málsgr., svo hljóðandi: 

Skipstjóri skal tafarlaust tilkynna maka, ef til er, en ella nánasta ættingja 
andlát skipverja og hafa samráð við þá, eftir því sem föng eru á, um þær ráð- 
stafanir, sem að framan greinir. 

15. gr. 
1. málsgr. 30. gr. laganna orðist svo: 
Ef skipverji deyr á þeim tíma, er útgerðarmanni bar að kosta umönnum hans, 

skal útgerðarmaður einnig bera kostnað af greftrun hans eða líkbrennslu. 

16. gr. 
32. gr. laganna orðist svo: 
Ef skipverji verður lengur en um stundarsakir ófær til vinnu vegna veikinda 

eða slysa, eða sé hann haldinn sjúkdómi, sem öðrum mönnum á skipi stafar hætta 
af, þá getur skipstjóri vikið honum úr skiprúmi. Um rétt skipverja til launa fer 
þá eftir fyrirmælum 18. gr. 

17. gr. 
Aftan við 3. (síðustu) málsgr. 33. gr. laganna komi: 
Ef skipverji gat ekki komið til skips vegna veikinda eða meiðsla, sem hann 

á ekki sök á, skal hann þó eiga rétt til kaups samkvæmt fyrirmælum 18. gr. 

18. gr. 
2. málsgr. 37. gr. laganna orðist svo: 
Skipverji, sem fer úr skiprúmi, af því að ferð skipsins var breytt, á rétt á ferða- 

kostnaði og fæðispeningum til ráðningarstaðarins, fari hann úr skiprúmi, áður en
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ferð var hafin, en ella til þess staðar, sem ráðningu skyldi slitið samkvæmt samn- 
ingnum. Skipverji á og þá rétt til kaups, einn mánuð frá ráðningarslitum, ef hann 
er stýrimaður, vélstjóri, bryti eða loftskeytamaður, en ella í hálfan mánuð, nema 
á Íslenzkum fiskiskipum 7 daga. 

19. gr. 
Orðin „eða skipti verði á útgerðarmanni“ síðast í 40. gr. laganna falli burt. 

20. gr. 
1. og 2. málsliður 2. málsgr. 41. gr. laganna orðist svo: 
Ef skiprúmssamningi íslenzks skipverja er slitið erlendis af þeim sökum, sem 

segir i 1. málsgrein, á hann rétt á ferðakostnaði, nauðsynlegum klæðnaði og fæðis- 
peningum til heimilis síns hér á landi, og greiðist kostnaður þessi úr ríkissjóði. 
Auk kaups þess, sem skipverji á rétt á samkvæmt 1. málsgrein þessarar greinar, 
á hann rétt til kaups úr hendi útgerðarmanns í tvo mánuði frá ráðningarslitum, 
ef hann er stýrimaður, vélstjóri, bryti eða loftskeytamaður, en einn mánuð frá 
sama tíma, ef hann er í annarri stöðu á skipi, þó aldrei skemur en meðan á heim- 
ferð stendur. 

21. gr. 
2—-4. málsgrein 4. gr. laga nr. 36 27. júní 1941 verði 49. gr., og breytist greina- 

talan á eftir samkvæmt því. Tilvísanir í greinar í lögunum þannig breyttum breytast 
þá einnig, svo sem hér segir: 

Í 33. gr.: Fyrir „64. gr.” komi: 65. gr. 
Í 38. gr.: Fyrir „59. gr.“ komi: 60. gr. 
Í 60. gr.: Fyrir „50. gr.“ komi: 51. gr. 
Í 62. gr.: Fyrir 64. gr." komi: 65. gr. 
Í 63. gr.: Fyrir „54. gr.” komi: 55. gr. 
Í 70. gr.: Fyrir „62. gr.“ komi: 63. gr. 
Í 72. gr.: Fyrir „49., 50., 54., 57., 58., 60., 61., 85. og 87. grein“ komi: 50., 51., 

55., 58., 59., 61., 62., 86. og 88. grein. 
Í 73. gr.: Fyrir „11. greinar“ komi: 72. greinar. 
Í 74. gr.: Fyrir „60. gr. og i 1. málsgr. 61. gr.“ komi: 61. gr. og í 1. málsgr. 62. gr. 
Í 75. gr.: Fyrir „73. gr.“ komi: 74. gr. 
Í 77. gr.: Fyrir ,,73.—75. gr.“ komi: 74.—76. gr. 
Í 84. gr.: Fyrir „59. grein“ komi: 60. grein. 

Í 85. gr.: Fyrir „74. gr.” komi: 75. gr. 
Í 1. málsgr. 89. gr.: Fyrir „77. gr., 1. málsgr. 78. gr., 79., 80., 85. og 87. gr.“ komi: 

78. gr., 1. málsgr. 79. gr., 80., 81., 86. og 88. gr 

Í 2. málsgr. 89. gr.: Fyrir „84. og 86. gr.“ komi: 85. og 87. gr. 
Í 90. gr.: Fyrir „62. gr.“ komi: 63. gr. 

22. gr. 
53. gr. laganna orðist svo: 
Skipstjóri skal taka í gæzlu sina þá muni, sem skipverji skilur eftir í skipinu 

við ráðningarslit. Skal hann, svo fljótt sem unnt er, sera vottfasta skrá um muni 
þessa. Telji skipstjóri vandkvæðum bundið að geyma munina, getur hann selt þá 
með hagkvæmum hætti. 

Ef skipverji hefur strokið úr skiprúmi, má selja muni, sem hann hefur skilið 
eftir, til lúkningar á skaðabótakröfu útgerðarmanns og kostnaði, sem ríkið kann að 
hafa haft af skipverja. Ef afgangur verður af söluandvirði, skal fara um hann eftir 
ákvæðum 70. gr. Sama er, ef skipverji hefur ekki gert tilkall til eftirskilinna eigna 
innan tveggja ára, frá því að hann fór úr skipi.
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23. gr. 
Á eftir orðunum ,,Flytji hann áfengi“ í 7. tölulið 62. gr. laganna komi: eða 

eiturlyf. 

24. gr. 
1. málsgr. 64. gr. laganna orðist svo: 
Skipstjóri skal í viðurvist tveggja prófvotta, sem hann kveður sjálfur til meðal 

hinna reyndustu manna af skipshöfninni, halda próf, áður en hann beitir refsivaldi 
sínu. Annar prófvotturinn skal vera stýrimaður, vélstjóri eða loftskeytamaður, en 
hinn úr flokki annarra skipverja. 

25. gr. 
Síðari málsliður 68. gr. laganna orðist svo: 
Mál samkvæmt 68. og 69. gr. sæta meðferð opinberra mála. 

26. gr. 
2. málsliður 70. gr. laganna fellur burt. 

27. gr. 
Í stað orðanna „10—-1000 kr., eða fangelsi“ í 73. gr. laganna komi: 1000—-10000 

kr., varðhaldi eða fangelsi allt að 2 árum. 

28. gr. 
Í stað orðsins „konungur“ í 74. gr. laganna komi: forseti. 

29. gr. 
Í stað orðanna ,,10—1000 króna“ í 75. gr. laganna komi: 1000—-10000 króna. 

30. gr. 
Í stað orðanna „5—500 króna“ í 77. gr. laganna komi: 500—5000 króna. 

31. gr. 
Í stað orðanna „fangelsi eða betrunarhúsvinna“ í 78. gr. laganna komi: varð- 

hald eða fangelsi. 

32. gr. 
Í stað orðsins „fangelsi“ í 79. gr. laganna komi: varðhaldi. 

33. gr. 
Í stað orðanna „5—500 króna sektum, eða fangelsi“ í 80. gr. laganna komi: 

500—5000 króna sektum eða varðhaldi. 

34. gr. 
Í stað orðanna „fangelsi eða hegningarvinnu“ í 81. gr. laganna komi: varðhaldi 

eða fangelsi. 

35. gr. 
Í stað orðsins „fangelsi“ í 1. málslið 82. gr. laganna komi: varðhaldi. Og í stað 

orðsins „hegningarvinna“ í 2. málslið sömu gr. komi: fangelsi. 

36. gr. 
Í stað orðanna „5—-500 króna sektum, eða fangelsi“ í 83. gr. laganna komi: 

500—-5000 króna sektum eða varðhaldi.
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37. gr. 
Í stað orðanna „fangelsi eða sektum“ i 1. málsgr. 84. gr. laganna komi: sektum, 

varðhaldi eða fangelsi. 

38. gr. 
Í stað orðanna „5—-500 króna sektum eða fangelsi“ í 85. gr. laganna komi: 

500—-5000 króna sektum, varðhaldi eða fangelsi. 

39. gr. 
Í stað orðanna „einföldu fangelsi“ í 86. gr. laganna komi: varðhaldi. 

40. gr. 
Í stað orðanna „5—500 króna“ í 87. gr. laganna komi: 500—5000 króna. 

41. gr. 
3. málsgr. 88. gr. laganna fellur burt. 

42. gr. 
90. gr. laganna orðist svo: 
Mál, sem greinir í þessum kafla og ekki eiga undir siglingadóm, skulu rekin 

í sjódómi. 

43. gr. 
Þegar lög þessi koma til framkvæmdar, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 

41 1930 og gefa þau út svo breytt. 

44. gr. 
Ákvæði laga þessara um réttindi skipverja skulu í engu skerða fyllri rétt þeirra 

samkvæmt kjarasamningum. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1963. Falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 36 27. 

júní 1941, um breyting á sjómannalögum, nr. 41 19. maí 1930. 

Gjört að Bessastöðum 19. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

20. apríl. . Nr. 12. 

LÖG 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Með tónlistarskóla er í lögum þessum átt við skóla, sem fullnægir eftirgreindum 

skilyrðum: 
1) Hefur a. m. k. einn fastan kennara, auk tveggja eða fleiri stundakennara. 
2) Starfar minnst sjö mánuði á ári og lýkur með vorprófum og opinberum nem- 

endatónleikum.
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3) Veitir hverjum nemanda um sig (einum í einu) kennslu í hljóðfæraleik (píanó, 

strengja- eða blásturshljóðfæri) eina stund í viku. Auk þess séu a. m. k. tvær 
aukanámsgreinar kenndar í hóptimum (tónfræði, tónlistarsaga, tónheyrn og 
samleikur). 

4) Hefur a. m. k. 30 nemendur. 

2. gr. 
Tónlistarskólar, sem fullnægja framangreindum skilyrðum, skulu fá allt að % 

rekstrarkostnaðar síns greiddan úr ríkissjóði, en þó aldrei hærri fjárhæð en nemur 
framlagi hlutaXeigandi sveitarfélags til skólans. 

3. gr. 
Rekstrarstyrkir til tónlistarskóla skulu ákveðnir í fjárlögum. Gerir mennta- 

málaráðuneytið í sambandi við undirbúning fjárlaga tillögu um fjárveitingu til hvers 
skóla um sig, með hliðsjón af starfsemi og fjárhagsafkomu skólans síðasta starfs- 
ár, sbr. 4. gr. 

4. gr. 
Tónlistarskólar, sem styrks njóta skv. lögum þessum, skulu senda mennta- 

málaráðuneytinu fyrir 15. júní árlega endurskoðaðan rekstrar- og efnahagsreikning 
sinn fyrir síðastliðið ár, ásamt skýrslu um starfsemi skólans, svo og fjárhags- og 
starfsáætlun næsta árs. Getur ráðuneytið ákveðið, í hvaða formi skýrslur þessar 
skuli vera. 

5. gr. 
Nú berst umsókn um rekstrarstyrk til tónlistarskóla, sem er að hefja starf- 

semi, og skal þá styrkur eigi veittur fyrr en menntamálaráðuneytið hefur kannað 
allar aðstæður til að starfrækja styrkhæfan skóla á viðkomandi stað. Ef skilyrði 
til skólahalds reynast fyrir hendi, þá skal styrkur í fyrsta sinn ákveðinn með hlið- 
sjón af rekstraráætlun. 

6. gr. 
Styrkur skal veittur tónlistarskólum til hljóðfærakaupa, eftir því sem fé er veitt 

til í fjárlögum. Menntamálaráðuneytið skiptir styrknum með hliðsjón af þörf skól- 
anna. Styrkur má þó aldrei vera hærri en nemi % af andvirði hljóðfærisins. 

7. gr. 
Heimilt er að veita styrki til tónlistarkennslu á stöðum, sem ekki fullnægja 

framangreindum skilyrðum um tónlistarskóla. Skulu styrkumsóknir sendar mennta- 
málaráðuneytinu eigi síðar en 15. júní ár hvert, ásamt nákvæmri skýrslu um kennsl- 
una síðastliðinn vetur og kostnað við hana, svo og starfs- og kostnaðaráætlun fyrir 
næsta starfsár. Ef ástæða telst til styrkveitingar, gerir menntamálaráðuneytið síðan 
tillögu um fjárlagastyrk til slíkrar tónlistarkennslu með hliðsjón af því, hversu 
fullkomna og fjölþætta kennslu er um að ræða. Styrkhlutfall má þó aldrei vera 
hærra en gildir um tónlistarskóla. 

8. gr. 

Menntamálaráðuneytið getur kvatt sér til ráðuneytis um framkvæmd laga þess- 
ara sérfróða menn í tónlistarmálum. 

9. gr. . 
Menntamålaråduneytid getur i reglugerd sett nånari åkvædi um framkvæmd 

laga bessara. Må bar gera ad skilyrdi fyrir styrkgreidslu, ad nåmsskrå hlutadeigandi 
skóla hafi hlotið staðfestingu menntamålaråduneytisins.
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10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S.   

Gylfi Þ. Gíslason. 

20. marz. . Nr. 13. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 23 6. maí 1955, um landshöfn í Keflavíkurkaupstað 

og Njarðvíkurhreppi. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 

1. málsl. 2. gr. laganna orðist svo: 

Til greiðslu kostnaðar, er leiðir af fyrirmælum 1. gr., er ríkisstjórninni heimilt 
að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs, allt að 70 millj. kr., er endurgreiðist að % úr 
ríkissjóði og að % úr hafnarsjóði. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. marz 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Emil Jónsson. 

20. apríl. . Nr. 14. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happdrættis fyrir Ísland. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Við a-lið 1. gr., svo sem hann er orðaður með lögum nr. 14 4. apríl 1955, lögum 

nr. 26 24. april 1957 og lögum nr. 74 3. des. 1960, bætist svofelldur málsliður: 
Enn fremur er heimilt að gefa út nýjan flokk hlutamiða, B-flokk, er tengist 

við þau númer, sem heimilt er að gefa út samkv. ákvæðum þessa töluliðs. 
A 91
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2. gr. 
Vid 4. gr. laganna bætist þessi málsliður: 
Ráðuneytinu er heimilt að leyfa happdrættinu að taka í sínar hendur útsölu 

hlutamiða. 

3. gr. 
Lög þessi taka gildi þegar í stað. Eftir að lög þessi hafa öðlazt gildi, skal gefa 

lög nr. 44 19. júní 1933, ásamt breytingum, út að nýju. 

Gjört að Bessastöðum, 20. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 15. . 20. april. 

LÖG 

um breyting á siglingalögum, nr. 56 30. nóv. 1914. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í fyrirsögnum og meginmáli laganna skal hvarvetna í stað orðsins „kapítuli“ 

koma orðið: kafli. 

2. gr. 
1. Fyrirsögn I. kafla verði: Gildissvið laganna o. fl. 
2. 1.—3. gr. falli niður. 
3. 1. gr. orðist svo: 

Lög þessi gilda um öll skip, sem skráð eða skráningarskyld eru á Íslandi. 
Þegar athafnir íslenzks framkvæmdarvalds eða dómsvalds taka til erlendra 
skipa, skal einnig beita ákvæðum laga þessara, eftir því sem við á, enda brjóti 
það ekki í bága við reglur þjóðaréttarins. 

3. gr. 
Í öðrum kapítula, með fyrirsögninni: Um réttindi yfir skipum, breytast greinar 

þannig: 
1. 5. gr. (sem verður 3. gr.) orðist svo: 

Um stofnun og vernd eignarréttar og eignarhafta á skrásettu skipi, sem er 
5 rúmlestir að stærð eða meira, skal farið eftir reglum um fasteignir, eftir því 

sem við verður komið. 
2. 6.—8. gr. falli niður. 
3. 9. gr. (sem verður 4. gr.) orðist svo: 

Nafnbreytingu á skipi má því aðeins leyfa, að allir eigendur þess séu því 
samþykkir. Áður en skráningarstjóri tekur hið nýja nafn á skipaskrá, skal hann 
senda dómara þeim, sem þinglýsingar annast, tilkynningu um nafnbreytinguna. 

Nú er skip flutt milli skráningarumdæma, og skal þá skráningarstjóri í 
því umdæmi, sem skip var skrásett í, sjá um, að skráningarstjóranum i því
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umdæmi, sem skipið er flutt í, séu send eftirrit af öllum þinglesnum eignar- 
haftaskjölum, sem skipið varða, en hann skal þegar afhenda dómara þau til 
þinglýsingar, og má ekki skrásetja skipið, fyrr en það hefur verið gert. Fyrir 
hinn nýja þinglestur skal ekkert gjald greiða. 
10. gr. (sem verður 5. gr.) orðist svo: 

Lögleg eignarhöft á skipi, sem ekki er skrásett hér á landi, halda gildi 
sínu, ef skjöl um þau eru afhent dómara til þinglýsingar innan 3 mánaða frá 
bráðabirgðaskráningu skipsins í íslenzka skipaskrá eða frá fullnaðarskrásetn- 
ingu þess, ef það var ekki skrásett til bráðabirgða. 
11. gr. (sem verður 6. gr.) orðist svo: 

Nú missir skip rétt til að sigla undir íslenzkum fána eða er af öðrum 
ástæðum fellt úr skipaskrá, og hefur þetta engin áhrif á þinglesin eignarhöft. 
Þó fellur í gjalddaga skuld, sem tryggð er með þinglesnu veði í skipi eða 
skipshluta, um leið og skipið er fellt úr skrá yfir íslenzk skip. 

4. gr. 
Í þriðja kapítula, með fyrirsögninni: Um útgerð skipa, breytast þessar greinar: 
Síðari mgr. 12. gr. (sem verður 7. gr.) falli niður. 

13. gr. (sem verður 8. gr.) orðist svo: 
Útgerðarmaður ber ábyrgð á tjóni, sem skipstjóri, skipshöfn, hafnsögumaður 

eða aðrir, sem vinna í þágu skips, hafa valdið í starfi sínu með yfirsjónum eða 
vanrækslu. Ábyrgðin er takmörkuð samkvæmt ákvæðum IX. kafla. 

Nú greiðir útgerðarmaður fé af þessum sökum, og bæti honum aftur sá, 
er tjóni olli. 

Í 20. gr. (sem verður 15. gr.). Fyrir orðin „áður mánuður sé liðinn“ komi: 
áður 3 mánuðir séu liðnir. 
Í 22. gr. (sem verður 17. gr.). Fyrir orðin „11. kapitula“ komi: X. kafla. 

. Í 25. gr. (sem verður 20. gr.). Fyrir „26. gr.“ á tveimur stöðum komi: 21. gr. 
Síðari málsliður 2. mgr. 26. gr. (sem verður 21. gr.) orðist svo: 

Ábyrgjast skal hann, unz eigendaskipti hafa verið tilkynnt skráningarstjóra, 
skuldbindingar sameigenda gagnvart öðrum mönnum, þær er gerðar voru eftir 
eigendaskiptin, ef þeir menn vissu þau ekki. 
Í 2. tölulið 27. gr. (sem verður 22. gr.). Fyrir „19. gr.“ komi: 14. gr. 

5. gr. 
Í fjórða kapítula, með fyrirsögninni: Um skipstjóra, breytast þessar greinar: 

. 81. gr. (sem verdur 25. gr.). 

a. Í 1. mgr.: Fyrir orðið „kol“ komi: eldsneyti. 
b. Í 3. mgr.: Fyrir orðið „Konungur“ komi: Ráðherra. 
33. gr. (sem verður 27. gr.) orðist svo: 

Skipstjóra er óheimilt án leyfis útgerðarmanns að taka í skip söluvarning 
sinn eða annarra. Brjóti hann bann þetta, skal hann greiða útgerðarmanni farm- 
gjald og bæta honum tjón. 
35. gr. (sem verður 29. gr.). 

a. Upphaf 2. málsliðs orðist svo: 
Verði ákvæðis útgerðarmanns eða umboðsmanns hans ekki beðið að skað- 
lausu, o. s. frv. 

b. Í sama málslið: Fyrir orðið „konsúls“ komi: ræðismanns. 
c. Í 3. málslið: Fyrir orðið „konsúll“ komi: ræðismaður. 
2. málsliður 36. gr. (verður 30. gr.) orðist svo:
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Ekki må hann nauðsynjalaust víkja skipinu af réttri leið á ferð þess né 
tefja það á annan hátt, nema honum sé skylt að bjarga mönnum eða skipi úr 
sjávarháska, sbr. 4. gr. laga nr. 56 23. júní 1932. 
39. gr. (sem verður ðð. gr.) orðist svo: 

Skylt er skipstjóra að veita viðtöku íslenzkum farmönnum, sem ræðis- 

mönnum er skylt að senda heim, og flytja þá alla leið eða til annarrar hafnar, 

sem skip fer til í þeirri ferð, fyrir Íargjald, sem ráðherra ákveður. 
40. gr. (sem verður 34. gr.). 

a. Í 2. málslið: Fyrir orðin „tonn að rúmmáli“ komi: rúmlestir. 

b. Í 3. málslið: Fyrir orðið „Gufuskip“ komi: Vélskip. 
c. Í 4. málslið: Fyrir orðið „Konungur“ komi: Ráðherra. 

Í 6. mgr. 42. gr. (sem verður 36. gr.). 
a. Fyrir orðið „kolabirgðum“ komi: eldneytisforða. 
b. Fyrir orðið „kolaeyðslu“ komi: eyðslu á eldsneyti. 
43. gr. (sem verður 37. gr.). 

a. Í 2. málslið 2. mgr.: Fyrir „(47. gr.)“ komi: 41. gr. 
b. Í sama málslið: Fyrir orðin „danskur konsúll“ komi: íslenzkur ræðismaður. 

c. Í 3. mgr.: Fyrir orðin „með konunglegri tilskipun“ komi: í reglugerð. 

45. gr. (sem verður 39. gr.). 
a. 1. mgr. orðist svo: 

Nú gerist einhver atburður á fermingarstað skips eða affermingarstað 
eða á ferð þess, er skip eða farmur bíður skaða við, svo að nokkru nemi, 
eða gild rök eru til að ætla, að tjón á þeim leiði af, og skal þá skipstjóri 
gefa um það sjóferðarskýrslu. Svo er og, ef maður slasast eða ferst voveil- 
lega af skipi eða skipið veldur tjóni á öðrum skipum eða mannvirkjum. 

b. 3—-6. mgr. orðist svo: 
Utanlands skal skipstjóri, svo fljótt sem verða má, gefa sjóferðarskýrslu 

því yfirvaldi, sem þau embættisstörf ber undir á þeim stað, eða íslenzkum 
ræðismanni, ef ríkisstjórnin hefur fengið honum vald til að taka við slíkum 

skýrslum. 
Ef sjóferðarskýrsla er gefin erlendu yfirvaldi og íslenzkur ræðismaður 

er á þeim stað, skal honum sagt til, svo að hann geti verið viðstaddur þing- 
haldið og annazt um, að sjóferðarskýrslan sé sem gleggst og fyllst. 

Ræðismaður sendir utanríkisráðuneytinu skýrslu um það, sem fram hefur 
farið, hvort heldur hann hefur sjálfur tekið við sjóferðarskýrslunni eða átt 
þess kost að vera viðstaddur þinghald. Skýrsluna skal síðan senda ráðuneyti 
því, sem fer með siglingamál. 

Öll þau fyrirmæli, sem þessi grein og 35., 37. og 38. gr. gefa um leiðar- 
bók, gilda og um dagbók skips. 

54. gr. (sem verður 44. gr.) orðist svo: 
Nú er fjár vant til framkvæmdar einhverju því, sem í 43. gr. getur, og er 

skipstjóra þá heimilt að taka til þess fé að láni eða selja góss útgerðarmanns 
og jafnvel, ef í nauðir rekur, að selja af farmi. Þó að löggerningsins hafi ekki 
verið þörf, bindur hann allt að einu útgerðarmann, ef viðsemjari var grand- 
laus. 
55. og 56. gr. falli niður. 
Í 57. gr. (sem verður 45. gr.). Orðin „aðeins í ítrustu nauðsyn má hann selja 
af farmi“ falli niður. 
59. gr. (sem verður 47. gr.) orðist svo: 

Skipstjóri hefur samkvæmt stöðu sinni umboð til að gera löggerninga og 
sækja mál fyrir hönd farmeiganda eftir samsvarandi reglum og í 83. gr. segir 

um farmflytjanda.
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60.—62. gr. falli nidur. 
64. gr. (sem verdur 49. gr.) ordist svo: 

Tjón það, sem skipstjóri veldur með yfirsjónum eða vanrækslu við störf 
sín, er honum skylt að bæta. Dómstólar geta þó fært bótafjárhæð niður með 
tilliti til þess, hversu mikil sökin var og tjónið, til efnahags skipstjóra og 
annarra atvika. 
66. gr. (sem verður 51. gr.) orðist svo: 

Nú á skipstjóri meira en hálft skip, og getur þá dómari sett hann af, ef 
hluthafi krefst og nægar sakir eru til. 
74. gr. falli niður. 

6. gr. 
Í stað sjötta kapítula komi nýr kafli með breyttum ákvæðum, sem verður V. 

kafli með fyrirsögninni: Um flutningssamninga, svo hljóðandi: 

1 

1 

1. 

0. 

1. 

(52. gr.). Ef ekki er sérstaklega mælt á annan veg, skal því aðeins beita ákvæðum 
þessa kafla um farmsamninga, að ekki leiði annað af löggerningnum sjálfum 
eða venju. 
(53. gr.). Farmflytjandi skal sjá um, að skip sé haffært, nægilega mannað, 
birgt af vistum og búnaði og í heild sinni í hæfu ástandi. 
(54. gr.). Ef tiltekið skip er greint í samningi eða tilkynningu í sambandi við 
hann, er farmflytjanda óheimilt að nota annað skip til efnda á samningnum, 
(55. gr.). Nú er samið um heilt skip eða fullfermi, og er farmflytjanda þá 
óheimilt að flytja með því skipi vöru fyrir aðra menn en farmsamnings- 
hafa. 
(56. gr.). Nú framselur farmsamningshafi rétt sinn samkvæmt samningnum 
eða semur við aðra menn um flutning fyrir þá, og ábyrgist hann eigi að síður 
efndir samningsins. 
(57. gr.). Ákvæði um farmsamninga, sem gerðir eru um tilteknar ferðir skips, 
taka til þess, er samið er um heilt skip, hluta af skipi eða sendingu stykkja- 
góss. 

. (58. gr.). Ef ekki er áskilinn í samningi sérstakur fermingarstaður í höfn, skal 
skip liggja þar sem farmsamningshafi vísar til, enda sé þar ekki tálmun fyrir, 
skip liggi þar á floti, því sé þar óhætt og komist þaðan hlaðið tálmunarlaust. 

Nú hefur ekki verið vísað á tiltekinn stað í tæka tíð, og skal þá velja skipi 
almennan fermingarstað. Ef það er ekki unnt, skal skip liggja þar, sem hæfi- 
legt má telja að ferming geti farið fram. 

(59. gr.). Farmsamningshafi hefur rétt til að fá skip flutt milli fermingarstaða 
innan hafnar, hvort sem tiltekinn fermingarstaður hefur verið áskilinn eða 
ekki, en bera skal hann kostnað af þvi. 
(60. gr.). Þegar samið er um flutning á stykkjasóssi, hefur farmsamningshafi 
ekki rétt til að vísa á fermingarstað né að fá skip flutt milli fermingarstaða, 
nema slíkt leiði af samningsákvæði eða venju. 

(61. gr.). Skylt er farmflytjanda að hafa skip búið til fermingar um ákveðinn 
fermingartíma (biðdaga og aukabiðdaga). 

Farmflytjandi á rétt til sérstakrar þóknunar fyrir aukabiðdaga. 
(62. gr.). Biðdagar skulu vera sem hér segir: 

Fyrir skip, sem ekki hafa eigin vélknúin fermingartæki: 2 dagar, þegar 
skip er 50 rúmlestir eða minna, 4 dagar, þegar skip er meira en 50, en ekki 
yfir 100 rúmlestir, 5 dagar, þegar skip er meira en 100, en ekki yfir 200 rúm- 
lestir, 6 dagar, þegar skip er meira en 200, en ekki yfir 400 rúmlestir. 

Fyrir skip, sem hafa eigin vélknúin fermingartæki: 2 dagar, þegar skip
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er 75 rumlestir eða minna, 3 dagar, þegar skip er meira en 75, en ekki yfir 
200 rúmlestir, 4 dagar, þegar skip er meira en 200, en ekki yfir 400 rúmlestir. 

Þegar skip hefur meira burðarmagn en hér var sagt, skal telja þann tíma 
til biðdaga, sem með sanngirni mátti gera ráð fyrir við samningsgerð að til 
fermingar gengi. Skal þá höfð hliðsjón af tegund og stærð skips og farms, 
fermingartækjum í skipi og í höfn og öðrum sambærilegum aðstæðum. 

Biðdagatíma skal telja í vinnudögum og vinnustundum. 

(63. gr.). Biðdaga skal telja frá því, er sagt hefur verið til, að skip sé búið 
til fermingar á fermingarstað. Beina skal tilkynningu til farmsamningshafa, 
nema sagt hafi verið til um annan vörusendanda, en þá skal tilkynna honum. 
Ekki skal tilkynning gefin, fyrr en skip er komið á fermingarstað. 

Biðdagatíma skal annaðhvort telja frá þeirri klukkustund, er hafnarvinna 
hefst eftir venju að morgni, enda hafi þá verið sagt til skips ekki síðar en kl. 
16 næsta vinnudag á undan, eða frá þeirri stundu, er hádegishléi lýkur, enda 
hafi þá verið sagt til ekki síðar en kl. 10 þann sama dag. 

Nú er vörusendandi ekki á fermingarstað, og skal þá líta svo á, að honum 
hafi verið sagt til um skipið, þegar tilkynning hefur verið send honum með 
tilhlýðilegum hætti. Ef ekki er kunnugt um dvalarstað sendanda, skal tilkynn- 
ing auglýst, eftir því sem við á þar á staðnum, og hefur birting auglýsingar 
þá sömu áhrif og þegar tilkynning er send. 

(64. gr.). Ef aðstæður vörusendanda valda því, að skip getur ekki lagzt á 
fermingarstað, hefst biðdagatími, þegar tilkynnt hefur verið, að skip sé búið 
til fermingar. 

Svo er einnig, þegar ekki hefur verið samið um tiltekinn fermingarstað 
og tálmunin stafar af skipaþröng í höfn eða öðrum svipuðum atvikum, sem 
farmflytjandi þurfti ekki að gera ráð fyrir við samningsgerð. 

(65. gr.). Til biðdaga telst sú töf, sem leiðir af flutningi skips milli fermingar- 
staða í höfn, en hins vegar ekki sá tími, sem fer til ónýtis vegna tálmana af 
skipsins hálfu. 

Nú er skipi valinn óvenjulegur fermingarstaður af ástæðum, sem farm- 
flytjandi mátti gera ráð fyrir við samningsgerð, og telst þá sá tími ekki til 
biðdaga, sem við það fer til ónýtis. 

(66. gr.). Aukabiðdagar skulu vera hálfu færri en biðdagar. Ef samið er um 
heilt skip, skulu þeir þó vera 3 dagar hið fæsta. 

Tímann skal telja í vinnudögum og vinnustundum, en þóknunina eftir sam- 
felldum dögum og klukkustundum frá lokum biðdaga. Um aukabiðdaga og 
þóknun fyrir þá skal beita ákvæðum 65. gr., eftir því sem við á. 

(67. gr.). Þóknun fyrir aukabiðdaga skal ákveða með hliðsjón af farmgjaldi, enda 
sé tekið tillit til aukinna útgjalda annars vegar og sparnaðar hins vegar, 

sem af því leiðir fyrir skipið, að það liggur í höfn. 
Krefja má þóknunar að kvöldi fyrir hvern aukabiðdag. Nú er þóknun 

ekki greidd eða trygging sett, og má þá geta kröfunnar á farmskírteini. 

(68. gr.). Þegar tími til fermingar og affermingar er tiltekinn í einu lagi, má 
ekki nota lengri tíma til fermingar en svo, að hæfilegur tími verði eftir til 
affermingar. 

Þóknun fyrir aukabiðdaga skal þó ekki reikna, fyrr en hinn tiltekni 
biðtími er liðinn í heild. 

(69. gr.). Þegar samið er um flutning á stykkjagóssi, fer um lengd ferming- 
artima eftir aðstæðum. Tilkynning til vörusendanda skal gerð með hæfileg- 
um fyrirvara. Ákvæði um aukabiðdaga taka ekki til slíkra flutninga.
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Ákvæði um tilkynningar taka ekki til skipa, sem eru í förum samkvæmt 
fastri áætlun. 

(70. gr.). Sendandi skal færa vöru að skipshlið, en farmflytjandi annist og 
kosti flutning þaðan á skip, búlkun alla, undirbreiður og refti. 

Nú hefur skipi verið valinn óvenjulegur fermingarstaður af ástæðum, sem 
farmflytjandi mátti gera ráð fyrir við samningsgerð, og er honum þó allt 
að einu skylt að taka við vöru á venjulegum fermingarstað. 

(71. gr.). Afhendingu vöru og viðtöku skal hraða eftir föngum. 
Vöru skal afhenda í þeirri röð og með þeim hætti, sem haganlegast er 

fyrir flutning hennar á skip, búlkun og affermingu. 

(72. gr.). Óheimilt er að búlka vöru á þilfari, nema það hafi næga stoð í 
samningi eða venju. 

(73. gr.). Sendandi skal sjá um, eftir því sem við verður komið, að vara, 
sem hætt er við bruna eða sprengingu eða hættuleg er að öðru leyti, sé merkt 
þannig, að varast megi hættuna. Honum er skylt að veita alla þá fræðslu um 
vöruna, sem nauðsynleg er til að aftra tjóni. 

(74. gr.). Þegar sendir eru munir, sem þarfnast sérstakrar umönnunar eða 
sætilegrar meðferðar, skal frá því skýrt og munirnir auðkenndir á þann hátt, 
ef unnt er. 

Segja skal til þess sérstaklega, ef sendir eru peningar, verðbréf eða dýr- 
gripir. 

(75. gr.). Skipstjóri, stýrimaður eða sá, sem til þess hefur umboð, skal veita 
viðurkenningu fyrir viðtöku vöru, jafnóðum og hún er afhent, ef sendandi 
krefst þess. 
(76. gr.). Nú er vara komin á skip og nauðsynlegar skýrslur og skjöl fram 
komin, og skal þá skipstjóri eða sá maður, sem til þess hefur umboð, gefa 
út farmskirteini, ef sendandi æskir þess. 

Sendandi getur krafizt sérstaks farmskirteinis fyrir einstaka hluta farms, 
nema það baki farmflytjanda verulega fyrirhöfn eða óþægindi. Sendandi 
greiði aukakostnað, sem af því kann að leiða. 

(77. gr.). Nú tefst burtför skips að fermingartíma loknum, sökum þess að 
sendandi afhendir ekki í tæka tíð skjöl, sem vöru skulu fylgja, eða veitir 
ekki vitneskju um ákvörðunarstað eða annað, sem ferð varðar, og getur 
þá farmflytjandi krafizt sömu þóknunar og fyrir aukabiðdaga. Ef hann biður 
meira tjón, á hann einnig rétt til að fá það bætt, nema álíta megi, að 
hvorki sendandi né menn, sem hann ber ábyrgð á, hafi valdið töfinni með 
yfirsjónum eða vanrækslu. 

(78. gr.). Þegar vara, sem afhent hefur verið, veldur farmflytjanda eða 
öðrum tjóni, skal sendandi greiða bætur, ef um er að kenna yfirsjónum 
eða vanrækslu hans sjálfs eða manna, sem hann ber ábyrgð á. 

Ef flutt hefur verið á skip vara, sem hætt er við bruna eða sprengingu 
eða hættuleg er að öðru leyti, og tjón stafar af þessum eiginleikum hennar, 
þá skal sendandi bæta það án tillits til sakar, ef farmflytjanda var ekki 
um hættuna kunnugt. 
(79. gr.). Skipstjóri skal halda áfram ferð með hæfilegum hraða. 

Sigling úr leið eða önnur töf, sem ekki stafar af björgun manna úr lífs- 
háska, er því aðeins heimil, að bjarga þurfi skipi eða farmi eða önnur nauð- 
syn komi til. 

(80. gr.). Nú tefst skip á ferð, sökum þess að skipstjóri hefur ekki fengið 
í tæka tíð vitneskju um ákvörðunarstað eða annað, sem ferð varðar, og skal 
þá beita ákvæðum 77. gr., eftir því sem við á.
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(81. gr.). Farmflytjandi greiðir skipsgjåld öll, hafnsögugjöld, dráttargjöld og 
annan slíkan kostnað, sem í ferð gerist. 

(82. gr.). Frá því að vara kemur í hendur farmflytjanda og þar til hann 
hefur afhent hana, skal hann veita henni umönnun og gæta hags eiganda. 

(83. gr.). Farmflytjanda er heimilt að gera, svo að bindandi sé fyrir eiganda 

farms, alla þá löggerninga, sem miða til að varðveita farm og koma honum 

áleiðis. Hann hefur og heimild til að vera sóknaraðili í málum, sem farm 

snerta. 

Nú skortir fé til framkvæmdar einhverri nauðsyn, sem í Í. mgr. getur, 
og er farmflytjanda þá heimilt að taka fé að láni fyrir hönd farmeiganda eða 
selja af farmi. Þó að ekki hafi borið nauðsyn til samningsgerðar, verður 
farmeigandi samt við löggerninginn bundinn, ef viðsemjandi var grandlaus. 

Nú er hætta á, að farmur spillist eða rýrni verulega við geymslu eða 
flutning áleiðis, eða svo reynist, að kostnaður af geymslu hans eða flutningi 
muni fara mjög úr hófi fram, og er farmflytjanda þá heimilt að selja hann. 

(84. gr.). Farmflytjandi skal leita fyrirmæla farmeiganda, ef unnt er, áður 
en hann gerir óvenjulegar ráðstafanir um farminn. Nú næst ekki til hans 
né neins manns, er hann setti fyrir sig, og skal þá gera farmsamningshafa. 
eða vörusendanda viðvart, ef því verður við komið. Ekki skal farmflytjandi 
selja af farmi án slíkra fyrirmæla frá farmeiganda, nema áður sé látin fara 
fram lögmæt skoðunargerð eða aflað sé álitsgerðar sérfróðra manna. Sala 
skal fara fram á opinberu uppboði eða með öðrum jafntryggilegum hætti. 

Ávallt skal tilkynna farmeiganda ráðstafanir þær, sem gerðar voru um 

farminn. 

(85. gr.). Nú hefur farmflytjandi lagt fram fé eða játazt undir skuldbind- 
ingar fyrir farmeiganda, og ábyrgist þá farmeigandi kröfur farmflytjanda, 
sem af því rísa, aðeins með góssi þvi, sem hann á í skipinu. 

(86. gr.). Um affermingarstað skal beita ákvæðum 58.—60. gr., eftir því sem 
við á. Fyrirmæli, sem þar lúta að farmsamningshafa, skulu gilda hér um 

viðtakanda farms. 
Nú eru viðtakendur farms samkvæmt sama farmsamningi fleiri en einn, 

og hafa þeir þá því aðeins rétt til að vísa á affermingarstað eða til að fá 
skip flutt milli staða innan hafnar, að þeir séu báðir eða allir sammála um það. 

(87. gr.). Um affermingartíma skal beita ákvæðum 61.—69. gr. eftir því 
sem við á. Fyrirmæli, sem þar lúta að vörusendanda, skulu gilda hér um 

viðtakanda farms. 
(88. gr.). Farmflytjandi lætur vöru af hendi við skipshlið, og skal viðtak- 

andi taka þar við henni. 

Nú er ekki unnt að koma skipi á almennan affermingarstað í höfn af 
ástæðum, sem farmflytjandi mátti gera ráð fyrir við samningsgerð, og er 
honum þó allt að einu skylt að afhenda vöru á venjulegum affermingarstað. 

(89. gr.). Afhendingu vöru og viðtöku skal hraða eftir föngum. Skipa skal 
vöru upp í þeirri röð og með þeim hætti, sem haganlegt er viðtakanda. 

(90. gr.). Nú lýkur affermingu ekki á réttum tíma og töfin stafar ekki af 
tálmunum af hálfu skipsins, og skal þá beita ákvæðum 77. gr., eftir því 

sem við á. 
(91. gr.). Nú eru viðtakendur farms samkvæmt sama farmskirteini fleiri 
en einn og einn þeirra hefur greitt þóknun fyrir aukabiðdaga eða aðra töf, 
sem orðið hefur vegna aðstæðna annars viðtakanda, og á hann þá aðgang 
að þeim manni um greiðslu kostnaðarins.
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(92. gr.). Så, sem synir heimild sína til viðtöku á farmi, hefur rétt til að 

skoða hann, áður en hann tekur við honum. 

(93. gr.). Nú tekur viðtakandi við farmi, og skuldbindur hann sig þá með því til 
að greiða farmgjald og aðrar kröfur, sem farmflytjandi getur krafizt greiðslu 
á eftir farmskírteini eða öðru skjali, sem segir fyrir um flutning farmsins. 
(94. gr.). Farmflytjanda er ekki skylt að láta farm af hendi, fyrr en við- 
takandi greiðir eða tryggir i geymslu fé það, sem honum ber að greiða eftir 
93. gr., og aðrar kröfur, sem á vöru hvíla. Nú hefur ekki enn verið kveðið 

á um fjárhæð sjótjónsframlags, og má þá ekki halda farmi eftir af þeim 
sökum, ef viðtakandi setur tryggingu fyrir. 

Þegar farmurinn er af hendi greiddur, getur farmflytjandi kallað til 
seymslufjárins, enda tálmi viðtakandi því ekki með kyrrsetningu eða lög- 
banni. 
(95. gr.). Nú fullnægir viðtakandi ekki skilmálum fyrir afhendingu vör- 
unnar eða tefur svo affermingu, að henni getur ekki orðið lokið í tæka tíð, 

og er farmflytjanda þá heimilt að færa vöru í land og koma henni í örugga 
geymslu á kostnað viðtakanda. Tilkynna skal viðtakanda uppskipun vör- 
unnar og geymslu. 

Ef neitað er að taka við farmi eða viðtakandi er ókunnur eða finnst ekki, 

skal farmflytjandi skýra sendanda frá því, þegar er hann má. Nú segir við- 
takandi ekki til sín svo fljótt, að vara verði affermd í tæka tíð, og skal 

farmflytjandi þá skipa upp vöru og fela hana til varðveizlu, svo sem fyrr 
var sagt. Tilkynna skal hann farmsamningshafa og vörusendanda þessa ráð- 
stöfun á vörunni. 
(96. gr.). Þegar skip eru í förum samkvæmt fastri áætlun, má skipa góssi 
upp og koma því i örugga geymslu á kostnað viðtakanda, enda sé hann ekki 
við því búinn að veita því viðtöku, þegar er það kemur í land. 

Ef góssið er ekki sótt innan hæfilegs tíma, skal tilkynna sendanda um 
geymsluna. 

(97. gr.). Þegar góss er látið til varðveizlu, er farmflytjanda heimilt að 
selja á opinberu uppboði eða með öðrum jafntryggum hætti svo mikið af 
því sem þarf til lúkningar á kröfum, er á góssinu hvíla. 

(98. gr.). Ef kröfum á hendur farmsamningshafa er ekki fullnægt með sölu 
góssins, ábyrgist hann það, sem á skortir. 

Eftir að farmflytjandi hefur látið farm af hendi, á hann ekki kröfu 
á hönd farmsamningshafa um það fé, sem viðtakanda var skylt að greiða, 

nema leitt sé í ljós, að greiðsla hefði ekki fengizt við sölu á sóssinu. Þó er 
rétt, að farmflytjandi sæki farmsamningshafa um þá fjárhæð, sem hann mundi 
vinna honum úr hendi, ef allar kröfur féllu niður. 

(99. gr.). Nú spillist farmur eða glatast, meðan hann er í umsjá farmflytj- 
anda á skipi eða á landi, og ber honum þá að bæta tjón, sem af því hlýzt, 
nema ætla megi, að hvorki hann né neinn maður, sem hann ber ábyrgð á, eigi 
sök á tjóninu. 

(100. gr.). Nú hefur verið flutt á skip vara, sem hætt er við bruna eða spreng- 
ingu eða er hættuleg að öðru leyti, án þess að farmflytjanda væri kunnugt 
um þessa eiginleika vörunnar, og er honum þá heimilt eftir atvikum að 
flytja vöruna í land, gera hana óskaðlega eða ónýta hana, enda er honum 
ekki skylt að greiða skaðabætur. 

(101. gr.). Bætur fyrir skemmdan farm eða glataðan skal ákveða eftir því 
verðgildi, sem varan mundi hafa haft ósködduð við afhendingu á réttum 
stað og tíma. 
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(102. gr.). Vidtakandi, sem krefjast vill skadabåta, skal tilkynna farmflytj- 
anda það án óþarfrar tafar. Nú vanrækir bann það, og getur hann þá ekki 
krafizt bóta síðar, nema farmflytjandi eða maður, sem hann ábyrgist, hafi 
valdið tjóninu af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. 

(103. gr.). Í innanlandssiglingum er farmflytjanda óheimilt að gera fyrir- 
vara um takmörkun ábyrgðar sinnar á góssi frá fermingu þess til afferm- 
ingar, að undanskilinni ábyrgð á lifandi dýrum og vöru, sem hafa skal á 
þilfari. 

Farmflytjandi má þó undanþiggja sig ábyrgð á tjóni, sem stafar af 
yfirsjónum eða vanrækslu við stjórntök skips eða meðferð þess og telja 
má sók skipstjóra, skipshafnar, hafnsögumanns eða annarra manna, sem Í 
þágu skips vinna. Hann getur einnig undanþegið sig ábyrgð á brunatjóni, 
sem ekki stafar af yfirsjónum eða vanrækslu hans sjálfs. 

(104. gr.). Ef skylt er eða heimilt að láta annan flutningsmann annast flutn- 
ing vöru að nokkru leyti eða öllu, er farmflytjanda heimilt, þrátt fyrir 
ákvæði 103. gr., að undanþiggja sig ábyrgð á tjóni, sem verða kann, meðan 
varan er á vegum þess flutningsmanns. 

(105. gr.). Ef ekki hefur verið samið um fjárhæð farmgjalds, skal greiða það 
gjald, sem almennt var, þegar ferming fór fram. 

Nú hefur verið flutt meira á skip en um var samið af slíkri vöru, sem 

samningur tekur til, og skal þá gjalda fyrir það, sem umfram var, að réttri 
tiltölu við hitt, sem um var samið. 

(106. gr.). Ekki skal greiða farmgjald fyrir góss, sem kemur ekki til skila 

við ferðarlok, nema það hafi farizt vegna ástands þess sjálfs eða af ónógum 

umbúnaði eða annarri yfirsjón eða vanrækslu sendanda, það hafi verið selt 
í ferðinni fyrir hönd eiganda þess eða flutt úr skipi, gert óskaðlegt eða ónýtt 
samkvæmt ákvæðum 100. gr. 

Ef farmflytjandi á ekki rétt til farmgjalds, eftir því sem nú var sagt, 
skal hann endurgreiða farmgjald, sem greitt hefur verið fyrir fram. 

(107. gr.). Nú kemur skip of seint til fermingarstaðar eða um aðra töf er 
að ræða af hálfu farmflytjanda, og er farmsamningshafa þá heimilt að rifta 
samningi, ef farmflytjanda mátti vera ljóst við samningsgerð, að töfin 
mundi valda því, að farmsamningshafi næði ekki í verulegum atriðum tilgangi 
sínum með flutningnum. Ef farmflytjandi á sjálfur sök á drættinum, getur 
farmsamningshafi riftað samningnum, nema dráttur sé óverulegur. 

Nú er áskilið í farmsamningi, að skip skuli vera búið til að taka við farmi 
innan tiltekins tíma, og hefur þá sérhver dráttur í för með sér heimild fyrir 

farmsamningshafa til riftunar á samningi. 
Ef farmflytjandi tilkynnir, að skip muni koma of seint til fermingarhafn- 

ar, verður farmsamningshafi, ef hann vill rifta samningi, að gera það án 
óþarfrar tafar. 

(108. gr.). Nú er vara á skip komin, og getur farmsamningshafi þá ekki riftað 
samningi, ef afferming vöru mundi valda öðrum farmsamningshafa tjóni. 

(109. gr.). Nú ferst skip eða er dæmt óbætandi, og er þá farmsamningi slitið. 

(110. gr.). Ef farmsamningi er slitið, eftir að ferð hófst, en áður en skip 
kemur til ákvörðunarstaðar, á farmflytjandi rétt til farmgjalds eftir vegalengd 
fyrir þá vöru, sem til skila kemur. 

Sama hlutfall skal vera milli farmgjalds eftir vegalengd og umsamins 
heildarfarmgjalds sem á milli leiðar þeirrar, sem farin var, og umsaminnar 

heildarferðar, en jafnframt skal þó taka tillit til, hversu miklum tíma var til
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varið, og til sérstaks kostnaðar við sams konar ferðir. Ekki må farmgjald 
eftir vegalengd fara fram úr verðgildi farmsins. 

Hvor aðila um sig á rétt til að fá farmgjald eftir vegalengd ákveðið af 
löggiltum niðurjöfnunarmanni sjótjóns. Bera má ákvörðun hans undir dóm- 
stóla. 
(111. gr.). Farmflytjandi ber ábyrgð á tjóni, sem leiðir af drætti af hans hálfu 
eða af því, að skip ferst eða er dæmt óbætandi, nema ætla megi, að hvorki 
hann né neinn maður, sem hann ber ábyrgð á, eigi sök á tjóninu. 
(112. gr.). Ef farmsamningshafi riftar samningi, áður en ferming hefst, á 
farmflytjandi rétt til bóta fyrir missi farmgjalds og annað tjón. 

Farmsamningshafi verður þó ekki bótaskyldur, ef telja má ókleift að 
afhenda vöru eða flytja eða koma henni á land á ákvörðunarstað vegna atvika, 
sem ekki eru þess eðlis, að hann hefði átt að hafa þau í huga við samnings- 
gerð. Má til slíkra atvika telja útflutningsbann, innflutningsbann eða aðrar 
slíkar tálmanir af ráðstöfunum opinbers valds, að allir hlutir af þeirri tegund 
vöru, sem flytja skyldi, hafi farizt af hendingu eða hið tiltekna góss, sem 
samið var um að flytja, hafi farizt af slysatilviljun. Farmflytjanda er einnig 
heimilt að rifta samningi bótalaust, ef flutningur vörunnar hefði í för með 
sér veigamikið óhagræði fyrir hann. Nú vill aðili rifta samningi af einhverjum 
sökum, sem hér var greint, og skal hann þá tilkynna hinum það án óþarfrar tafar. 

Ef engin vara er til skips komin, þegar fermingartíma lýkur, skal líta 
svo á, að farmsamningshafi hafi slitið samningi. 
(113. gr.). Nú lætur farmsamningshafi ekki af hendi alla þá vöru, sem tilskilið 
var, og skal þá líta svo á, að hann hafi riftað samningi, að því er tekur til 
þeirrar vöru, sem ekki var afhent. Farmflytjandi á þá rétt til bóta fyrir missi 
farmgjalds og annað tjón, nema atvik liggi svo til sem greint er í 2. mgr. 
112. gr. 

Hvort sem farmflytjandi kann að eiga bótarétt eða ekki, getur hann neitað 
að flytja vöruna í heild, ef bætur eru ekki greiddar eða trygging sett fyrir lok 
fermingartíma samkvæmt áskorun þar um. 

Ef farmflytjandi riftar samningi um flutning vörunnar í heild, á hann 
rétt til bóta fyrir missi farmgjalds og annað tjón, nema atvik liggi svo til 
um vöru þá, sem ekki var afhent, sem greint er í 2. mgr. 112. gr. 

(114. gr.). Eftir að vara er á skip komin, verður samningi ekki slitið í ferm- 
ingarhöfn né meðan á ferð stendur, ef afferming vöru hefur í för með sér 
verulegt óhagræði fyrir farmflytjanda eða mundi baka öðrum farmsamnings- 
hafa tjón. Beita skal hér, eftir því sem við á, ákvæðum 112. og 113. gr. um 
rétt farmflytjanda til bóta og riftunar samnings í heild. 

Nú er vöru skipað upp í einhverri höfn á leið skipsins, og á farmflytjandi 
þá ávallt rétt til farmgjalds eftir vegalengd. 

(115. gr.). Þegar ákveðin er fjárhæð bóta fyrir missi farmgjalds og annað 
tjón, skal tillit tekið til þess, hvort farmflytjandi hefur látið undir höfuð 
leggjast án nægra ástæðna að taka aðra vöru í hinnar stað. 

Þó að farmflytjandi eigi ekki rétt til skaðabóta, skal farmsamningshafi 
samt greiða þóknun, sem þegar er á fallin, fyrir aukabiðdaga og aðra töf. 

(116. gr.). Heimilt er öllum aðilum að rifta samningi bótalaust, ef í ljós kemur, 
eftir að hann var gerður, að skipi eða farmi mundi í hættu stofnað með ferð- 
inni af völdum styrjaldar, herkvíunar, uppreisnar, innanlandsóeirða eða sjó- 
rána, eða hætta af þessum sökum hefur aukizt til muna. 

Ef hættu verður afstýrt með því að skilja eftir eða afferma nokkurn hluta 
af farmi, er riftun aðeins heimil, að því er til þess hluta tekur. Þó getur farm-
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flytjandi, ef það bakar ekki öðrum farmsamningshafa tjón, riftað samningi í 

heild, nema bætur séu greiddar eða trygging sett samkvæmt áskorun þar um. 

Beita skal ákvæðum 110. gr. og 2. mgr. 115. gr., eftir því sem við á. 

(117. gr.). Nú tefur slík tálmun, sem getið er í 116. gr., skipið í fermingarhöfn, 

eftir að það hefur tekið farm, eða á viðkomustað á leiðinni, og skal þá kostnaði 

af töfinni skipt niður á skip, farmgjald og farm, eftir því sem mælt er um 

sameiginlegt sjótjón. Nú er samningi riftað, og tekur þetta þá ekki til kostn- 

aðar, sem á fellur eftir það. 
(118. gr.). Þegar gerður hefur verið tímabundinn farmsamningur, skal farm- 
flytjandi á því tímabili, sem skipið er til ráðstöfunar fyrir farmsamningshafa, 
láta það fara þær ferðir, sem farmsamningshafi mælir fyrir um í samræmi við 

samninginn. 
(119. gr.) Farmflytjandi skal sjá um, að skip sé svo mannað, birgt af vistum 

og búnaði og að öðru leyti í því ástandi, að það fullnægi skilyrðum til almennra 

flutningsferða. Honum er þó ekki skylt að leggja til vélareldsneyti né vatn til 

skipskatla. 
(120. gr.) Farmsamningshafi annast og kostar fermingu, búlkun og affermingu. 

Hann getur ekki krafizt annarrar þjónustu af skipstjóra og skipshöfn en venju- 

leg er í flutningaferðum í sams konar siglingum. Farmsamningshafi ber kostn- 

að af yfirvinnu og öðrum aukaútgjöldum við þá þjónustu. 
Nú verður farmflytjandi að greiða eiganda vöru skaðabætur, vegna þess 

að vara hefur skaddazt eða farið forgörðum við fermingu, búlkun eða afferm- 

ingu, og á hann þá aðgang að farmsamningshafa um þann kostnað, nema um 

sé að ræða sök skipstjóra eða skipshafnar við skylt samstarf þeirra að greind- 

um framkvæmdum. 
(121. gr.). Farmsamningshafa ber að greiða öll útgjöld við framkvæmd ferða, 
sem ekki hvíla á farmflytjanda samkvæmt því, er áður var greint. 
(122. gr.) Farmflytjanda er skylt að gefa út farmskírteini fyrir vöru, sem á 
skip er komin, með þeim flutningsskilmálum, sem venjulegir eru í sams konar 
siglingum. Ef hann bakar sér með því aukna ábyrgð, ber farmsamningshafa að 
bæta honum þann kostnað. 
(123. gr.). Ekki er farmflytjanda skylt að láta skipið fara ferð, sem hættuleg 
er skipi eða skipshöfn, ef hann þurfti ekki að gera ráð fyrir þeirri hættu við 
samningsgerð. Honum er ekki heldur skylt að taka á skip muni, sem hætt er 
við bruna eða sprengingu eða hættulegir eru að öðru leyti. 
(124. gr.). Skylt er farmflytjanda að láta skipið hefja nýja ferð, þó að henni 
verði ekki lokið á samningstímanum, ef tími sá, sem skipið er til ráðstöfunar 
farmsamningshafa, lengist ekki meira við það en hóflegt má telja. 

Fyrir þann tíma, sem umfram verður, skal greiða sama tímagjald og í 
samningi er áskilið. 
(125. gr.). Farmgjald samkvæmt tímabundnum farmsamningi skal greiða mán- 
aðarlega fyrir fram. 

Nú tefst skip vegna aðstæðna farmflytjanda, þar á meðal vegna viðhalds 
á skipi eða til að bæta úr tjóni, sem ekki stafar af yfirsjónum eða vanrækslu 
farmsamningshafa eða manna, sem hann ábyrgist, og ber þá ekki að greiða 
farmgjald meðan sú töf stendur yfir. 

(126. gr.). Ef skip týnist og ekki er vitað, hvenær slysið bar að höndum, skal 
greiða tímafarmgjald fyrir helming þess tíma, sem skipið hefði þurft til ferðar 
sinnar til ákvörðunarstaðar frá þeim stað, þar sem síðast spurðist til þess. 
(127. gr.). Nú er farmsamningshafa ekki fengið skip til ráðstöfunar í tæka 
tíð eða um annan drátt er að ræða af hálfu farmflytjanda, og er farmsamnings- 
hafa þá heimilt að rifta samningi, ef farmflytjanda mátti vera ljóst við samn-
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ingsgerd, að töfin mundi valda því, að farmsamningshafi næði ekki í veruleg- 
um atriðum tilgangi sínum með samningnum. Ef farmflytjandi á sjálfur sök 
á drættinum, getur farmsamningshafi riftað samningi, nema töfin sé óveruleg. 

Nú er áskilið í farmsamningi, að skipið skuli vera fengið farmsamnings- 
hafa til ráðstöfunar innan tiltekins tíma, og heimilar þá sérhver dráttur 

riftun. 
Ef farmflytjandi tilkynnir, að skip muni tefjast, verður farmsamningshafi, 

ef hann vill rifta samningi, að gera það án óþarfrar tafar. 
(128. gr.). Ákvæði 111. gr. taka einnig til farmflytjanda samkvæmt tímabundn- 
um farmsamningi. 
(129. gr.). Nú er tímafarmgjald ekki greitt á réttum tíma, og er farmflytj- 
anda þá heimilt að rifta samningi og krefjast bóta fyrir missi farmgjalds og 

annað tjón. 
(130. gr.). Farmflytjandi á rétt til bóta fyrir tjón á skipi, sem stafar af yfir- 
sjónum eða vanrækslu farmsamningshafa eða manna, sem hann ábyrgist. 
(131. gr.). Framlög farmgjalds til sameiginlegs sjótjóns skal farmsamningshafi 
inna af höndum, þegar um tímabundna farmsamninga er að ræða. 

Af björgunarlaunum, sem koma í hlut útgerðarmanns, skal fyrst greiða 
farmsamningshafa tímafarmgjald fyrir þann tíma, sem til björgunar gekk, og 
kostnað af eldsneytiseyðslu skipsins sama tíma. Eftirstöðvunum skal skipta jafnt 
milli farmflytjanda og farmsamningshafa. 
(132. gr.). Farmskirteini er skrifleg yfirlýsing af hálfu farmflytjanda um, að 
vara sé á skip komin og að honum sé skylt að skila henni til rétts viðtak- 

anda á ákvörðunarstað. 
Undir skírteinið skal sá maður rita nafn sitt, sem gaf það út, og í þvi 

skal greina útgáfustað, útgáfudag, nafn skipsins, hver varan var og hverjum 
eigi að afhenda hana á ákvörðunarstað. 
(133. gr.). Í farmskírteini skal enn fremur greint, ef þess er óskað: 
1. Tegund vöru, þungi, mál eða stykkjatala, umbúðir og nauðsynleg auðkennis- 

merki. 
2. Ásigkomulag vöru, eftir því sem séð verður. 
3. Fjárhæð farmgjalds og aðrir skilmálar fyrir flutningi vörunnar og afhend- 

ingu. 
4. Nafn vörusendanda, fermingarstaður og fermingartími, tegund skips, heim- 

ili þess og þjóðerni, svo og nafn skipstjóra. 
Útgefandi farmskírteinis má gera fyrirvara í því um tilgreiningu sendanda 

á vörunni, enda hafi honum ekki verið unnt án óeðlilegrar fyrirhafnar að 
ganga úr skugga um réttmæti hennar. 
(134. gr.). Vörusendandi ber ábyrgð gagnvart farmsamningshafa á því, að rétt 
sé sú tilgreining á vöru, sem skráð er í farmskirteini samkvæmt ósk hans og 
frásögn. 
(135. gr.). Farmskírteini má stíla til ákveðins manns eða að tilvísun hans eða 

til handhafa. Framselja má farmskirteini, nema það sé bannað í meginmáli 
þess, svo sem með orðunum „ekki til framsals“ eða á annan hátt. 
(136. gr.). Svo mörg eintök skulu gerð af farmskirteini sem sendandi æskir. 

Hvort sem eintök eru eitt eða fleiri, skal eintakatala greind í meginmáli skir- 

teinisins. Nú eru gefin út fleiri skírteini en eitt, og skulu þau þá öll vera 
samhljóða. 
(137. gr.). Nú kemur maður með farmskirteini, sem hann er rétt að kominn 
eftir orðum þess sjálfs eða við framsöl í óslitinni röð eða við eyðuframsal 
(in blanco), og getur hann þá krafizt, að vara sé fengin sér í hendur. 

Þó að farmskirteini hafi verið gefið út í fleira en einu eintaki, þá nægir
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samt, að så, sem kallar eftir vörunni á ákvörðunarstað, sýni eitt eintak með 

þeirri heimild, sem í 1. mgr. segir. Utan ákvörðunarstaðar er óheimilt að láta 
farm af hendi, nema skilað sé aftur öllum eintökum farmskirteinis eða trygging 
sett fyrir kröfum, sem eigendur þeirra kynnu að koma fram með á hendur 
farmflytjanda. 
(138. gr.). Nú sýna fleiri menn en einn eintök af farmskírteini með heimild 
þeim til handa samkvæmt 137. gr., og skal þá fela farm til geymslu, svo 
að óhult sé, og skýra þeim mönnum tafarlaust frá varðveizlunni, sem eintök 
höfðu sýnt. 
(139. gr.). Farmflytjanda er ekki skylt að láta farm af hendi, nema viðtak- 
andi hafi áður komið farmskirteini í geymslu (depositum) hjá öðrum aðila 

og gefi sérstök viðtökuvottorð, jafnóðum og affermt er. 
Þegar affermingu er lokið, skal farmskírteini afhent farmflytjanda með 

áritaðri viðurkenningu um viðtöku vörunnar. 
(140. gr.). Um ógildingu glataðs eða horfins farmskírteinis fer eftir réttar- 
farslögum. Þegar stefna í ógildingarmáli hefur verið birt eða fyrr, ef heim- 
ilað er með sérstökum dómsúrskurði, getur höfðandi ógildingarmáls kraf- 
izt afhendingar á farmi gegn því að setja tryggingu fyrir kröfum, sem réttur 
eigandi farmskirteinisins kynni að öðlast á hendur farmflytjanda. 
(141. gr.). Farmskiírteini er grundvöllur réttarstöðu farmflvtjanda og við- 
takanda farms sín á milli um flutning og afhendingu vörunnar. Ákvæði 
farmsamnings, sem ekki voru sett í farmskírteinið, eru ógild gagnvart við- 
takanda, nema til þeirra sé vitnað í farmskírteini. 

Ekki verður viðtakandi krafinn um ógreitt aukabiðdagagjald né önnur gjöld, 
sem af fermingu skipsins stafa, nema kröfunnar sé getið á farmskirteini. 
Nú hefur tími til fermingar og affermingar verið tiltekinn í einu lagi, og 
þarf viðtakandi þá ekki að hlíta því, að of langur tími hafi til fermingar 
gengið, nema greindur sé á farmskírteini sá tími, sem ferming tók. 

(142. gr.). Farmflytjandi ábyrgist viðtakanda, að rétt sé það, sem farmskír- 
teini greinir um vöru, nema hann hafi gert um það fyrirvara eða viðtakanda 
mátti vera ljóst, að farmflytjandi hafi ekki kannað réttmæti tilgreiningar. 

Farmflytjandi getur ekki borið fyrir sig ranga tilgreiningu, ef hann sá 
eða átti að sjá, að rangt var frá skýrt, neraa hann hafi sett um það beina at- 
hugasemd á farmskirteinið. 

(143. gr.). Nú er vara sködduð eða óhæfilega um hana búið, en þess ekki 
getið á farmskirteini, og getur farmflytjandi ekki borið það fyrir sig til lausnar 
undan ábyrgð, ef hann sá eða átti að geta séð við almenna athygli, hvernig 
vöru eða umbúðum var að þessu leyti háttað. 

Farmflytjandi getur ekki heldur borið fyrir sig, að vara hafi verið flutt á 
þilfari, ef þess er ekki getið á farmskirteini. 

(144. gr.). Ef einstök eintök farmskirteinis hafa verið framseld ýmsum mönn- 

um, fær sá beztan rétt, sem fyrstur fékk grandlaus eintak í hendur. En hafi 
annar maður fengið vöruna afhenta sér á ákvörðunarstað samkvæmt sínu 
eintaki af farmskirteininu og verið þá grandlaus, er honum ekki skylt að 
selja vöruna aftur af hendi. 

(145. gr.). Nú hefur maður farmskírteini í höndum með þeirri heimild, sem 

í 1. mgr. 137. gr. segir, og er honum þá ekki skylt að láta það af hendi við 
þann, sem misst hefur, ef hann hefur eignazt það með framsali og verið þá 

grandlaus. 
Ákvæði 1. mgr. taka ekki til farmskirteina, sem eru stíluð til ákveðins 

manns og framsal er bannað á í meginmáli þeirra.
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(146. gr.). Heimild þeirri, sem seljandi kann að hafa til að stöðva afhendingu 
á vöru til kaupanda eða bús hans eða til að fá vöru skilað aftur, verður ekki 
beitt gagnvart handhafa farmskírteinis, sem ekki væri skylt eftir ákvæðum 
145. gr. að láta það af hendi. 
(147. gr.). Nú hefur farmflytjandi, áður en vara er á skip komin, gefið út 
skriflega yfirlýsingu um, að hann hafi tekið við vöru til flutnings og að 
honum sé skylt að skila henni til rétts viðtakanda á ákvörðunarstað, og skal 
þá beita ákvæðum þessa kafla um farmskírteini, eftir því sem við á, um slík 
viðtökufarmskírteini. 

Ef viðtökufarmskirteini hefur verið gefið út, er ekki heimilt að gefa siðar 

út farmskírteini um sömu vöru, nema fyrrnefndu skirteini sé skilað aftur. 
(148. gr.). Þegar annar maður en farmflytjandi á að annast flutning vörunnar 
einhvern hluta af leiðinni til ákvörðunarstaðar og farmflytjandi hefur gefið 
út skriflega yfirlýsingu um, að vara sé komin á skip eða við henni hafi 
verið tekið til flutnings og að honum sé skylt að skila henni til rétts viðtak- 
anda á ákvörðunarstað, þá skal beita ákvæðum um farmskirteini í þessum 
kafla, eftir því sem við á, um slík gagnfær farmskírteini. 

Nú hefur gagnfært farmskirteini verið gefið út, og má þá ekki gefa út 
sérstakt farmskirteini fyrir flutningi vörunnar tiltekinn hluta af leiðinni, 
nema á það sé skráð, að varan sé flutt samkvæmt gagnfæru farm- 
skírteini. 
(149. gr.). Ef farsamningur hefur verið gerður um flutning á tilteknum manni, 

er honum ekki heimilt að framselja rétt sinn samkvæmt samningnum. 
Aldrei er heimilt að framselja rétt samkvæmt farsamningi, eftir að ferð 

er hafin. 
(150. gr.). Skylt er farþegum að fara að öllu eftir fyrirmælum þeim, sem gerð 
eru um góða háttsemi og reglu á skipi. Ákvæði 55. og 62. gr. sjómannalaga, 
nr. 41 19. maí 1930, taka og til þeirra. 
(151. gr.). Frá því að farþegi er kominn á skip og þangað til ferð hans á 
skipi er lokið, ber farsala að annast öryggi hans og gæta hags hans. 

Farsala ber að greiða bætur fyrir lífs- eða líkamstjón farþega, sem að 
ber, meðan á ferð stendur, ef ætla má, að tjónið stafi af yfirsjónum eða 
vanrækslu hans sjálfs eða nokkurs manns, sem hann ber ábyrgð á. 
(152. gr.). Um farþegagóss, sem falið er farsala til varðveizlu, skal beita ákvæð- 

um 72.— 74. gr. og 99— 104. gr., eftir því sem við á. 
(153. gr.). Nú glatast eða skaddast farangur, sem ekki hefur verið falinn far- 

sala til varðveizlu, og ber honum þá því aðeins að greiða farþega bætur, að 
álíta megi tjónið stafa af yfirsjónum eða vanrækslu hans sjálfs eða manna, 
sem hann ber ábyrgð á. 

Ákvæðum 100.—102. gr. skal beita, eftir því sem við á. Takmörkun á 
ábyrgð, sem um getur í 2. mgr. 103. gr., skal gilda um slíkan farangur, sem 
hér ræðir um, þó að farsali hafi engan fyrirvara um það gert. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til peninga, verðbréfa eða dýrgripa. 
(154. gr.). Nú hefur tjón hlotizt af farangri farþega, og skal þá beita ákvæðum 
78. gr., eftir því sem við á. 
(155. gr.). Heimilt er farsala að halda farangri, sem honum hefur verið falinn 
til varðveizlu, til þess er farþegi hefur greitt fargjald og andvirði þess, er 
hann hefur neytt á skipi á leiðinni. 

Ef greiðsla er ekki innt af hendi, má fela farangur til varðveizlu, svo að 
öruggt sé, á kostnað farþega. Heimilt er þá farsala að láta selja á opinberu 
uppboði eða með öðrum jafntryggum hætti svo mikið af farangrinum sem 
nægir til lúkningar kröfu hans.
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(156. gr.). Farþegi getur riftað farsamningi, ef burtför skips seinkar verulega 
frá þeim stað, þar sem það átti að hefja ferðina. 

Nú ferst skip eða er dæmt óbætandi, áður en ferð hefst, og gengur þá 
samningur úr gildi. 

(157. gr.). Nú ferst skip eða er dæmt óbætandi, eftir að ferð er hafin, eða 

það verður fyrir slíkri töf á leiðinni, að þess verður ekki vænzt, að farþegar 
bíði í skipi, og er farsala þá skylt að sjá þeim og farangri þeirra fyrir fari 
með skipi eða öðru flutningstæki áfram til ákvörðunarstaðar, enda sé það 
unnt án óhæfilegs kostnaðar. 

Farþegi getur riftað samningi, ef ferð verður ekki á enda kljáð eða skip 
tefst, svo sem segir í 1. mgr., nema farsali annist flutning hans til ákvörð- 
unarstaðar. 

(158. gr.). Tjón, sem farþegi bíður við það, að skip ferst eða er dæmt óbætandi, 
eða af því, að för skips seinkar verulega, ber farsala að bæta, nema ætla megi, 
að hvorki hann né menn, sem hann ábyrgist, hafi átt sök á tjóninu. 
(159. gr.). Nú verður farþegi að dveljast um tíma í landi í einhverri höfn á 
leið skipsins vegna sjóslyss eða annarra aðstæðna, sem skip varða, og ber far- 
sala þá að greiða sanngjarnan kostnað af þeirri dvöl. 
(160. gr.). Ef farþegi hættir við förina eða fer af skipi á leiðinni, á farsali 
rétt til bóta úr hendi hans, nema farþegi hafi látizt eða sjúkdómur eða önn- 
ur lögmæt forföll hafi hindrað för hans, enda sé farsala tilkynnt það án óþarfrar 
tafar. Við ákvörðun bóta skal taka tillit til þess, ef farsali hefur látið undir 
höfuð leggjast án nægra ástæðna að taka annan farþega í hins stað. 
(161. gr.). Ákvæðum um gagnkvæman riftunarrétt í 1. mgr. 116. gr. skal beita 
um farsamninga, eftir því sem við á. 
(162. gr.). Nú hefur nokkur hluti ferðar verið farinn, þegar svo stendur á 
sem í 2. mgr. 157. gr., 160. gr. eða 161. gr. segir, og á farsali þá rétt til far- 
gjalds eftir vegalengd samkvæmt því, sem mælt er um svipað efni í 110. gr. 
En hafi farsali fengið greitt meira gjald en honum ber þannig réttur til, skal 
hann endurgreiða það, sem fram yfir er. 

7. gr. 
Sjöundi kapituli, um sjólán (bodmeri), 179.—191. gr., falli niður. 

8. gr. 
Í áttunda kapítula, um sjótjón, sem verði VI. kafli, breytast greinar þannig: 
Í 192. gr. (sem verður 163. gr.). Fyrir ,,212.—217. gr.“ komi: 183.— 188. gr. 
Í 193. gr. (sem verður 164. gr.). 

a. Í 2. mgr. 8. töluliðs: Fyrir orðin „kolabirgðum gufuskips“ komi: eldsneyti 
vélskips. 

b. Í 12. tölulið: Orðin „tilgjöf við neyðarlán, ef nauðsyn var á sjóláni“ falli 
niður. 

Í 195. gr. (sem verður 166. gr.). 
a. Í 1. tölulið: Fyrir „148. gr.“ komi: 74. gr. 

b. Í 4. tölulið: Fyrir orðin „kötlum gufuskips og vél“ komi: gangvélum skips. 
Í 1. mgr. 196. gr. (sem verður 167. gr.). Orðin „eftir 18. gr.“ falli niður. 
Í 2. mgr. 199. gr. (sem verður 170. gr.). Fyrir „196. gr.“ komi: 167. gr. 
Í 1. mgr. 201. gr. (sem verður 172. gr.). Fyrir „46. gr.“ komi: 40. gr. 
Í 206. gr. (sem verður 177. gr.). Fyrir „205. gr.“ komi: 176. gr. 
Í 212. gr. (sem verður 183. gr.). 
a. Í 1. tölulið: Fyrir „46. gr.“ komi: 40. gr. 

b. Í sama tölulið: Fyrir orðið „tjónið“ komi: skipið.
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I 213. gr. (sem verdur 184. gr.). 
a. Í 1. tölulið: Fyrir ,,205. og 206. gr.“ komi: 176. og 177. gr. 
b. Í 3. tölulið: Orðin „sbr. 154. gr.“ falli niður. 

. Í 2. mgr. 214. gr. (sem verður 185. gr.). Fyrir „155. gr.“ komi: 105. gr. 
. Í 216. gr. (sem verður 187. gr.). Fyrir ,,212.—215. gr.“ komi: 183.—186. gr. 

Í 1. tölulið 217. gr. (sem verður 188. gr.). Fyrir orðið „kol“ komi: eldsneyti. 
Fyrri málsliður 2. mgr. 218. gr. (sem verður 189. gr.) orðist svo: 

Úrslitareikninga sjótjóns annast löggiltur niðurjöfnunarmaður sjótjóns eða, 
ef þess er ekki kostur, tveir dómkvaddir menn. 
221. gr. (sem verður 192. gr.) orðist svo: 

Ábyrgð á framlagi til sjótjóns af hálfu skips og farmgjalds sætir þeirri 
takmörkun, sem í IX. kafla greinir. 

Sjótjónsframlag af hálfu farms og annars gåss i skipi ábyrgist eigandi hinna 
framlagsskyldu muna með þeim munum einum, en ekki sem sjálfsskuld. 
Í 223. gr. (sem verður 194. gr.). 
a. Í 1. mgr.: Fyrir orðin „síðara lið 166. gr.“ komi: 117. gr. 
b. 3. mgr. orðist svo: 

Um niðurjöfnun einkasjótjóns fer eftir ákvæðum 189. gr., ef einhver 
krefst þess, sem hlut á að máli. 

9. gr. 
Í níunda kapítula, um tjón af árekstri, sem verður VII. kafli, breytast þessar 

greinar: 

1. 224. gr. falli niður. 
2. 2. málsliður 1. mgr. 225. gr. (sem verður 195. gr.) falli niður. 
3. 227. gr. falli niður. 
4. 228. gr. a. verði 198. gr. 

se 
0 

10. gr. 
Í tíunda kapítula, um björgun, sem verður VIII. kafli, breytast þessar greinar: 

229. gr. (sem verður 199. gr.). 
a. Í 1. málslið 1. mgr.: Orðin „af því, sem bjargað var“ falli niður. 
b. 6. mgr. falli niður. 
c. Aftan við greinina bætist ný mgr., svo hljóðandi: 

Ábyrgð útgerðarmanns á björgunarlaunum er takmörkuð samkvæmt 
ákvæðum IX. kafla. Eigandi farms eða annars góss ábyrgist greiðslu björg- 
unarlauna aðeins með þeim munum, en ekki sem sjálfsskuld. 

Í 3. mgr. 232. gr. (sem verður 202. gr.). Í stað „230. gr.“ komi: 200. gr. 
Í 1. mgr. 233. gr. (sem verður 203. gr.). Í stað „230. gr.“ komi: 200. gr. 

11. gr. 
Eftir VIII. kafla komi nýr kafli, sem verði IX. kafli með fyrirsögninni: Um 

takmarkaða ábyrgð útgerðarmanna, svo hljóðandi: 

1. (205. gr.). Útgerðarmaður ber takmarkaða ábyrgð á kröfum þeim, sem hér 
verða greindar: 
1. Bótakröfum vegna lífs- eða líkamstjóns þeirra manna, sem vinna í þágu 

skips, svo og farþega. Bótakröfum fyrir glataða eða skemmda vöru, sem 
skipstjóri hefur tekið við til flutnings, og hvers konar muni, sem á skipi eru. 

2. Öðrum Þbótakröfum vegna tjóns á mönnum eða munum á sjó eða á landi, 
sem stafar af yfirsjónum eða vanrækslu skipstjóra, skipshafnar, hafnsögu- 
manns eða annarra, sem vinna í þágu skips. 

A 23
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3. Bótakröfum vegna vanefnda á samningi, sem stafa af yfirsjónum eða van- 

rækslu við stjórntök skips. 

4. Kröfum, sem rísa af því, að tilgreiningar í farmskírteini eru rangar eða 
ófullnægjandi. 

5. Kröfum, sem rísa af skyldum til að fjarlægja flak af skipi, sem farizt hefur, 
eða eyða því. 
Kröfum um björgunarlaun. 
Kröfum um framlög til sameiginlegs sjótjóns. 
Kröfum, sem stafa af því, að skipstjóri hefur samkvæmt stöðuumboði sínu 
utan heimilis skips gert ráðstafanir eða játazt undir skuldbindingar, sem 
nauðsynlegar voru til verndar skipi eða framhalds ferðar, nema krafa sé af 
því risin, að búnaður skips eða birgðir hafi verið ófullnægjandi, þegar 
ferð hófst, eða krafa hefur orðið til vegna sérstaks umboðs af hendi út- 
gerðarmanns eða verið viðurkennd af honum. 
Takmörkun ábyrgðar nær þó ekki til þeirra skuldbindinga, sem stafa af 

starfssamningi við skipstjóra, skipshöfn eða aðra menn, sem vinna i þágu 
skips, eða af yfirsjónum eða vanrækslu útgerðarmanns sjálfs, nema hann sé 
jafnframt skipstjóri og krafa eigi rót sína að rekja til yfirsjónar eða vanrækslu 
hans við stjórntök skips. 

(206. gr.). Þegar ábyrgð er takmörkuð, ábyrgist útgerðarmaður með verði 
skipsins að viðbættum fjárhæðum þeim, sem í 208. gr. getur. 

Þegar bæta skal tjón á mönnum (lífs- eða líkamstjón), ber útgerðarmaður 
ábyrgð með tvöfaldri þeirri fjárhæð, sem í 1. mgr. segir. 
(207. gr.). Verð skips skal ákveða eftir ástandi þess á þeim tímum, sem hér 
segir: 

1. Þegar um árekstur eða annað slys er að ræða, skal ákveða verðið við komu 
skips til fyrstu hafnar, að því er varðar kröfur, sem standa í sambandi 
við slysið og til eru orðnar fyrir komu skips til hafnar eða leiðir af sameig- 
inlegu sjótjóni. 

Nú hefur nýtt sjóslys, sem ekki stendur í sambandi við hið fyrra, rýrt 
skip í verði, áður en það kom til hafnar, og skal þá ekki taka tillit til þeirrar 
verðrýrnunar, að því er varðar kröfur út af fyrra slysinu. 

Ef slys ber að höndum í höfn, skal ákveða verðið samkvæmt ástandi 
skipsins þar, eftir að slys varð. 

2. Um kröfur, sem stafa af rangri eða ófullnægjandi tilgreiningu í farmskirteini 
eða að öðru leyti koma farmi við og falla ekki undir 1. tölulið, skal ákveða 
verðið eftir ástandi skips við komu þess til ákvörðunarhafnar eða annars 
staðar, þar sem ferð lýkur. Nú á farmi að skila á ýmsum stöðum, og skal þá 

ákveða verðið eftir ástandi skips við komu til fyrstu hafnar, að því er snertir 
kröfur, sem stafa af sama atburði. 

3. Um allar aðrar kröfur skal ákveða verð skipsins við lok ferðar. 
(208. gr.). Við ákvörðun á ábyrgð útgerðarmanns, þegar hún er takmörkuð, skal 
bæta við verð skips eftirgreindum fjárhæðum: 
a. Tíu hundraðshlutum af verði skips við upphaf ferðar. 
b. Skaðabótum og sjótjónsframlögum vegna tjóns á skipi, sem orðið hefur, 

eftir að ferð hófst, og ekki hefur verið úr bætt. 
(209. gr.) Kröfum þeirrar tegundar, sem um getur í 1. tölulið 207. gr. og stafa 
af sama slysi, skal fullnægja af ábyrgðarfjárhæðinni samkvæmt röð sjóveða, 
sem þær kunna að vera tryggðar með. Sama er um kröfur, sem í 2. og 3. tölulið 
207. gr. getur, þegar leggja skal til grundvallar þeim verð skips í sömu höfn. 

Kröfum til bóta fyrir lífs- og líkamstjón, sem stafa frá sama slysi, skal full- 
nægja af þeirri aukningu ábyrgðarfjárhæðar, sem greind er í 2. mgr. 206. gr. Nægi 
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sú fjárhæð ekki til lúkningar kröfu, ber að greiða eftirstöðvarnar í sama hlut- 
falli og aðrar kröfur eftir ákvæðum 1. málsliðs 1. mgr. þessarar greinar. 
(210. gr.). Ef útgerðarmaður vill bera fyrir sig takmörkun á ábyrgð, ber honum 
að sanna, hvert verið hafi verð skips á þeim tíma, sem máli skiptir. 
(211. gr.). Ef ágreiningur ris um takmörk ábyrgðar eða um skiptingu ábyrgðar- 
fjárins, getur útgerðarmaður krafizt, að niðurjöfnunarmaður sjótjóns eða, sé 
hans ekki kostur, 2 dómkvaddir menn (sbr. 189. gr.) skeri úr ágreiningnum. 
Nú hefur útgerðarmaður valið þessa leið, og getur þó hver kröfuhafi fengið úr 
því skorið með dómi, hverri fjárhæð krafa hans mundi nema, ef ábyrgð væri 
ekki takmörkuð. Útgerðarmaður getur og krafizt, að niðurjöfnunarmaður sjó- 
tjóns eða hinir dómkvöddu menn setji tilteknum kröfuhöfum hæfilegan frest 
til málshöfðunar. 

Niðurjöfnunarmanni sjótjóns eða hinum dómkvöddu mönnum er heimilt að 
kveðja kröfuhafa, með þriggja mánaða fyrirvara hið mesta, til að lýsa kröfum 
sínum. Skal það gert með opinberri auglýsingu, eftir því sem bezt hentar 
hverju sinni. 

Skylt er útgerðarmanni og kröfuhöfum að veita niðurjöfnunarmanni sjó- 
tjóns eða hinum dómkvöddu mönnum alla þá fræðslu og afhenda þau sönnunar- 
sögn, sem þeir telja máli skipta. 

Kostnað af starfi niðurjöfnunarmanns eða hinna dómkvöddu manna beri 
útgerðarmaður. Ágreining um réttmæti niðurstöðu þeirra má bera undir dóm- 
stóla. 
(212. gr.). Nú hefur útgerðarmaður sett tryggingu fyrir allri ábyrgðarfjárhæð- 
inni í því skyni að afstýra kyrrsetningu eða fá hana fellda niður, og skal þá 
tryggingin koma að notum öllum kröfuhöfum, sem sæta verða takmarkaðri 
ábyrgð á kröfum sínum, enda getur enginn þeirra krafizt frekari tryggingar. 

Nú hefur trygging verið sett fyrir lægri fjárhæð eða ýmsar tryggingar settar, 
og má þá, ef ekki næst samkomulag með aðilum, fá dómsúrskurð um áhrif þegar 
settra trygginga og hvort aukin trygging skuli sett, þó svo, að ekki sé farið fram 
úr fullri ábyrgðarfjárhæð. 
(213. gr.). Nú hefur útgerðarmaður greitt að fullu þá fjárhæð, sem honum var 
skylt eftir reglum um takmörkun ábyrgðar, og það kemur síðar fram, að aðrir 
kröfuhafar áttu sama rétt eða betri, og er hann þá ekki skyldur til meiri greiðslu, 
ef hann vissi ekki af þessum kröfum, þegar hann greiddi hitt, og ekki verður 
álitið, að hann hefði fengið vitneskju um þær þrátt fyrir hæfilega eftir- 
grennslan. 

Nú hefur kröfuhafi fengið með þessum hætti fé, sem öðrum bar að réttu, og 
ábyrgist hann þá þeim manni kröfu hans, en þó ekki lengra en það fé hrekkur, 
sem hann tók við, og því aðeins, að hann vissi af þeirri kröfu, er hann tók 
við fénu. 
(214. gr.). Þegar lögsókn hefur verið hafin gegn útgerðarmanni til heimtu eða 
tryggingar kröfu, sem hann ábyrgist takmarkaðri ábyrgð, er dómara heimilt 
að ákveða eftir kröfu hans, að frestað skuli kyrrsetningu, aðför eða uppboði 
á öðrum eignum hans en þeim, sem eru að sjóveði, unz sala á skipi og út- 
hlutun söluandvirðis hefur farið fram. 
(215. gr.). Nú hefur farmsamningshafi orðið ábyrgur vegna bakfarmsamnings 
fyrir kröfu, sem um ræðir í 205. gr., og skal þá beita ákvæðum um takmarkaða 
ábyrgð, eftir því sem við á. Svo skal og vera, þegar maður, sem fengið hefur 
skip annars aðila til afnota í siglingum á eigin kostnað, eða skipseigandi, sem 
ekki gerir skipið út sjálfur, hafa orðið ábyrgir fyrir nefndum kröfum.
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12. gr. 
Í stað ellefta kapítula komi nýr kafli með breyttum ákvæðum, sem verður X. 

kafli, með fyrirsögninni: Um sjóveðrétt og fyrningu á sjókröfum, svo hljóðandi: 
1. (216. gr.). Þessar kröfur eiga sjóveðrétt í skipi og farmgjaldi: 

1. Dómsgjöld og kostnaður af sölu skips í sameiginlega þágu lánardrottna, 
kostnaður af vörzlu þess, unz sala fer fram, og af úthlutun söluverðs. Lesta- 
gjöld, vitagjöld, hafnargjöld og önnur slík opinber gjöld, sem greiða ber af 
skipi. Kostnaður af affermingu skips, varðstöðu í því og annarri vörzlu 
þess, eftir að það kom til síðustu hafnar. 

2. Kröfur til launa og annarrar þóknunar, sem stofnazt hafa til handa skip- 
stjóra, skipshöfn og öðrum, sem útgerðarmaður eða skipstjóri hafa ráðið á skip. 

3. Björgunarlaun og kröfur um framlög til sameiginlegs sjótjóns. 
4. Bótakröfur vegna árekstrar skipa eða annars sjóslyss. Bætur fyrir tjón, sem 

skip hefur valdið á mannvirkjum í höfnum, skipakvíum eða á siglingaleiðum. 
Bótakröfur vegna lifs- eða líkamstjóns farþega, skipstjóra, skipshafnar eða 
annarra, sem á skip eru ráðnir. Bótakröfur fyrir glataðan eða skemmdan 
farm eða farangur farþega. Bætur fyrir eignir skipverja, þær er farizt hafa 
við sjóslys. 

5. Kröfur, sem til eru orðnar við ráðstafanir eða skuldbindingar, er skip- 
stjóri hefur gert vegna stöðu sinnar utan heimilis skipsins og nauðsynlegar 
voru til verndar skipi eða framhalds ferðar, og gildir þetta eins, þó að skip- 
stjóri sé jafnframt eigandi skips, og án tillits til þess, hvort hann eða annar 
maður er eigandi kröfu. 

Ákvæði þessa töluliðs gilda þó ekki um kröfur, sem skipstjóri stofnar 
við menn eða stofnanir hér á landi í sambandi við útgerð skipa, sem heimilis- 
föst eru hér á landi og eingöngu eða aðallega eru notuð til fiskveiða hér 
við land, vegna úttektar á vistum, veiðarfærum, beitu, ís, salti, tunnum, kol- 
um, benzíni, olíu eða öðrum vélarnauðsynjum, nema úttekt hafi verið nauð- 
synleg til heimferðar skips, enda haldi skipið til heimferðar frá úttektarstað 
án nokkurra tafa, og telst það ekki heimferð, ef skip stundar veiðar, eftir 
að úttekt fór fram. Nú fær kröfuhafi ekki sjóveðrétt vegna framangreindra 
fyrirmæla, og ábyrgist útgerðarmaður þá kröfuna með öllum eignum sínum. 

6. Kröfur, sem leiðir af því, að tilgreiningar í farmskírteini hafa verið rangar 
eða ófullnægjandi. 

2. (217. gr.). Sjóveðréttur í skipi nær og til skipsbúnaðar og kröfu útgerðarmanns 
til skaðabóta og sjótjónsframlags vegna tjóns á skipi, sem orðið hefur, eftir að 
ferð hófst, og ekki hefur verið úr bætt. Til skipsbúnaðar teljast ekki vistabirgðir, 
eldsneyti né aðrar vélarnauðsynjar. 

Sjóveðréttur í farmgjaldi tekur yfir óskert (brutto) farmgjald og fargjald 
fyrir þá ferð, sem krafan stafar af, svo og til skaðabóta og sjótjónsframlags 
fyrir missi þess farmgjalds eða fargjalds. Sjóveðréttur fyrir kröfum samkvæmt 
2. tölulið 216. gr. nær þó til farmgjalds fyrir allar ferðir skips, sem farnar voru, 
meðan starfssamningur var í gildi. 

Sjóveðréttur í skipi og farmgjaldi nær einnig til hluta útgerðarmanns af 
björgunarlaunum, sem til hefur verið unnið í ferðinni. 

Sjóveðréttur fyrir launakröfum og þóknunar samkvæmt 2. tölulið 216. gr. 
og bótakröfum fyrir eignir skipverja, þær er farizt hafa við sjóslys, sbr. síðasta 
málslið 4. töluliðs 216. gr., skal einnig ná til vátryggingarfjár skips og farmgjalds, 
meðan það er ekki af höndum greitt. Nú ferst skip eða er dæmt óbætandi, og er 
þá vátryggingarsala óskylt að láta vátryggingarfé af höndum, fyrr en 14 dögum 
eftir að hann átti þess kost að afla þeirra upplýsinga, er þörf var á til þess að meta
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vátryggingaratburðinn og ákveða upphæð bótanna. Sjóveðréttur nær ekki til vá- 
tryggingarfjár í öðrum tilfellum en hér var greint. 
(218. gr.). Sjóveðréttur í skipi og farmgjaldi gengur fyrir öllum öðrum 
eignarhöftum, sem á eignum þessum hvíla. Sjóveðréttur samkvæmt 6. tölulið 
216. gr. víkur þó fyrir samningsveði i skipi. 

Kröfum þeim, sem taldar eru í 216. gr., skal fullnægja eftir þeirri röð tölu- 

liða, sem þær eru taldar þar í, að svo miklu leyti sem þær eru til komnar í 
sömu ferð. Kröfur taldar í sama tölulið eru jafnréttháar sín á milli, en þó svo, 

að stafi kröfur í 3. og 5. tölulið ekki af sama atburði, gengur yngri krafa fyrir 

eldri. 
Nú stafa kröfurnar af ýmsum ferðum, og gengur þá sú krafa, sem af síð- 

ari ferð stafar, fyrir hverri kröfu af eldri ferðum. Að því er tekur til sjóveð- 
réttinda eftir 6. tölulið 216. gr. gildir þetta þó aðeins í sambandi þeirra á 
milli. Kröfur samkvæmt starfssamningi, sem nær til fleiri en einnar ferðar, 
hafa allar sama rétt og kröfur frá síðustu ferð. 

(219. gr.). Sjóveðréttur í skipi fellur niður, ef það er selt á nauðungaruppboði. 
Svo skal og vera, ef skip er selt, eftir að það hefur á lögmætan hátt verið dæmt 
óbætandi, og skal þá beita ákvæðum 220. gr., eftir því sem við á. 

Sjóveðréttur í skipi helzt, þó að eigendaskipti verði að því með öðrum 

hætti. 

(220. gr.). Nú fer fram nauðungarsala á skipi eða annarri eign, sem sjóveð 
hvílir á, og eiga sjóveðhafar þá heimtingu á að fá kröfur sínar greiddar af sölu- 
andvirði, miðað við fulla fjárhæð þeirra, en þó ekki fram yfir það, sem reglur 
um takmarkaða ábyrgð segja til um. 

(221. gr.). Sjóveð í farmgjaldi, skaðabótakröfu eða sjótjónsframlagi vegna tjóns 
á skipi eða farmgjaldsmissis svo og björgunarlaunum helzt, meðan greiðsla hef- 
ur ekki farið fram til útgerðarmanns eða féð er enn í höndum skipstjóra eða 
umboðsmanns útgerðarmannsins. 

Nú hefur greiðsla farið fram til þrotabús útgerðarmanns, og skal þá nota 
það fé til lúkningar kröfum, sem sjóveðrétt áttu í kröfu þeirri, sem greidd 
var búinu. 

(222. gr.). Nú fellur sjóveðréttur niður við það, að fé, sem krafa var tryggð 
með, er greitt útgerðarmanni, og ábyrgist hann þá kröfuna, svo langt sem það 
fé hrekkur, sem hann tók við, ef hann var þar ekki í sjálfsskuld áður. 

Beita skal ákvæðum 213. gr., eftir því sem við á. 

(223. gr.). Nú verður skip við frjálst afsal eign manns, sem ekki getur átt 
íslenzkt skip, án þess að fullnægt hafi verið áður þeim sjóveðréttarkröfum, 
sem á því lágu, og ábyrgist þá hinn fyrri eigandi þær kröfur sem sjálfsskuld- 
armaður, þó að svo hafi ekki áður verið. Nú sannar hann, að skipið nægði ekki 
til að fullnægja kröfum þessum, þegar það var selt, og fer þá ábyrgð hans ekki 
fram úr verðmæti skipsins. 

Beita skal ákvæðum 213. gr., eftir því sem við á. 

(224. gr.). Beita skal ákvæðum um sjóveðrétt, eftir þvi sem við á, þegar vara 
er flutt samkvæmt bakfarmsamningi, svo og þegar annar maður en eigandi 
skips hefur skip í förum á sinn kostnað, enda hafi hann ekki komizt að því 
með óráðvandlegu atferli, sem kröfuhafa er kunnugt um. 

(225. gr.). Þessar kröfur eiga sjóveðrétt í farmi: 
1. Björgunarlaun og kröfur um framlög til sameiginlegs sjótjóns svo og kostn- 

aðar, sem jafnað er niður samkvæmt 117. eða 194. gr. 
2. Kröfur, sem stafa af ráðstöfunum eða skuldbindingum, er farmflytjandi eða 

skipstjóri samkvæmt stöðuumboði sínu hafa gert fyrir hönd farmeiganda,
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svo og endurgjaldskröfur þeirra, ef þeir hafa lagt fram fé til lúkningar 
kostnaði á farmi. Enn fremur bótakröfur farmeisenda fyrir vöru, sem seld 

var í þágu annarra farmeigenda. 
3. Kröfur til farmgjalds, bóta fyrir missi farmgjalds og annað tjón, sem af því 

stafar, að vara er færð í land úr skipi í fermingarhöfn eða meðan á ferð 
stendur, svo og bætur fyrir aukabiðdaga og aðra töf við fermingu eða af- 
fermingu eða í ferð skipsins. 
Sjóveð í farmi gengur fyrir öllum öðrum eignarhöftum, sem á farmi hvila, 

að undanskildum opinberum gjöldum. 
Kröfunum skal fullnægja í þeirri röð, sem þær eru taldar í 1. mgr. Kröfur 

i sama tölulið eru jafnréttháar, og þó því aðeins þær, sem taldar eru í 1. og 2. 
tölulið, að þær stafi af sama atburði, ella gengur yngri krafa fyrir eldri. 
(226. gr.). Sjóveðréttur í farmi fellur niður, þegar vara hefur verið afhent. 
Svo er og, ef varan er seld á nauðungaruppboði eða á ferð í þágu skips eða farms, 
en í stað þess á kröfuhafi þá veðrétt í söluverði, meðan það er ekki látið af hendi. 

(227. gr.). Sjóveðréttur í farmi nær og til kröfu farmeiganda til skaðabóta eða 
sjótjónsframlags vegna missis farms eða tjóns á honum. Sama gildir um Þbóta- 
kröfu vegna sölu farms í þágu skips eða annars farmeiganda. 

Sjóveðréttur í farmi nær ekki til vátryggingarfjár. 

(228. gr.). Um sjóveð í söluverði farms og í kröfu til skaðabóta eða sjótjóns- 
framlags skal beita ákvæðum 221. og 222. gr., eftir því sem við á. 

(229. gr.). Ef skipstjóri afhendir vöru, sem sjóveð hvílir á, án leyfis kröfuhafa, 
ábyrgist skipstjóri honum greiðslu á kröfunni, en þó ekki fram yfir það, sem 
skipstjóri getur sannað að verð vöru hafi numið við afhendingu. Sama gildir 
um viðtakanda, ef hann vissi um sjóveðið, þegar hann tók við vörunni, enda 

hafi hann ekki verið þar í sjálfsskuld áður. Beita skal ákvæðum 213. gr., eftir 
því sem við á. 

(230. gr.). Ef kröfuhafi hefur fleiri veð en eitt fyrir kröfu sinni, er honum 

heimilt að ganga að hverju veðinu sem hann vill fyrir allri kröfunni. 
Nú hefur hann leitað sér í einu veðinu lúkningar á meira fé en koma mundi 

á það veð að réttri tiltölu, og getur þá sá eigandi, sem tjón bíður, svo og sá 
sjóveðhafi, sem veð sitt fékk svo rýrt, að ekki hrekkur til lúkningar kröfu 
hans, gengið að hinum öðrum veðum með sama rétti og fyrrgreindur kröfuhafi 
átti. 

(231. gr.). Sjálfráður er kröfuhafi að höfða mál, hvort er hann vill heldur á 
hendur útgerðarmanni eða skipstjóra, til fullnægingar á kröfu, sem sjóveð er 
fyrir í skipi eða farmgjaldi. 

Höfða má mál á hendur skipstjóra til fullnægingar kröfu með sjóveði í 
farmi. Þetta tekur þó ekki til útgerðarmanns né annars manns, sem gerir skipið 
út á sjálfs sín kostnað. 

(232. gr.). Sjóveðréttur fyrnist, ef honum er ekki fylgt eftir með lögsókn eða 
lýst fyrir þeim, sem sjótjóni jafna niður (sbr. 189. gr.), ef krafa varðar sjó- 
tjónið, innan þeirra tímamarka, sem hér segir: 
1. Fyrir kröfu um björgunarlaun: innan eins árs frá því, er björgunarstarfi lauk. 

2. Fyrir skaðabótakröfu vegna tjóns af árekstri eða öðru slysi og fyrir bóta- 
kröfu vegna lífs- eða líkamstjóns: innan eins árs frá því, er tjón bar að 
höndum. 

3. Fyrir skaðabótakröfu út af því, að farmur eða farangur farþega hefur spillzt 
eða glatazt, eða vegna rangrar eða ófullnægjandi tilgreiningar í farmskirteini: 
innan eins árs frá því, að vöru var skilað eða henni bar að skila. 

4. Fyrir kröfu, sem af því er risin, að skipstjóra hafa verið látnar í té
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skipsnaudsynjar, samkvæmt því er segir i 5. tölulið 216. gr.: innan 6 mán- 
aða frá því, er krafa stofnaðist. 

5. Fyrir kröfum, sem stafa af öðrum ráðstöfunum eða skuldbindingum skip- 
stjóra samkvæmt 5. tölulið 216. gr. eða 2. tölulið 225. gr.: innan eins árs 
frá því, er krafa stofnaðist. 

6. Fyrir öðrum kröfum: innan eins árs frá því, er krafan féll í gjalddaga. 
Þegar frestur er ákveðinn eftir 6. tölulið, skal launakrafa eða þóknunar 

samkvæmt starfssamningi ekki teljast í gjalddaga fallin vegna þess eins, að 
kröfuhafi átti rétt til greiðslu fyrir fram að einhverju leyti eða til afborgana. 

Þegar mál er rekið fyrir íslenzkum dómstóli, skal ávallt farið eftir íslenzk- 
um lögum um það, hverjar athafnir rifta fyrningu. 
(233. gr.). Kröfur þær, er hér verða taldar, falla niður vegna fyrningar, ef 
þeim er ekki fylgt eftir með lögsókn eða lýst fyrir þeim, sem sjótjóni jafna 
niður (sbr. 189. gr.), ef krafa varðar sjótjónið, innan þeirra tímamarka, sem 
hér segir: 

1. Krafa um björgunarlaun: innan tveggja ára frá því, er björgunarstarfi lauk. 
2. Skaðabótakrafa út af árekstri eða sjóslysi, sem greint er í 198. gr.: innan 

tveggja ára frá því, að atburður sá gerðist, sem tjóni olli, og farmkrafa 
samkvæmt 3. mgr. 195. gr.: innan eins árs frá því, að greiðsla fór fram. 

3. Skaðabótakrafa út af því, að farmur eða farangur farþega hefur spillzt 
eða glatazt, eða vegna rangrar eða ófullnægjandi tilgreiningar í farmskirteini: 
innan eins árs frá því, að vöru var skilað eða henni bar að skila. 

4. Krafa um framlag til sameiginlegs sjótjóns og til kostnaðar, sem jafna skal 
niður samkvæmt 117. gr. og 2. mgr. 194. gr.: innan eins árs frá dagsetningu 
niðurjöfnunargerðar. 

5. Krafa, sem sætir takmarkaðri ábyrgð og ekki telst til 14. töluliðar hér 
að framan: innan þriggja ára frá því, að hún féll í gjalddaga. 

6. Krafa á hendur þeim, sem orðið hefur persónulega ábyrgur samkvæmt 
ákvæðum 222., 223., 228. eða 229. gr., fyrnist á sama tíma og sjóveðrétturinn. 
Beita skal ákvæðum 3. mgr. 232. gr., eftir því sem við á. Aðrar kröfur 

fyrnast eftir almennum reglum. 

13. gr. 
Í stað tólfta kapítula komi nýr kafli með breyttum ákvæðum, sem verður XI. 

kafli og hefur fyrirsögnina: Um refsingar og önnur viðurlög, svo hljóðandi: 
1. (234. gr.). Ef skipstjóri hefur ekki á skipi eitt eintak af lögum þessum og 

reglugerðum og öðrum opinberum fyrirmælum samkvæmt þeim, varðar það 
sektum. 
(235. gr.). Vanræki skipstjóri, stýrimaður, vélstjóri eða loftskeytamaður skrán- 
ingu í bækur, sem skylt er að halda, varðveizlu þeirra eða sýningu, varðar það 

sektum eða varðhaldi. 
(236. gr.). Ef skipstjóri brýtur gegn skyldum samkvæmt 33. gr. um flutning 
farmanna, sæti hann sektum. 
(237. gr.). Vanræki skipstjóri að gefa sjóferðarskýrslu, þegar honum er það 
skylt samkvæmt 39. gr., varðar það sektum. 

(238. gr.). Ef skipstjóri vanrækir að gegna þeim skyldum, sem um ræðir í 

197. og 198. gr., þegar árekstur eða svipað slys ber að höndum, varðar það 
sektum eða varðhaldi. 
(239. gr.). Ef skipstjóri hefur orðið valdur að skipstrandi, árekstri eða öðru 

sjóslysi með yfirsjónum eða vanrækslu í starfi sínu, varðar það sektum, varð- 

haldi eða fangelsi allt að 2 árum, enda liggi ekki þyngri refsing við brotinu 
eftir öðrum lögum.
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Þegar um stórfellt eða ítrekað brot er að ræða, má svipta skipstjóra rétti 
til að gegna skipstjórnarstörfum sem skipstjóri eða stýrimaður um ákveðinn 
tíma, sem ekki sé skemmri en 3 mánuðir, eða að fullu og öllu. Nú hefur skip- 

stjóri verið sviptur skipstjórnarréttindum um lengri tíma en 3 ár, og getur 
þá dómsmálaráðherra, þegar 3 ár eru liðin frá sviptingunni, veitt honum rétt- 
indin að nýju, enda hafi áður verið leitað álits ráðuneytis þess, sem fer með 
siglingamálefni, og það lýst sig því samþykkt. 

Svipting skipstjórnarréttinda skal gerð með dómi. Áfrýjun frestar ekki 
verkun dóms að þessu leyti. Nú telur lögreglustjóri, að skipstjóri hafi unnið til 
réttindasviptingar, og skal hann þá svipta hann skipstjórnarréttindum til bráða- 
birgða. Réttindasviptingu skal tilkynna skráningarstjóra. 

7. (240. gr.). Stórfelld eða endurtekin brot skipstjóra gegn öðrum skyldum sam- 
kvæmt lögum þessum en þeim, sem ákvæði 234.—239. gr. taka til, varða sekt- 
um eða varðhaldi. 

8. (241. gr.). Ákvæði þessa kafla taka einnig til manna, sem gegna starfi skip- 
stjóra í hans stað. 

9. (242. gr.). Áður en ráðin er ákæra vegna brota, sem um ræðir í 239. gr., skal 

leita álits ráðuneytis þess, sem fer með siglingamálefni. 

14. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1963. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 69 28. 

nóv. 1919, lög nr. 40 19. maí 1930, 2.—7. gr., og lög nr. 30 1. febr. 1936. 

15. gr. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra, ásamt 1. 

gr. laga nr. 40 19. maí 1930, inn í siglingalög, nr. 56 30. nóv. 1914, og gefa þau út 
svo breytt. 

Gjört að Bessastöðum, 20. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

Nr. 16. M 29. april. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 73 25. nóv. 1952, um tilkynningar aðsetursskipta. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 
Maður, sem kemur erlendis frá til búsetu eða dvalar hér á landi, skal tilkynna 

viðkomandi sveitarstjórn aðsetur sitt innan 7 daga frá komu til landsins. Undan- 
þegnir þessari skyldu eru þeir, sem dveljast hér skemmri tíma en þrjá mánuði og 
halda lögheimili í öðru landi, meðan þeir eru hér, enda stundi þeir ekki atvinnu 
í landinu.
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Hver så, sem fer til útlanda og hættir að eiga lögheimili hér á landi, skal til- 
kynna það viðkomandi sveitarstjórn, áður en hann fer, og meðal annars upplýsa 
fullt aðsetur sitt erlendis. Þeir, sem hafa tilkynnt komu til landsins samkvæmt 1. 

málsgr. þessarar greinar eða verið skyldir til að gera það, skulu tilkynna brottför 
sina frá því á sama hátt, nema hlutaðeigandi hyggi á endurkomu til landsins eftir 
dvöl um stundarsakir erlendis. 

Heimilt er að ákveða, að fyrirmæli 1. málsgr. þessarar greinar skuli ekki taka 
til námsmanna frá tilteknum löndum eða til erlendra sjómanna á íslenzkum fiski- 
skipum, enda hafi hinir síðarnefndu ekki aðsetur í landi. 

2. gr. 
6. gr. laganna orðist svo: 
Fjármálaráðherra er heimilt að ákveða, að hver sá, sem flytur lögheimili sitt 

hingað til lands frá einhverju Norðurlandanna, skuli, um leið og hann fullnægir 

tilkynningarskyldu samkvæmt 1. málsgr. 5. gr., afhenda viðkomandi sveitarstjórn 
vottorð um flutninginn í nánar tilteknu formi, sem gefið er út af skráningaryfir- 
valdi í því landi, sem frá er komið. Fjármálaráðherra er einnig heimilt að ákveða, 
að hver sá, sem flytur lögheimili sitt héðan til einhvers Norðurlandanna, skuli, 
um leið og hann fullnægir tilkynningarskyldu samkvæmt 2. málsgr. 5. gr., fá af- 
hent vottorð um flutninginn, sem gefið er út af þjóðskránni eða af sveitarstjórn 
í umboði hennar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 29. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Gunnar Thoroddsen. 

22. apríl. . Nr. 17. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að selja tvær eyðijarðir í Árskógshreppi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Árskógshreppi í Eyjafjarðarsýslu eyðijarð- 
irnar Hrafnagil og Grund í Árskógshreppi fyrir verð, sem dómkvaddir menn meta. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 22. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ingólfur Jónsson. 
A 24
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LOG 

um breyting á lögum nr. 49 28. april 1962, um Ríkisábyrgðasjóð. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 4. gr. laganna komi ný gr., sem verður 5. gr., svo hljóðandi (og breytist 

greinatalan samkv. því): 
Ríkisstjórninni er heimilt fyrir hönd Ríkisábyrgðasjóðs að taka allt að 50 millj. 

króna innlent lán handa sjóðnum til að greiða kröfur samkv. 4. gr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 19. . 20. april. 

LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán fyrir 

Slippstöðina h/f, Akureyri. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni skal heimilt að ábyrgjast allt að 5 milljón króna innlent eða 

erlent lán fyrir Slippstöðina h/f, Akureyri, til endurbóta á skipasmíðastöð fyrir- 
tækisins og til þess að koma upp skipasmíðastöð fyrir stálskip á Akureyri, gegn 
tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 30/1960, um skipun innflutnings- og gjaldeyrismåla o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða orðist svo: 

Á árinu 1963 skal hámarkstala þeirra bifreiða, sem lækka má aðflutningsgjöld 
af samkvæmt v-lið 3. gr. laga nr. 90 25. nóvember 1954, um tollskrá o. fl., vera 150 
(sbr. 2. gr. laga nr. 27 29. maí 1957). 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Gylfi Þ. Gíslason. 

23. april. . Nr. 21. 

LOG 

um kirkjugarda. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Allir kirkjugarðar landsins og grafreitir eru friðhelgir og skulu vígðir vera 

af presti. Þar má ekki hafa í nánd leikvelli né önnur mannvirki, sem stafar frá 
ys og hávaði eða eru til lýta. 

2. gr. 
Hver maður á rétt til legstaðar þar í sókn, sem hann andast, hefur átt síðast 

lögheimili eða óskað legs, drukknaðir menn þar, er þeir eru á land fluttir, og þeir, 
er á fjöllum eða öræfum andast, þar, er þeir eru fluttir til byggða. 

3. gr. 
Hver kirkjugarður þjóðkirkjunnar er sjálfseignarstofnun með sérstöku fjár- 

haldi, í umsjón og ábyrgð safnaðar undir yfirstjórn biskups. 

Sóknarnefnd eða sérnefnd kjörin af safnaðarfundi hefur á hendi umsjón og 
fjárhald kirkjugarðs, samkvæmt því sem fyrir er mælt í lögum þessum, og er 
hér á eftir nefnd kirkjugarðsstjórn.
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4. gr. 
Skipulagsnefnd kirkjugarða hefur yfirumsjón með kirkjugörðum landsins, svo 

sem nánar er ákveðið í lögum þessum. Í henni eiga sæti biskup Íslands, húsa- 
meistari ríkisins og þjóðminjavörður, einn maður kosinn af Kirkjuþingi og annar 
af Safnaðarráði Reykjavíkurprófastsdæmis, báðir kosnir til 6 ára í senn. 

Nefndin ræður umsjónarmann kirkjugarða og setur honum starfsreglur, og 

skal hann vera sérfróður um gerð og skipulag kirkjugarða. 

Laun hans greiðist úr ríkissjóði. 

5. gr. 
Skylt er sveitarfélagi því (en sveitarfélag í lögum þessum er jafnframt haft 

um bæjarfélög), er liggur innan sóknar, að láta ókeypis í té hæfilegt kirkjugarðs- 
stæði svo og hleðslu- og steypuefni — sand og möl — í girðingu, þó þannig, að 
óbreyttar haldist kvaðir þær, er þegar eru á jörðum og lóðum, þar sem kirkju- 
garðar standa. 

Þar, sem ekki er völ á nægilega þurrum eða djúpum jarðvegi til kirkjugarðs- 
slæðis, skal sveitarfélag kosta framræslu og uppfyllingu landsins, svo að unnt 

verði að taka nægilega djúpar grafir og ekki standi vatn í þeim. 
Þar, sem kirkja er ekki í kirkjugarði, leggur sveitarfélag veg frá henni til 

kirkjugarðs og heldur honum akfærum. Enn fremur leggur sveitarfélag til ókeypis 
hæfilegan ofaníburð í götur og gangstíga kirkjugarðs, ef þess er krafizt. 

Í kaupstöðum eða kauptúnum sér sveitarfélag fyrir nægilegu vatni til vökv- 
unar blóma og trjágróðurs í kirkjugarðinum, úr vatnspípum innan garðs, þar 
sem við verður komið, eða úr brunni í nánd, þar sem engin óhollusta getur af 
stafað. 

Nú hafa fleiri en eitt sveitarfélag eða bæjarfélag og hreppur eða hreppshluti 
sameiginlegan kirkjugarð, og skal þá skipta kostnaðinum niður á hlutaðeigandi 
bæjar- og sveitarfélög, eða hluta þeirra, eftir mannfjölda í hverju þeirra fyrir sig, 
þ. á m. stofnkostnaði skv. Í. mgr. 

Heimilt er, með samþykki dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, að taka eignar- 
námi hentuga lóð undir kirkjugarð, samkvæmt lögum nr. 61 14. nóv. 1917. 

Rétt er kirkjugarðsstjórn, ef óhæfilegur dráttur verður á framkvæmd þeirra 
verka, er getur í 2—4. málsgr. þessarar greinar, að taka sjálf að sér framkvæmd 
að nokkru eða öllu leyti. Gerir hún þá reikning yfir kostnaðinn að verkinu loknu, 
og sætir reikningurinn úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, ef ágreiningur 
verður. Greiða skal reikninginn samkvæmt úrskurði ráðuneytisins innan mánaðar 
frá því, er hann er felldur. 

6. gr. 
Kirkjugarðar skulu girtir smekklegri, fjárheldri girðingu með vönduðu sálu- 

hliði, grind á hjörum og læsingu. Þegar girða þarf kirkjugarð, skal leita um það 
tillagna umsjónarmanns kirkjugarða. Að fengnum þessum tillögum gerir safnað- 
arfundur eða kirkjugarðsstjórn, ef fleiri söfnuðir en einn eiga í hlut, ályktun um 
gerð girðingarinnar. Náist eigi samkomulag um hana við umsjónarmann kirkju- 
sarða, ræður úrskurður skipulagsnefndar kirkjugarða. 

Nú er kirkjugarður fjarri kirkju, og skal þá vera klukka í sáluhliði, stöpli 
eða líkhúsi. 

7. gr. 

Lögmætur safnaðarfundur eða kirkjugarðsstjórn, ef fleiri söfnuðir en einn 

eiga í hlut, ákveður, hvenær taka skal upp nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan. 
Nú er þetta vanrækt, og getur þá skipulagsnefnd kirkjugarða skipað fyrir um
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stækkun eða flutning kirkjugarðs, enda liggi fyrir álit héraðsprófasts um naud- 
syn þess. 

Þegar gera á nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan, skal lHggja fyrir vottorð 
héraðslæknis um það, að garðsstæði sé valið i samræmi við heilbrigðisreglur. Vottorð 
þetta sendist síðan ásamt uppdrætti að fyrirhuguðum kirkjugarði umsjónarmanni 
kirkjugarða, er hann leggur ásamt umsögn sinni fyrir skipulagsnefnd kirkjugarða 
til fullnaðarúrskurðar. 

S. gr. 
Kirkjugarðsstjórnir skulu láta gera á sérstök eyðublöð uppdrætti af kirkju- 

görðum landsins, bæði þeim, sem í notkun eru, og hinum, sem hætt er að nota, 

en enn hefur eigi verið sléttað yfir. Á uppdrætti þessa sé markað fyrir legsteinum 
öllum og þeim leiðum, sem menn vita deili á. Lýsing fylgi á minnismerkjum og 
skrá yfir þau leiði, sem menn vita, hverjir hvíla undir, ásamt nöfnum þeirra og 
dánarári. 

Að því búnu lætur umsjónarmaður kirkjugarða í samráði við skipulagsnefnd 

kirkjugarða gera uppdrátt að skipulagi garðanna, stækkun, ef með þarf, girðing- 
um og sáluhliði. 

Umsjónarmaður kirkjugarða gerir tillögur um niðurlagða kirkjugarða, hvernig 
með skuli fara. 

9. gr. 
Kirkjugarðsstjórn heldur legstaðaskrá í því formi, sem skipulagsnefnd kirkju- 

garða ákveður. Þar skal rita nöfn, stöðu, heimili, aldur, greftrunardag og grafar- 
númer þeirra, sem jarðsettir eru, jafnóðum og greftrað er, enn fremur nöfn þeirra, 
er fyrr hafa verið jarðaðir í garðinum, ef leiði þeirra þekkjast. Uppdráttur af 
kirkjugarðinum fylgi hverri legstaðaskrá, og séu mörkuð á hann leiði allra þeirra, 
sem standa í skránni. Skrá þessi skal gerð í tveimur eintökum, og geymist annað 

hjá sóknarpresti, og skal það afhent honum ársfjórðungslega. Í Reykjavíkurprófasts- 
dæmi skal afhenda skrána borgarlækni mánaðarlega. Geta skal þess í legstaðaskrá, 
ef lík er jarðað í kistu úr málmi eða sérstaklega varanlegum viði. 

10. gr. 
Kirkjugarðsstjórn ber að sjá um, að grefti sé hagað skipulega og samkvæmt 

uppdrætti, enda óheimilt að taka gröf annars staðar en þar, sem hún leyfir eða 
umboðsmaður hennar. 

Gröf má eigi taka innan kirkju eða nær grunni hennar en 1% metra. 

11. gr. 

Grafir skulu vera svo djúpar, að fullur metri sé frá kistuloki á srafarbarm. 
Kirkjugarðsstjórn getur heimilað, að tvígrafið sé í sömu gröf, ef þess er óskað af 
hálfu vandamanna þess, er grafa á, og fyrir liggur samþykki vandamanna þess, 
er þar var áður grafinn. Skal þá grafardýpt hið fyrra sinni vera 2% metri. Sá, 
sem gröf lætur taka, er skyldur til þess að láta ganga vel frá legstaðnum, svo 
fljótt sem við verður komið, og slétta yfir gröfina. Sé þetta vanrækt, lætur kirkju- 
garðsstjórn framkvæma verkið á kostnað hlutaðeiganda. 

Beinum, sem upp kunna að koma, þegar gröf er tekin, skal koma fyrir í gröf- 
inni á ný, þannig að sem minnst beri á þeim. Sé bálstofa fyrir hendi, er heimilt 

að brenna allar slíkar leifar og leggja öskuna í gröf. 

12. gr. 
Hjón eiga, ef kostur er, rétt á allt að fjórum grafarstæðum í sóknarkirkju- 

garði sínum og geta fengið þau mæld út og leyfisbréf fyrir þeim hjá kirkjugarðs-
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stjórn gegn gjaldi á grafarstæði, sem skipulagsnefnd kirkjugarða ákveður til 10 
ára í senn að fengnu samþykki kirkjumálaráðuneytisins. Heimilt er að tvígrafa, 
enda sé það tekið fram í leyfisbréfi og legstaðaskrá. Réttur til grafarstæðanna 
gildir í 75 ár. 

Rétt til grafarstæða samkvæmt framansögðu erfir eftirlifandi maki, en eftir 

hann börn hjónanna og kjörbörn. Rétt til legs í slíkum reit hafa auk hjóna börn 
þeirra og kjörbörn, foreldrar, fósturforeldrar og barnabörn, í þeirri röð, sem þau 
andast, nema samkomulag verði um annað. 

Stærð grafarstæða skal vera 2.50X 1.20 metrar. 

13. gr. 
Allar grafir skulu friðaðar í 75 ár. Að þeim tíma liðnum er kirkjugarðsstjórn 

heimilt að grafa þar að nýju eða framlengja friðun, ef þess er óskað, gegn gjaldi 
fyrir ár hvert, sem friðun á að vara. Gjald þetta ákveður skipulagsnefnd kirkju- 
garða til 10 ára í senn með samþykki kirkjumálaráðuneytisins, og greiðist það við 
afhendingu leyfisbréfs. Heimilt er og kirkjugarðsstjórn að friða leiði, ef þar eru 
smekkleg minnismerki og þeim vel við haldið eða af öðrum ástæðum. 

Kirkjugarðsstjórnir skulu stuðla að því, að legstaðir séu smekklega prýddir 
blómjurtum og vel um þá hirt. 

Skógrækt ríkisins er skylt að veita kirkjugarðsstjórnum leiðbeiningar um val 
og hirðingu trjáa, er vel hæfa kirkjugörðum. 

14. gr. 
Kirkjugarðsstjórnum er skylt að láta samkvæmt staðfestum uppdrætti girða 

kirkjugarða, leggja þar brautir og gangstíga, gróðursetja tré og runna, slétta garð- 
inn, ef til þess er ætlazt, halda öllu þessu vel við, láta slá garðana reglulega með 
varúð og hafa þá að öllu leyti vel og snyrtilega hirta. 

15. gr. 
Öll leiði í kirkjugarði, sem þekkt eru, skulu auðkennd með tölumerki, er sam- 

svarar tölu þeirra á legstaðaskrá. Sá, er setja vill minnismerki á leiði, skal fá til 
þess leyfi kirkjugarðsstjórnar, sem ber að sjá um, að minnismerkið sé traust og 
fari vel. Eigi má setja girðingar úr steini, málmi eða timbri um einstök leiði eða 
fjölskyldugrafreiti. Eigi má gera grafhýsi í kirkjugarði. 

Ágreiningi um þessi atriði má skjóta til skipulagsnefndar kirkjugarða. 

16. gr. 

Vanræki hlutaðeigendur að hirða sómasamlega um gróður á leiði, skal kirkju- 
garðsstjórn láta þekja og hreinsa leiðið á kostnað þeirra eða kirkjugarðsins. Með 
sama hætti er heimilt að fjarlægja af leiðum ónýtar eða óviðeigandi girðingar og 
minnismerki, en gera skal þá aðstandendum viðvart áður, ef kostur er, og jafnan 

haft samráð í þessum efnum við sóknarprest, í Reykjavíkurprófastsdæmi við dóm- 
prófast. Minnismerkjum, sem fjarlægð eru, skal að jafnaði komið fyrir á vissum 
stað í garðinum, þar sem bezt þykir á fara að dómi héraðsprófasts. Þetta gildir og 
um minnismerki á þeim gröfum, sem eldri eru en 75 ára og enginn hefur óskað frið- 
unar á. Séu slík minnismerki flutt, skal upprunalegur staður þeirra merktur greini- 
lega samkvæmt öðrum ákvæðum þessara laga. 

Kirkjugarðsstjórnum er skylt að láta hefja gömul minnismerki úr moldu, ef 
þörf krefur. Enn fremur er þeim skylt að láta smíða hlífðarstokka um þá leg- 
steina, er þjóðminjavörður tiltekur. Kostnað, sem af þessu leiðir, ber að greiða af 
tekjum hlutaðeigandi kirkjugarða.
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17. gr. 
Þegar likbrennsla fer fram, er skylt að búa um öskuna í þar til gerðum duft- 

kerjum. Kerin má grafa niður í grafarstæði eða leiði, enda liggi fyrir fullt samkomu- 
lag aðstandenda. Dýpt duftkersgrafar skal vera 1 metri. Kirkjugarðsstjórn getur 
ákveðið sérstakan reit í kirkjugarði fyrir duftker og sé stærð hvers leiðis jafnan 
hin sama, um % fermetri. Heimilt er bálfararfélagi eða kirkjugarðsstjórn í sam- 
ráði við umsjónarmann kirkjugarða og skipulagsnefnd kirkjugarða að reisa kapellu 
í kirkjugarði til varðveizlu duftkerja. Nöfn þeirra, sem duft er varðveitt af í kirkju- 
garði, skal rita á legstaðaskrá og kerin eða grafirnar tölusettar. 

Óheimilt er að varðveita duftker annars staðar en i kirkjugarði. 

18. gr. 
Kirkjugarðsstjórn er heimilt að ráða sérstakan kirkjugarðsvörð svo og fram- 

kvæmdastjóra, er hafi á hendi umsjón og eftirlit samkv. erindisbréfi, sem kirkju- 
garðsstjórn gefur þar um. 

Kirkjugarðsstjórn getur falið kirkjugarðsverði að taka allar grafir í garðinum 
gegn ákveðnu gjaldi svo og árlegt viðhald legstaða fyrir þá, er þess óska, sam- 
kvæmt gjaldskrá, er hún setur. 

Lögmætur safnaðarfundur getur veitt kirkjugarðsstjórn einkaheimild til þess 
að nota líkvagn við jarðarfarir gegn hæfilegu gjaldi, sem rennur i sjóð kirkju- 
garðsins. 

19. gr. 
Nú hafa tvær sóknir eða fleiri sameiginlegan kirkjugarð eða kirkjugarða, og 

skulu þá sóknarnefndir hver um sig svo og utanþjóðkirkjusöfnuðir með a. m. k. 
2000 gjaldskylda meðlimi kjósa einn mann úr sínum hópi í kirkjugarðsstjórn. Bál- 
farafélag Íslands kýs einn fulltrúa í kirkjugarðsstjórn Reykjavíkur. Sé tala safn- 
aðarnefnda jöfn, kjósa þær á sameiginlegum fundi einn mann í stjórnina. 

Um kjörtíma kirkjugarðsstjórna gilda sömu reglur sem um sóknarnefndir. 
Kirkjugarðsstjórnir þessar hafa sömu skyldur og ábyrgð sem sóknarnefndir, að 
því er til kirkjugarða tekur. 

Utanþjóðkirkjusöfnuðir, er hafa löggiltan forstöðumann, eiga rétt á því að fá 
í kirkjugarði hæfilega stóran reit fyrir sig, miðað við hlutfallslegan mannfjölda. 

20. gr. 
Heimilt er að stofna legstaðasjóði til viðhalds einstökum legstöðum í kirkju- 

görðum. Kirkjugarðsstjórn hefur á hendi stjórn og reikningshald sjóða þessara 
undir yfirstjórn héraðsprófasts. Er henni skylt að ávaxta sjóðina í kirkjugarðasjóði. 

Stofnandi legstaðasjóðs skal í samráði við kirkjugarðsstjórn setja fyrirmæli 
um það, hvernig verja skuli fé sjóðsins til viðhalds og endurnýjunar legstaðarins. 

Nú er friðunartími slíks legstaðar liðinn og ekki nægilegt fé fyrir hendi í 
sjóðnum til sómasamlegs viðhalds legstaðarins að dómi héraðsprófasts, og hverfur 
þá sjóðurinn til kirkjugarðsins sem eign hans. 

21. gr. 
Ákvörðun um niðurlagningu kirkjugarða er því aðeins gild, að gerð sé með 

% atkvæða á lögmætum safnaðarfundi, enda komi til samþykki skipulagsnefndar 
kirkjugarða. 

Niðurlagningu kirkjugarðs skal tilkynna biskupi og kirkjumálaráðuneyti. Niður- 
lagðir kirkjugarðar skulu taldir til fornleifa, og lætur ráðuneytið þinglýsa frið- 
helgi þeirra.
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22. gr. 
Skylt er að halda við girðingu um niðurlagðan kirkjugarð á kostnað sóknar- 

kirkjugarðsins svo og láta slá hann og hirða sómasamlega. Jarða má í niður- 

lögðum kirkjugarði þá, sem þar eiga nána vandamenn, enda sé þar klukka til 
líkhringingar. 

23. gr. 
Nú eru liðin tuttugu ár frá niðurlagningu kirkjugarðs eða tíu ár a. m. k. frá 

greftrun í kirkjugarði, og getur þá löglegur safnaðarfundur fengið sarðinn í hendur 
hlutaðeigandi sveitarfélagi sem almenningsgarð með ákveðnum skilyrðum, ef skipu- 
lagsnefnd kirkjugarða samþykkir og staðfest er af kirkjumálaráðuneytinu. Heimilt 
er og með samþykki sömu aðila að slétta yfir niðurlagðan kirkjugarð eða gamla 
grafreiti, sem löngu er hætt að jarða í, en þá skal kirkjugarðsstjórn jafnframt láta 
reisa þar varanlegt minnismerki með áletrun um það, að þar hafi kirkjugarður 
verið. 

Niðurlagðan grafreit má ekki nota til neins þess, sem óviðeigandi er að dómi 
héraðsprófasts. Ekki má þar jarðrask gera með skurðgrefti né reisa nein mann- 
virki. Þó gelur kirkjumálaráðuneytið veitt undanþágu frá þessu, að fengnu sam- 
þykki skipulagsnefndar kirkjugarða. 

Vandamenn eiga rétt á að halda við minnismerkjum í niðurlögðum kirkju- 
görðum eða flytja þau burt þaðan. 

Þegar samþykkt hefur verið að leggja niður kirkjugarð eða slétta yfir hann, 
skal það auglýst þrisvar í Lögbirtingablaðinu og útvarpi. Gefi þá enginn sig fram 
innan átta vikna, er vilji varðveita minnismerki í garðinum eða taka þau í sína 
vörzlu, getur kirkjugarðstjórn valið þeim annan stað (sbr. 16. gr.). 

Áður en sléttað er yfir gamlan kirkjugarð, skal hlutaðeigandi sóknarprestur, 
í Reykjavíkurprófastsdæmi kirkjugarðsstjórn, semja nákvæma skrá yfir öll minnis- 
merki í garðinum og senda biskupi. 

24. gr. 

Nú spillir uppblástur eða vatn niðurlögðum kirkjugarði, og skal þá kirkju- 
garðsstjórn tafarlaust tilkynna það skipulagsnefnd kirkjugarða. Nefndin gerir síðan 
þær ráðstafanir, er þurfa þykir. 

25. gr. 
Kirkjugarðsstjórn er heimilt með samþykki safnaðarfundar að láta reisa líkhús 

i kirkjugarði á kostnað garðsins svo og verkamannaskýli fyrir starfsmenn hans. 
En uppdráttur og staðsetning skulu samþykkt af umsjónarmanni kirkjugarða og 
skipulagsnefnd kirkjugarða. Gerð líkhúsa skal ákveðin í reglugerð um kirkjugarða. 

26. gr. 
Kirkjugarðsstjórnir skulu árlega semja áætlun um tekjur og gjöld þeirra kirkju- 

garða, sem þær hafa í umsjá sinni. Á sama hátt skulu þær semja reikning fyrir 
næstliðið ár yfir tekjur og gjöld kirkjugarðanna, svo og skýrslu um eignir þeirra 
að meðtöldum legstaðasjóðum (sbr. 20. gr.). 

Um reikningshald kirkjugarða gilda sömu reglur sem um reikningshald kirkna. 
Tekjur kirkjugarða, auk þeirra, sem áður er getið, skulu vera 14% árlega af 

útsvörum og aðstöðugjöldum á því svæði, er rétt á til kirkjugarðsins. 
Nú hrökkva eigi tekjur kirkjugarðs fyrir nauðsynlegum útgjöldum, og er þá 

kirkjugarðsstjórn heimilt með samþykki safnaðarfundar og að fengnu leyfi hlut- 
aðeigandi sveitarstjórnar að hækka hundraðsgjaldið fyrir eitt ár í senn í allt að 4%. 

Komi það í ljós, að tekjur kirkjugarðs skv. 3. mgr. að viðbættum öðrum 
tekjum mundu fara verulega fram úr áætluðum gjöldum það ár, getur kirkjumála-
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ráðuneytið heimilað hlutaðeigandi kirkjugarðsstjórn fyrir eitt år í senn að inn- 
heimta lægra hundraðsgjald af útsvörum og aðstöðugjöldum en í 3. málsgr. segir, 
eftir nánari ákvörðun ráðuneytisins. 

Eindagi kirkjugarðsgjalda er hinn sami sem á útsvörum. Er innheimtumönnum 
ríkissjóðs í kaupstöðum og oddvitum eða innheimtumönnum sveitarsjóða skylt að 
innheimta þau gegn 6% innheimtulaunum, ef kirkjugarðsstjórn óskar. Ella gerir 
hún það sjálf gegn sömu þóknun. 

Lögtaksréttur fylgir gjöldum þeim, sem mælt er fyrir um í lögum þessum. 

21. gr. 
Stofna skal sjóð, er nefnist Kirkjugarðasjóður. Tekjur hans eru 5% af álögðum 

kirkjugarðsgjöldum, auk framlags úr ríkissjóði, kr. 100000.00 árlega næstu 20 ár. 
Kirkjugarðsstjórnir ávaxta í honum, eftir því sem þeim þykir henta, fé kirkju- 
garðanna, það sem umfram er árlegar þarfir, gegn venjulegum innlánsvöxtum. 
Skipulagsnefnd kirkjugarða er stjórn sjóðsins. 

Reikningshald sjóðsins annast skrifstofa biskups, og gilda um það sömu 
reglur sem um reikningshald kirkna. Reikningar kirkjugarðasjóðs skulu árlega birtir 
í Stjórnartiðindum. 

Úr sjóði þessum skal veita lán kirkjugarðsstjórnum til girðingar og fegrunar 
kirkjugarða, allt að % kostnaðar, svo og til þess að setja minnismerki þar, sem 
verið hafa kirkjugarðar, kirkjur eða bænhús að fornu. Einnig má veita styrki úr 
sjóðnum til ofangreindra framkvæmda, allt að helmingi kostnaðar, ef sjóðsstjórn 
þykir sérstök ástæða til. Gerð minnismerkja ákveður skipulagsnefndin. 

28. gr. 
Eigi má veita leyfi til upptöku heimagrafreita. 
Leyfishafar heimagrafreits greiði sem aðrir til sóknarkirkjugarðs sins, enda 

er þeim heimilt leg í honum. 
Réttur til heimagrafreits á ættaróðali fellur niður, ef óðalið gengur úr ættinni. 

29. gr. 
Nú hefur eigi verið jarðsungið lík í heimagrafreit í full 25 ár og eigandi jarð- 

arinnar óskar þess að leggja grafreitinn niður, og er honum þá heimilt að taka niður 
girðingu um reitinn og breyta honum í grasflöt eða trjálund, ef skipulagsnefnd 
kirkjugarða samþykkir. Séu minnismerki í garðinum, skal jarðeigandi gera að- 
standendum viðvart um, að hann ætli að leggja reitinn niður. Er þeim heimilt að 
halda við minnismerkjum þar á sinn kostnað eða ráðstafa þeim á annan hátt. 

30. gr. 
Próföstum er skylt að halda nákvæma skrá um kirkjugarða og heimagrafreiti 

í prófastsdæminu, skoða þá á yfirreiðum sínum og senda biskupi afrit af skoð- 
unargerðum. Fyrir skoðun kirkjugarðs og heimagrafreits ber prófasti hálft kirkju- 
skoðunargjald, er greiðist af sjóði kirkjugarðs eða eiganda heimagrafreits. 

31. gr. 
Heimilt er utanþjóðkirkjusöfnuðum, sem hafa löggiltan forstöðumann, að 

taka upp sérstakan kirkjugarð. Gilda um upptöku hans, viðhald, afnot, stjórn, 
fjárhag og niðurlagningu sömu reglur sem um kirkjugarða þjóðkirkjunnar. 

Safnaðarmenn utanþjóðkirkjusafnaðar, er hafa sérstakan kirkjugarð, eru ekki 
skyldir til að greiða gjald til sóknarkirkjugarðsins, meðan þeir halda sínum kirkju- 
garði sómasamlega við og fylgja settum reglum. Þeir eiga þá og ekki rétt til legs 
í sóknarkirkjugarðinum. 

A 25
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32. gr. 
Heimilt er kirkjumálaráðuneytinu, að fengnu samþykki biskups, að leyfa til- 

færslu líka i kirkjugarði eða flutning þeirra í annan kirkjugarð eða grafreit. Umsókn 
um slíka færslu skal senda biskupi stílaða til kirkjumálaráðuneytisins. Í umsókn 
skal fram tekið nafn hins látna og aldur, greftrunardagur og dánarmein, ef vitað 
er, svo og ástæður fyrir umsókninni. Fylgja skal og vottorð héraðslæknis um, að 
hann telji eigi sýkingarhættu stafla af líkflutningnum. 

Réttur aðili til að senda slíka umsókn er eftirlifandi maki, foreldrar, ef um 

barn dáið innan 18 ára aldurs er að ræða, eða systkini, ef hinn látni á hvorki for- 

eidra né maka á lífi. Einnig er kirkjugarðsstjórn rétt að senda slíka umsókn, ef 
nánir ættingjar hins látna eru ekki lifs eða ef samþykki þeirra liggur fyrir. 

Leyfi veitist með eftirfarandi skilyrðum: 

Héraðslæknir sé viðstaddur upptöku líksins. 
2. Ef um flutning úr kirkjugarði er að ræða, sé líkið í sterkri kistu, er héraðs- 

læknir telur fullnægjandi, og hlýtt fyrirmælum hans um framkvæmd alla. 
3. Ef aðeins er um tilfærslu líks innan sama kirkjugarðs að ræða, skeri héraðs- 

læknir úr um það, hvort þörf sé sérstakrar kistu. 
4. Enn fremur skal upptaka líks heimil samkvæmt dómsúrskurði. 

þe
i 

Sóknarprestur skal jafnan vera viðstaddur upptöku líks. Sér hann og um, að 
flutningsins sé getið í legstaðaskrám kirkjugarðsins. Enn fremur skal prestur vera 
við, þegar lík er þannig jarðsett. 

33. gr. 
Kirkjumálaráðuneytið gefur út reglugerð um kirkjugarða, þar sem sett eru um 

þá nánari ákvæði, rekstur þeirra, tilhögun og stjórn. 
Reglugerðin skal sett í samráði við skipulagsnefnd kirkjugarða. 

34. gr. 
Kirkjugarðsstjórn er heimilt að setja ýmsar reglur varðandi kirkjugarða og 

leita staðfestingar kirkjumálaráðherra á þeim. 

35. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 500—-5000 krónum, enda liggi eigi 

þyngri refsing við samkvæmt eldri lögum. 

36. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 64 23. júní 1932, um kirkjugarða, 

svo og Öll ákvæði eldri laga, er koma í bága við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 23. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 

Bjarni Benediktsson. 
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LOG 
um almenningsbókasöfn. 

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

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um bæjar- og héraðsbókasöfn. 

1. gr. 

Almenningsbókasöfn eru: 1. bæjar- og héraðsbókasöfn, 2. sveitarbókasöfn, 
3. bókasöfn skóla og annarra opinberra stofnana, sem taldar eru upp í Ill. kafla laga 
þessara. Öll slík bókasöfn skulu hlíta lögum þessum. 

2. gr. 
Landinu skal skipt í bókasafnshverfi eins og hér segir: 

1. Reykjavík, 
2. Kópavogskaupstaður, 
3. Hafnarfjörður og Gerða-, Bessastaða- og Vatnsleysustrandarhreppar í Gullbringu- 

sýslu, 
4. Keflavík og Gullbringusýsla að takmörkum Vatnsleysustrandar- og Njarðvíkur- 

hreppa, 
5. Kjósarsýsla, 
6. Akranes og fjórir syðstu hreppar Borgarfjarðarsýslu, 
1. Mýrasýsla og Borgarfjarðarsýsla að undanskildum fjórum syðstu hreppunum, 
8. Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, 
9. Dalasýsla, 

10. Austur-Barðastrandarsýsla, 
11. Vestur-Barðastrandarsýsla, 
12. Vestur- Ísafjarðarsýsla, 
13. Ísafjörður og Norður-Ísafjarðarsýsla, 
14. Strandasýsla, 
15. Vestur-Húnavatnssýsla, 
16. Austur-Húnavatnssýsla, 
17. Sauðárkrókur og Skagafjarðarsýsla, 
18. Siglufjörður, 
19. Ólafsfjörður, 
20. Akureyri og Eyjafjarðarsýsla, 
21. Húsavík og Suður-Þinseyjarsýsla, 
22. Norður-Þingeyjarsýsla, 
23. Fljótsdalshérað, 

24. Seyðisfjörður og Seyðisfjarðar, Loðmundarfjarðar-, Borgarfjarðar- og Vopna- 
fjarðarhreppar og Skeggjastaðahreppur í Norður-Múlasýslu, 

25. Neskaupstaður og Norðfjarðar- og Mjóafjarðarhreppar, 
26. Suður-Múlasýsla að undanskildum Skriðdals-, Valla, Egilsstaða-, Eiða-, Mjóa- 

fjarðar- og Norðfjarðarhreppum, 
27. Austur-Skaftafellssýsla, 
28. Vestur-Skaftafellssýsla,
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29. Rangårvallasysla, 

30. Vestmannaeyjar, 
31. Árnessýsla. 

3. gr. 

Í hverju bókasafnshverfi skal vera eitt bæjar- eða héraðsbókasafn. Aðsetur 

þessara bókasafna skulu vera sem hér greinir: 

1. Reykjavík, 2. Kópavogskaupsiaður, 3. Hafnarfjörður, 4. Keflavík, 5. Hlé- 

garður í Mosfellssveit, 6. Akranes, 7. Borgarnes, 8. Stykkishólmur, 9. Búðardalur, 

10. Reykhólar, 11. Patreksfjörður, 12. Flateyri, 13. Ísafjörður, 14. Hólmavík, 

15. Hvammstangi, 16. Blönduós, 17. Sauðárkrókur, 18. Siglufjörður, 19. Ólafsfjörður, 

20. Akureyri, 21. Húsavík, 22. Kópasker, 23. Egilsstaðir á Fljótsdalshéraði, 24. Seyðis- 

fjörður, 25. Neskaupstaður, 26. Eskifjörður, 27. Höfn í Hornafirði, 28. Vík í Mýrdal, 

29. Hvolsvöllur, 30. Vestmannaeyjar, 31. Selfoss. 

Stjórn bókasafns getur með samþykki bókafulltrúa ákveðið bókasafni annað 

aðsetur innan bókasafnshverfisins en mælt er fyrir um í þessari grein. 

Stjórn bókasafns er heimilt, að fengnu samþykki sveitar- eða bæjarstjórnar, 

að stofna og reka bókasafnsútibú. Skulu þau vera undir stjórn aðalbókasafns og 

hlíta reglum, sem þeim verða settar og staðfestar verða af bókafulltrúa. 

4. gr. 

Hlutverk þessara bókasafna er að efla almenna menntun með því að gefa mönn- 

um kost á að lesa góðar bækur, svo og á annan hátt, eftir því sem ástæður leyfa. 

Til hvers bókasafns skal afla innlendra bóka og rita, þjóðlegra fræða, skáldverka 

og rita um hagnýt efni. Leggja skal og áherzlu á öflun merkra erlendra bóka, eftir 

því sem kostur er á, og þá einkum skáldrita, sagnrita og rita um atvinnulíf og 

annarra rita, er stuðla að því að efla almenna menntun. 

Bókasöfnin í Stykkishólmi, á Ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði skulu skyld að 

varðveita eitt eintak af hverju íslenzku riti, sem prentað er. Skulu söfnin njóta 

sakir þessarar skyldu árlegs aukastyrks úr ríkissjóði samkvæmt nánari ákvörðun 

í fjárlögum. 

Heimilt er bókasöfnum, ef viðkomandi bókasafnsstjórn samþykkir, að kaupa 

og lána út hljómplötur og hljómbönd. 

5. gr. 

Bæjarbókasöfn skulu hafa með höndum svo víðtæka útlánastarfsemi, að bóka- 

kostur þeirra megi koma bæjarbúum að sem fyllstum notum miðað við stærð safn- 

anna, fjölbreytni, fjárhag og aðrar aðstæður. Þá skulu og bæjarbókasöfn starf- 

rækja lestrarsal eða lestrarsali, svo sem fært er vegna rúms og fjárhagsgetu. Skylt 

er bókavörðum að leiðbeina um bókaval, eftir því sem unnt er og heppilegt þykir, 

og sérstaklega skulu þeir vera þeim notendum safnanna hjálplegir um ráð og leið- 

beiningar, sem óska fræðslu eða heimilda um ákveðin efni. Þá er bókavörðum og 

skylt að veita framhaldsskólanemendum skipulagsbundna fræðslu um notkun bóka- 

safna almennt og öflun heimilda um ákveðin efni, ef skólanefndir óska þess og 

húsakostur bókasafnsins leyfir. 
Héraðsbókasöfn skulu hafa sömu skyldur í hreppum, þar sem þau eru stað- 

sett, og bæjarbókasöfn í bæjum. Einnig skulu þau með ákveðnum takmörkunum 

og skilyrðum (sbr. 29. gr.) lána um bókasafnshverfið bækur, sem ekki er kostur 

á í hlutaðeigandi sveitarbókasafni. Þetta nær og til bæjarbókasafna, sem jafnframt 

eru héraðsbókasöfn. 
Bókavörðum þessara safna skal skylt, eftir því sem við verður komið, að 

senda fáorðar skriflegar upplýsingar um fróðleiksatriði, þegar um þær er beðið 

í skynsamlegum tilgangi að dómi bókavarðar. Þá skulu og þessir bókaverðir hafa
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eftirlit með rekstri sveitarbókasafna og bókasafna í framhaldsskólum, sjúkrahúsum 

og hælum, hver í sínu bókasafnshverfi, og leiðbeina bókavörðum og stjórnum bóka- 

safna um flokkun, skráningu, afgreiðsluhætti og skýrslugerð. Skal þeim greiddur 

ferðakostnaður vegna eftirlits úr ríkissjóði, að fengnum tillögum bókafulltrúa. 

6. gr. 

Bæir og sýslur skulu sjá söfnunum fyrir viðunandi húsnæði, enda njóta þau 

til húsabóta styrks úr ríkissjóði, og sömu aðilar skulu, ásamt ríkissjóði, leggja 

söfnunum rekstrarfé samkvæmt lögum þessum. Hlutaðeigandi bæjarstjórnir, sýslu- 

nefndir og hreppsnefndir skulu og úrskurða reikninga safnanna. 

7. gr. 

Fjárframlög til bæjar- og héraðsbókasafna skulu árlega greidd þannig: 

Úr bæjarsjóði kaupstaðar eða hreppssjóði, þar sem safnið er staðsett, skal 

greiða safninu eigi minni fjárhæð en sem svarar til kr. 30.00 á íbúa kaupstaðarins 

eða hreppsins. Þá skal og hlutaðeigandi sýslusjóður greiða fjárhæð, sem nemi kr. 

6.00 á hvern íbúa sýslunnar. 
Nái íbúatala kaupstaðarins 25000, skal bæjarstjórn heimilt að lækka framlög 

úr bæjarsjóði um kr. 5.00 á íbúa. 
Úr ríkissjóði greiðist fjárhæð, sem nemur kr. 15.00 á íbúa kaupstaðar eða 

hrepps, þar sem safnið er staðsett, og kr. 5.00 á íbúa á móti framlagi sýslna. Greiði 

kaupstaðir eða hreppar hærri fjárhæð til safns en sem nemur lágmarksgreiðslu 

samkvæmt lögum þessum, greiðir ríkið 50% á móti umframgreiðslum hreppa og 

bæja, sem i eru færri en 25 þúsund íbúar, þó aldrei hærri upphæð en kr. 5.00 fram 

yfir lágmark eða hæst kr. 20.00 á íbúa. Ríkið greiði 50% á móti umframgreiðslum 

sýslna, unz greiðsla ríkisins hefur náð kr. 7.00 á íbúa. 
Fjárframlög skal miða við mannfjölda í bókasafnshverfum, eins og hann var 

1. desember næsta ár á undan. 
Skal Hagstofan fyrir lok febrúarmánaðar gefa bókafulltrúa skýrslu um mann- 

fjölda í hverju bókasafnshverfi. Skal mannfjöldaskýrslan vera þannig sundurliðuð, 
að glögglega sjáist, hvað hverjum aðila beri að greiða. Ber bókafulltrúa að tilkynna 
stjórnum bókasafnanna mannfjölda í bókasafnshverfum. 

Framlög kaupstaða og hreppa greiðast gjaldkera safns fjórum sinnum á ári, en 
sýslna í einu lagi fyrir 1. júlí ár hvert. 

Framlög ríkisins skulu greidd með tveim jöfnum greiðslum, hinni fyrri fyrir 
lok aprílmánaðar og hinni síðari fyrir lok októbermánaðar. Bókafulltrúa skulu áður 
hafa borizt vottorð safnstjórnar um, að heimaaðilar hafi staðið skil á lögboðnum 

framlögum sinum. 
8. gr. 

Bæjarstjórn eða hreppsnefnd, þar sem bókasafn er staðsett, og sýslunefnd kjósa 
stjórn safnsins, að afstöðnum kosningum bæjarstjórna og sýslunefnda, fyrir kjör- 

tímabilið. 
Í stjórn bókasafns skulu eiga sæti 3 eða 5 menn, eftir því sem þeir aðilar ákveða, 

sem hana kjósa. Risi ágreiningur milli aðila um fjölda stjórnarmanna, sker bóka- 
fulltrúi úr. 

Þar sem að héraðsbókasafni standa bæði kaupstaðir og eitt eða fleiri sýslufélög 
eða hluti sýslufélags, skal fara um fjölda stjórnarnefndarmanna frá hverjum aðila 
eftir reglum, sem settar verða af menntamálaráðueytinu. 

9. gr. 
Stjórn bókasafns skal hafa eftirlit með húsakynnum safnsins og bókaeign þess 

og öðru því, sem safnið varðar, og ráða bókaverði.
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Í marzmånudi ár hvert skal stjórn bókasafns senda hlutaðeigandi bæjarstjórn 
og/eða sýslunefnd(um) og bókafulltrúa skýrslu um starfsemi safnsins á liðnu ári, 
hag þess og bókakaup. 

10. gr. 
Laun bókavarða skal ákveða með hliðsjón af kjarasamningum opinberra starfs- 

manna á hverjum tíma. 
Auglýsa skal stöður bókavarða og yfirbókavarða með minnst mánaðar um- 

sóknarfresti. Í auglýsingu skal getið launakjara. 

11. gr. 
Stjórn bæjar- og/eða héraðsbókasafns, þar sem bókavarzla er ekki aðalstarf, 

ræður mann til starfsins um óákveðinn tíma, og skal hún gera sér far um að fá 
til þess þann hæfasta, sem völ er á. 

Laun bókavarða samkvæmt þessari grein skulu ákveðin að fengnum tillögum 
bókafulltrúa. 

II. KAFLI 

Um sveitarbókasöfn. 

12. gr. 
Í hverju sveitarfélagi utan þeirra kauptúna, þar sem héraðsbókasöfn eru starf- 

andi, skal vera sveitarbókasafn, nema annað komi til samkv. lögum þessum 
(sbr. 13. gr.). 

Sveitarbókasafn skal rekið af hlutaðeigandi sveitarstjórn(um), lestrarfélagi 
(lestrarfélögum) eða öðrum félagssamtökum sveitarinnar. Þar sem ekki starfar 
sveitarbókasafn, skal sveitarstjórn stofna eða láta stofna slíkt safn eigi síðar en 
að ári liðnu frá gildistöku þessara laga. 

13. gr. 
Kjósi tveir eða fleiri hreppar eða lestrarfélög í tveim eða fleiri sveitarfélögum 

að sameinast um eitt sveitarbókasafn, skal þeim það heimilt. Sveitarstjórn skal 
heimilt að undangenginni samþykkt á almennum hreppsfundi að fela héraðsbóka- 
safni það hlutverk, sem ætlað er sveitarbókasafni samkvæmt lögum þessum, enda 
renni þá til héraðsbókasafnsins það framlag hlutaðeigandi sveitarsjóðs og ríkis- 
sjóðs, sem sveitarbókasafni ber (sbr. 14. gr.). 

14. gr. 
Fjárframlög til sveitarbókasafna skulu greiðast þannig: 
Þar sem sveitarbókasafn er rekið af sveitarstjórn, skal úr sveitarsjóði greidd 

fjárhæð, sem nemur eigi minna en kr. 10.00 á hvern íbúa sveitarinnar samkvæmt 
síðasta manntali, og skal greidd jafnhá fjárhæð á móti úr ríkissjóði. 

Njóti sveitarbókasafn hærri fjárstyrks úr sveitarsjóði, félagssjóðum eða frá öðr- 
um aðilum en sem nemur kr. 10.00 á hvern íbúa, skal skylt að greiða úr ríkissjóði 50% 
framlag á móti því, sem fram yfir er, en þó aldrei móti hærra heildarframlagi en 
sem nemur kr. 30.00 á hvern íbúa sveitarinnar, nema þar sem íbúatalan nær ekki 
150. Þar skal hámarksgreiðsla ríkissjóðs samkvæmt þessum lögum miðast við kr. 
40.00 á íbúa, en heimilt er að veita viðbótarstyrk á fjárlögum, ef sérstakar ástæður 
eru fyrir hendi. 

15. gr. 
Stjórn sveitarbókasafns, sem rekið er samkvæmt 13. gr., skal skipuð 3 mönn- 

um, kosnum af sveitarstjórn að afloknum hreppsnefndarkosningum, og til 4 ára.
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16. gr. 
Þar sem lestrarfélag (lestrarfélög) eða önnur félagssamtök annast rekstur 

sveitarbókasafna, skal um framlög til bókasafnsins frá félagssamtökunum og ríkis- 
sjóði fara eftir sömu reglum og segir í 14. gr., og nái ekki fjárframlag félagsins eða 
félaga því lágmarki, sem ákveðið er í 14. gr., skal greiða muninn úr sveitarsjóði. 

17. gr. 
Stjórn sveitarbókasafns, sem rekið er samkvæmt 12. og 16. gr. laga þessara, skal 

skipuð þrem mönnum. Skulu tveir þeirra kosnir af félagssamtökum þeim, sem að 
safninu standa, á hverjum aðalfundi félags. Hinn þriðja kýs hlutaðeigandi sveitar- 
stjórn til 4 ára. Þar sem tvö eða fleiri sveitarfélög eða félagssamtök í tveim eða fleiri 
sveitarfélögum standa að sveitarbókasafni, skal stjórnin skipuð fimm mönnum, og 
fer um tölu stjórnarnefndarmanna frá hverjum aðila eftir reglum, sem settar verða af 
menntamálaráðuneytinu, að fengnum tillögum hlutaðeigandi sveitarstjórna og bóka- 
fulltrúa. 

18. gr. 
Skylt er sveitarstjórn(um) að sjá sveitarbókasafni fyrir húsnæði. 

19. gr. 
Hætti félagssamtök þau, sem um getur í 16. gr., að reka sveitarbókasafn eða 

vanræki það, er hlutaðeigandi sveitarstjórn(um) skylt að taka það í sínar vörzlur 
og reka það samkv. lögum þessum. Rísi ágreiningur út af slíkum skiptum, skal 
hlíta úrskurði menntamálaráðuneytisins. 

20. gr. 
Stjórn sveitarbókasafns skal starfa undir yfirstjórn hlutaðeigandi sveitarstjórn- 

ar (sveitarstjórna), og skulu reikningar þess endurskoðaðir af endurskoðendum 
hreppsins (hreppanna). 

Stjórnin skal sjá um, að safnið komi að sem fyllstum notum öllum þeim, sem 
búa í því sveitarfélagi (þeim sveitarfélögum), sem það tilheyrir. Hún skal ráða 
safninu bókavörð og leitast við að fá til bókavörzlu áhugasama menn um bækur 
og bóklestur. Greiða má bókaverði þóknun. 

21. gr. 
Í fjölmennum sveitum skal að því stefnt að starfrækja lestrarsal, afla safninu 

handbóka og fræðibóka um atvinnulíf og tækni og koma á kennslu handa ungling- 
um í notkun bókasafna. Um ráðningu bókavarða slíkra safna gilda sömu reglur og 
um ráðningu þeirra, sem um er fjallað í 11. gr. 

22. gr. 
Í marzmánuði ár hvert skal stjórn sveitarbókasafns senda hlutaðeigandi sveitar- 

stjórn(um) og bókafulltrúa ýtarlega skýrslu um hag og rekstur og bókakaup safns- 
ins á liðnu ári, og skal þá bókafulltrúi hlutast til um, að safnið fái styrk þann, sem 
því ber úr ríkissjóði fyrir liðið ár. 

III. KAFLI 

Um bókasöfn skóla og annarra opinberra stofnana. 

23. gr. 
Heimilt er að stofna og reka bókasöfn með styrk af opinberu fé í heimavistar- 

skólum (barnaskólum og framhaldsskólum), hvort sem er í sveit eða kaupstað, svo 
og í sjúkrahúsum landsins, heilsuhælum, elliheimilum og öðrum vistheimilum, svo 
og fangahúsum.
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24. gr. 
Skólabókasöfn, sem um getur í 23. gr., skulu fá árlegan styrk úr ríkissjóði, sem 

nemur kr. 20.00 á hvern nemanda og starfsmann miðað við fjölda þeirra í byrjun 
skólaárs, enda fái safnið jafnháan fjárstyrk annars staðar frá. 

Skólastjóri skal hafa umsjón með skólabókasafni og sjá um, að það komi kenn- 
urum og nemendum að sem fyllstum notum. Hann skal í lok skólaárs senda bóka- 
fulltrúa skýrslu um hag, rekstur og bókakaup safnsins á liðnu skólaári, og ber þá 
bókafulltrúa að hlutast til um, að bókasafn skólans fái ríkisstyrk þann, sem því 
ber fyrir liðið skólaár. 

25. gr. 
Bókasöfn þau, sem um getur í 23. gr., önnur en skólabókasöfn, skulu njóta 

árlegs styrks úr ríkissjóði, sem nemur kr. 40.00 á rúm sjúkrahúss, eins og þau eru 
talin samkvæmt skýrslu landlæknis, eða tölu vistmanna í hæli, eins og hún er í 
ársbyrjun. 

Bókasöfn þessi skulu vera undir umsjá stjórnar stofnunarinnar, en heimilt er 
henni að fela framkvæmdastjóra stofnunarinnar eða öðrum starfsmanni hennar for- 
sjá safnsins. 

Stjórn bókasafnsins (stofnunarinnar) skal í febrúarmánuði ár hvert senda bóka- 
fulltrúa skýrslu um hag, rekstur og bókakaup safnsins á liðnu ári, og ber þá 
bókafulltrúa að hlutast til um, að safnið fái ríkisstyrk þann, sem því ber. 

26. gr. 
Námsstjórar skulu á ferðum sínum um landið hyggja að rekstri, aðbúnaði og 

starfi bókasafna í barnaskólum og gefa bókafulltrúa skýrslu um ástand þeirra og 
starfrækslu, og þá einkum víkja að einstökum söfnum, ef sérstök ástæða þykir til 
umbóta eða rekstri og aðbúnaði þannig farið, að verða megi til fyrirmyndar. 

IV. KAFLI 

Um framlag til húsabóta. 

27. gr. 
Áætla skal árlega á fjárlögum ekki minni upphæð en kr. 500 000, sem veittar 

séu sem framlag ríkisins til húsabóta handa almenningsbókasöfnum. 
Féð skal veita gegn framlögum heima í héraði til byggingar nýrra og hag- 

kvæmari húsa handa bókasöfnum, til breytinga á húsum, sem keypt eru banda 

bókasöfnum, til viðbygginga og til meiri háttar lagfæringa á húsnæði bókasafna. 

V. KAFLI 

Um bókafulltrúa. 

28. gr. 
Menntamálaráðherra skal skipa bókafulltrúa ríkisins. Bókafulltrúi skal hafa 

eftirlit með öllum almenningsbókasöfnum landsins, leiðbeina stjórnum þeirra og 
bókavörðum um bókaval, húsbyggingar, ráðningu starfsmanna og allt, sem lýtur 
að rekstri bókasafna. Hann skal efla menntun bókavarðastéttarinnar í samráði við 
Háskóla Íslands og Bókavarðafélag Íslands með námskeiðum og útgáfu fræðslurita. 
Einnig skal bókafulltrúi vera ráðunautur menntamálaráðuneytisins um öll málefni 
almenningsbókasafna.
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VI. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

29. gr. 
Öll almenningsbókasöfn, sem styrks njóta samkvæmt lögum þessum, skal geyma 

í góðum, rakalausum húsakynnum. 
Allar óbundnar bækur þeirra skal binda í traust band, jafnóðum og því verður 

við komið. 
Aldrei má lána út óbundna bók eða lausa úr bandi. 
Allar bækur, sem safnið eignast, skulu skráðar í aðfangabók og tölusettar og 

auðkenndar sem eign safnsins. Skulu þær skipulega flokkaðar og þeim raðað. 
Jafnan skal vera í bókasafni handhæg bókaskrá fyrir notendur safnsins og 

bókavörð. 

Heimilt er stjórnum bókasafna að setja í sérstakan flokk bækur, sem ekki 
skal lána úr bókasafni, svo sem fágætar bækur, orðabækur og ýmsar handbækur, 
en lána skal þær í lestrarsal. 

30. gr. 
Öll almenningsbókasöfn landsins skulu hafa samstarf sín á milli um gagn- 

kvæm bókalán og bókaskipti, eftir því sem hagkvæmt þykir. Um bókaskipti skal 
leita ráða og samþykkis bókafulltrúa. 

31. gr. 
Skylt er, að hvert það bæjar- eða héraðsbókasafn, sem talið er upp í lögum 

þessum, fái ókeypis eitt eintak af Alþingistíðindum, Stjórnartíðindum, skýrslum 
Hagstofunnar, Lagasafni, Hæstaréttardómum, skólaskýrslum, Lögbirtingablaðinu, 
prentuðum álitum milliþinganefnda og öðrum opinberum skýrslum og ritum, sem 
ríki og stofnanir þess gefa út. 

Einnig samrit af íbúaskrá Hagstofunnar fyrir bæinn eða héraðið og afrit af 
skýrslum sóknarpresta til Hagstofunnar, sem um getur í 2. tölul. 4. gr. laga nr. 
54/1962, um þjóðskrá og almannaskráningu. 

Enn fremur skýrslur sýslunefnda og bæjarfélaga. Skal bókasöfnum sent þetta 
þeim að kostnaðarlausu, og er skylt að láta binda Alþingistíðindi og Stjórnartíðindi. 

Heimilt er öðrum almenningsbókasöfnum að fá ókeypis þau ofantalinna rita, er 
þau óska, ef þau hlíta settum reglum að binda þau og geyma. 

32. gr. 
Ef stjórn bókasafns vanrækir að senda tilskildar skýrslur um starfsemi safns- 

ins og gera reikningsskil á lögskildum tíma, skal safninu ekki greiddur styrkur úr 
ríkissjóði fyrr en úr hefur verið bætt. Dragist að gera lögskil, skal það tilkynnt 
hlutaðeigandi bæjarstjórn, sýslumanni eða sveitarstjórn. Sé ekki að heldur bætt úr, 
skal bókafulltrúi hlutast til um, að menntamálaráðuneytið hafi afskipti af málinu. 

33. gr. 
Ef bæjarstjórn, sýslunefnd eða sveitarstjórn vanrækir þær skyldur, sem þeim 

eru lagðar á herðar í lögum þessum um fjárframlög, framkvæmanlega fyrirgreiðslu 
um öflun hagkvæms húsnæðis handa söfnum og kosningu stjórna, skal bókafull- 
trúi áminna þær skriflega. Reynist það ekki fullnægjandi, skal hann óska íhlutunar 
menntamálaráðuneytisins. 

34. gr. 
Skylt er að vátryggja öll bókasöfn, sem lög þessi taka til, og skal leita álits 

bókafulltrúa um vátryggingarupphæðina. 

A 26
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35. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

VII. KAFLI 

Um gildistöku laganna. 

36. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1964, en jafnframt falla úr gildi lög nr. 42/1955 

og breyting á þeim lögum nr. 50/1956. 

Gjört að Bessastöðum, 26. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gislason. 

Nr. 23. . 26. april. 

LÖG 

um Kennaraskóla Íslands. 

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

þykki minu: 

I. KAFLI 

Tilgangur, deildaskipting, námskröfur og réttindi. 

1. gr. 
Kennaraskóli Íslands skal búa nemendur sína undir kennslustörf í skólum 

þeim, sem þessi lög mæla fyrir um, og enn fremur undir nám í sérkennaraskólum 
og háskólum. 

Skólavistin á að veita nemendum tilskilda þekkingu og leikni, stuðla að líkam- 
legri og andlegri heilbrigði þeirra og venja þá við sjálfstætt nám og hagnýtingu 
þess við kennslu. 

i 2. gr. 
Í skólanum starfa þessar deildir: 

1. Almenn kennaradeild, fjögurra ára nám, sem endar með almennu kennara- 

prófi og veitir kennararéttindi í barna- og unglingaskólum landsins samkvæmt nán- 
ari ákvörðun í reglugerð. 

2. Kennaradeild stúdenta, þar sem námi lýkur með almennu kennaraprófi. Nem- 
endur i þeirri deild skulu ljúka sama námi og nemendur í almennu kennaradeildinni í 
uppeldisgreinum, svo og í þeim greinum kennaranámsins öðrum, sem ekki eru 
kenndar til almenns stúdentsprófs. 

3. Menntadeild, er taki til starfa eigi síðar en fjórum árum eftir gildistöku 
laga þessara. Lokapróf úr menntadeild er stúdentspróf, og veitir það réttindi til 

inngöngu í háskóla með þeim takmörkunum, sem sett eru í lögum hans og reglu- 
gerð. Námskröfur til stúdentsprófs frá Kennaraskóla Íslands skulu sambærilegar 
kröfum til stúdentsprófs menntaskólanna, þó þannig, að heimilt er að láta próf í
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uppeldis- og kennslufræðum frá almennu kennaradeildinni gilda til stúdentsprófs 
og fella þá niður, innan takmarka, sem ákveðin eru í reglugerð, annað námsefni 
sem því svarar, á svipaðan hátt og gert er um sérgreinar í mála- og stærðfræði- 
deildum menntaskólanna. 

4. Framhaldsdeild, er veiti nemendum kost á framhaldsmenntun með nokkru 
kjörfrelsi. Skulu þeir þá stunda nám í eigi færri greinum en þrem, og sé ein þeirra 
aðalgrein. Sett skulu ákvæði um próf að afloknu þessu framhaldsnámi. Heimilt er 
starfandi kennurum að leggja stund á einstakar greinar þess framhaldsnáms, sem 
efnt verður til samkvæmt þessum ákvæðum, eftir frjálsu vali, og ljúka í þeim til- 
skildum prófum. 

5. Undirbúningsdeild sérnáms, tveggja ára nám, sem býr nemendur undir 
kennaranám í sérgreinum, svo sem handavinnu, íþróttum, tónlist, teikningu, hús- 
mæðrafræðslu, og önnur uppeldisstörf, hvort heldur sérnámið fer fram í Kennara- 
skólanum eða annars staðar. 

6. Handavinnudeild, sem veitir sérmenntun í handavinnu karla og kvenna og 
sér nemendum fyrir æfingum í að kenna þær. Enn fremur sér hún nemendum í 
öðrum deildum Kennaraskólans fyrir kennslu í handavinnu og kennsluæfingum í 
þeirri grein. Námstími í handavinnudeild er tvö ár. Þeir, sem útskrifast úr deild- 
inni, öðlast réttindi til að kenna handavinnu í barnaskólum og framhaldsskólum. 

Þeim, sem stunda nám í undirbúningsdeild sérnáms, er skylt að ljúka sama 
námi og nemendur í almennu kennaradeildinni í 1—3 bóklegum greinum, enda 
öðlist þeir í þeim kennararéttindi, að því tilskildu, að þeir ljúki kennaraprófi í sér- 
grein. 

Auk þessara sex deilda starfa í sambandi við Kennaraskólann, þegar svo er 
ákveðið, sérdeildir í framhaldi af undirbúningsdeild, sem veita, að loknu tveggja 
ára námi, réttindi til kennslu í sérgreinum í barnaskólum og framhaldsskólum. 

Námstími í hverri deild skólans skal eigi vera skemmri en 8 mánuðir á ári. 
Kennaraskólinn heldur námskeið fyrir starfandi kennara og aðra æskulýðs- 

leiðtoga, þegar henta þykir og fé til þess er fyrir hendi. 

3. gr. 
Þeir nemendur, sem ætla sér að verða smábarnakennarar fyrst og fremst, skulu 

eiga kost á sérhæfingu til þess. Enn fremur er heimilt að taka upp sérkennslu í 
fleiri greinum, og skulu nemendur þá í samráði við skólastjóra velja sér aðalgrein, 
eina eða fleiri. 

II. KAFLI 

Inntökuskilyrði, námsgreinar og próf. 

4. gr. 

Þessi eru almenn inntökuskilyrði í skólann: 
1. að nemandi hafi engan næman kvilla eða sjúkdóm, sem öðrum geti að meini 

orðið, 
2. að nemandi sé óspilltur að siðferði. 

Lágmarksaldur til inntöku má ákveða í reglugerð. 

5. gr. 
Rétt til inngöngu í I. bekk hinnar almennu kennaradeildar veitir: 

1. Landspróf miðskóla með þeirri lágmarkseinkunn, sem ákveðin er í reglugerð 
um miðskólapróf í bóknámsdeild. 

2. Fullgilt gagnfræðapróf með lágmarkseinkunn í nokkrum aðalgreinum, sem 
reglugerð ákveður, enda gangi gagnfræðingar undir viðbótarpróf í einstökum
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greinum, ef þörf krefur, svo að tryggt sé, að þeir hafi lokið námi, sem sam- 
svarar námi til landsprófs miðskóla. 
Rétt til inngöngu í kennaradeild stúdenta veitir almennt stúdentspróf. 
Rétt til inngöngu í menntadeild og framhaldsdeild eiga þeir, sem lokið hafa 

almennu kennaraprófi með fyrstu einkunn 1967 eða síðar. Heimila má þeim, sem 
lokið hafa slíku prófi fyrir þann tíma, inngöngu í deildina, en vilji þeir þreyta 
stúdentspróf, skulu þeir ljúka viðbótarprófi, sem nánar verður kveðið á um í reglu- 

gerð. 
Rétt til inngöngu í undirbúningsdeild sérnáms veitir landspróf miðskóla, gagn- 

fræðapróf eða önnur hliðstæð próf með þeirri einkunn, sem stjórn skólans metur 
gilda, enda sé nám og prófkröfur fullnægjandi að dómi skólans. Við inntöku skal 
hafa hliðsjón af sérhæfileikum til þess starfs, sem umsækjandi ætlar að búa sig 

undir. 
Rétt til inngöngu í handavinnudeild eiga þeir, sem lokið hafa námi í undir- 

búningsdeild sérnáms í Kennaraskólanum, stúdentsprófi eða almennu kennaraprófi. 
Heimilt er skólanum að úrskurða um inntöku nemenda í allar deildir með 

hliðsjón af hæfniprófi og öðrum matsaðferðum, en fullnægja skulu þeir þó inn- 
tökuskilyrðum þessarar greinar. Ákveða má í reglugerð lágmarkseinkunn í íslenzku 

og fleiri greinum. 

6. gr. 
Aðalviðfangsefni kennaranámsins eru uppeldisgreinarnar: sálarfræði, uppeldis- 

fræði, kennslufræði og kennsluæfingar. 
Í Kennaraskólanum skal kenna þessar námsgreinar: Íslenzku og íslenzk fræði, 

þar með talin framsögn og hljóðfræði nútíðarmáls, dönsku, ensku, þýzku, latínu, 
stærðfræði, eðlisfræði, efnafræði, náttúrufræði, heilsufræði, landafræði, sögu og 

félagsfræði, kristin fræði, sálarfræði, uppeldisfræði, skólasögu, kennslufræði, skrift, 

teiknum, vélritun, handavinnu, íþróttir og fimleikafræði, söng og tónfræði. 
Heimilt er stjórn skólans að fjölga eða fækka kennslugreinum, að fengnu sam- 

þykki menntamálaráðuneytisins. 
Kennsluæfingar fara fram í æfinga- og tilraunaskóla og öðrum skólum eftir því, 

sem þörf krefur. 

i 7. gr. 
Í hverjum bekk skal halda próf í lok árlegs nåmstima. Heimilt er skólastjórn 

þó að ákveða próf í einstökum greinum á öðrum tíma. Próf fjórða bekkjar er al- 
mennt kennarapróf og sömuleiðis próf úr kennaradeild stúdenta. Ljúka má námi 
í einstökum greinum í öðrum bekkjum, enda skulu einkunnir í þeim greinum 
taldar á kennaraprófsskirteini. 

Kennarar skulu gefa vetrareinkunnir hver í sinni grein, og gilda þær til jafns 
við prófseinkunnir, þegar reiknuð er út aðaleinkunn. 

Við kennarapróf, stúdentspróf og önnur lokapróf skulu vera prófdómendur, 
skipaðir af menntamálaráðuneytinu. 

III. KAFLI 

Skólastjórn og kennarar. 

8. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans. 
Skólastjórn er skipuð skólastjóra og föstum kennurum skólans ásamt skóla- 

stjóra æfingaskólans. Hún tekur ákvarðanir í sérstökum málum, sem varða inn- 
töku nemenda, próf, brottvísun nemenda úr skóla, og í öðrum málum, sem lögð 
verða fyrir stjórnarfund.
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Skólastjóri og fastir kennarar skólans eru embættismenn ríkisins og taka laun 
samkvæmt lögum, er þar um gilda. Þeir skulu skipaðir af forseta Íslands. Áður en 
kennari er skipaður, skal leita umsagnar skólastjórnar. Tölu fastra kennara skal 
miða við, að einn kennari komi að jafnaði á hverja bekkjardeild. Menntamála- 
ráðuneytið skipar húsvörð, að fengnum tillögum skólastjóra, en skólastjóri ræður 
stundakennara og annað starfsfólk með samþykki ráðuneytisins. 

9. gr. 
Skylt er kennara að kenna 24—27 kennslustundir á viku, og sé hver kennslu- 

stund 45 mínútur. Að jafnaði skal vera 10 mín. hlé milli kennslustunda. Fækka 
má kennslustundum í 22, er kennari verður 55 ára, og í 17, er hann verður 60 ára. 

Fastir kennarar verða yfirkennarar er þeir hafa kennt við skólann fulla kennslu 
i 16 ár. Menntamálaráðuneytið ákveður kennsluskyldu skólastjóra. 

10. gr. 
Heimilt er skólastjóra að kveðja kennara sér til aðstoðar við eftirlit og um- 

sjón í skólanum. Enn fremur skulu kennarar starfa með nemendum utan kennslu- 

stunda í samráði við skólastjóra og vinna önnur störf í þágu skólans eftir því, 
sem ástæður leyfa og ákveðið er í reglugerð og erindisbréfi. Má þá fækka skyldu- 
stundum kennara, svo og vegna mikillar heimavinnu eða annarra aukastarfa, að 
fengnu samþykki menntamálaráðuneytisins. 

11. gr. 
Þá eina má setja eða skipa fasta kennara í bóklegum greinum eða skólastjóra 

við Kennaraskólann, sem lokið hafa fullnaðarprófi við háskóla eða aðra sambæri- 
lega stofnun í aðalgreinum þeim, er þeir eiga að kenna. Þeir skulu einnig hafa 
lokið námi í uppeldisgreinum. Aðrir kennarar skólans þurfa ekki að hafa lokið 
háskólaprófi, en hafi þá menntun í kennslugreinum sínum, sem yfirstjórn skólans 
metur gilda. 

Nú sækir enginn, sem fullnægir þessum skilyrðum, um lausa kennarastöðu við 
skólann, og skal þá ráðuneytið leitast við að fá sem hæfastan mann til að gegna 
stöðunni til bráðabirgða. Gegni hann stöðunni á fullnægjandi hátt í tvö ár, sem 
settur, má skipa hann í starfið. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til þeirra, sem skipa fastar stöður við 
Kennaraskólann, þegar lög þessi koma til framkvæmda. 

IV. KAFLI 

Æfinga- og tilraunaskóli. 

12. gr. 
Í sambandi við Kennaraskólann starfar æfinga- og tilraunaskóli, sem er um 

leið skóli skyldunáms fyrir ákveðið hverfi Reykjavíkurbæjar. Kennaraefni skulu 
fá kennsluæfingar í öllum þeim aldursflokkum, sem Kennaraskólinn veitir rétt 
til að kenna, m. a. skulu kennaraefni njóta leiðsagnar og þjálfunar í kennslu og 
uppeldi afbrigðilegra barna og kenna sjálfstætt eigi skemur en um þriggja vikna 
skeið, sem næst 3 kennslustundir daglega. 

13. gr. 
Ætingaskólinn skal hafa með höndum uppeldisfræðilegar athuganir og tilraunir 

eftir því, sem við verður komið. Skólastjóri Kennaraskólans og aðalkennari skólans 
í uppeldis- og sálarfræði skulu í samráði við skólastjóra æfingaskólans hafa um-
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sjón með rannsóknarstarfi þessu, og geta þeir kvatt sér til ráðuneytis sérfræð- 
inga, er starfa að svipuðum verkefnum. 

14. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn skólans og setur og skipar kennara 

hans að fengnum tillögum skólastjórnar og fræðslumálastjóra. 
Stofnkostnaður skólans skiptist þannig með aðilum, að ríkissjóður greiðir 

3% hluta hans, en borgarsjóður Reykjavíkur % hluta. 
Rekstrarkostnað skólans greiða aðilar samkvæmt eftirfarandi reglum: 
Ríkissjóður greiðir laun fastra kennara, stundakennslu, forfallakennslu, heima- 

vinnu kennara, handbækur kennara og efni til handavinnukennslu. 
Allur annar rekstrarkostnaður en talinn er hér að framan skiptist þannig með 

aðilum, að borgarsjóður Reykjavíkur greiðir fyrir hvern nemanda í skólanum þá 
fjárhæð, sem hann greiðir í annan rekstrarkostnað á sama tíma, að meðaltali, fyrir 
hvern nemanda í barna- og gagnfræðaskólum Reykjavíkur. 

15. gr. 
Stjórn æfingaskólans skipa skólastjóri og fastir kennarar hans ásamt skóla- 

stjóra Kennaraskólans. Um samstarf skólanna og verksvið hvors skólastjóra um 
sig skal ákveða í reglugerð. 

16. gr. 
Heimilt er skólastjóra æfingaskólans að kveðja kennara sér til aðstoðar við 

umsjónarstörf í skólanum, niðurskipun og dreifingu kennsluæfinga og eftirlit með 
þeim, svo og önnur störf í þágu skólans, sem nauðsyn ber til, og má þá fækka 
við þá kennara kennslustundum, sem því svarar, að fengnu samþykki ráðuneytisins. 

17. gr. 
Ákveða skal í reglugerð um fjölda kennara og kennslustundafjölda þeirra á 

viku með tilliti til fjölda æfingastunda. Auk fastra æfingakennara má ráða til starfa 

við skólann aðra kennara eftir þörfum, og skal jafnan kappkosta að fá sem fær- 
asta kennara, bæði að menntun og reynslu, til kennslu við æfingaskólann. Fastir 
æfingakennarar skulu eigi vera færri en aldursflokkar æfingaskólans, og njóta 
þeir sömu launakjara og kennarar Kennaraskólans, enda kenni þeir líka við Kenn- 
araskólann eftir því, sem ástæður eru til. 

Aðrir kennarar æfingaskólans hafa sömu laun og almennir kennarar við aðra 
skóla á sömu skólastigum, en fyrir æfingatíma eða tilraunastarf, sem þeir kunna 
að annast, fái þeir sérstaka þóknun, sem menntamálaráðuneytið ákveður. 

18. gr. 
Barna- og gagnfræðastigsskólum þeim, sem menntamálaráðuneytið ákveður, að 

fengnum tillögum skólastjórnar Kennaraskólans, er skylt að taka við nemendum 
Kennaraskólans til æfingakennslu. Skólastjórar þeirra skóla og skólastjóri Kennara- 
skólans og æfingaskólans skulu hafa samráð um þá æfingakennslu. Þóknun fyrir 
hana skal ákveðin af ráðuneytinu. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

19. gr. 
Nú hefur kennari (skólastjóri) gegnt embætti í 10 ár og óskar að hverfa frá 

störfum í eitt ár til að efla þekkingu sína og kennarahæfni, og skal hann þá senda
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fræðslumálastjóra beiðni um orlof ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst 
verja orlofsárinu. Ef menntamálaráðuneyti og fræðslumálastjóri telja þá greinar- 
gerð fullnægjandi, getur ráðuneytið veitt kennaranum (skólastjóranum) ársorlof 
með fullum launum. Engum skal þó veita slíkt orlof nema einu sinni. Beiðni um 
orlof skal senda fræðslumálastjóra með árs fyrirvara. Fræðslumálastjóri veitir 
kennurum, sem þess óska, leiðbeiningar um, hvernig orlofsári skuli varið, en allir 
verða þeir að gefa fullnægjandi skýrslu um störf sín að orlofsári loknu, að við- 
lögðum launamissi fyrir það ár. Menntamálaráðuneytið setur, að fengnum tillögum 
fræðslumálastjóra, nánari reglur um framkvæmd orlofs kennara. Skal þess gætt, að 
það trufli ekki störf skólans eða torveldi þau. 

20. gr. 
Kostnaður við rekstur Kennaraskólans greiðist úr ríkissjóði. Menntamálaráðu- 

neytið setur reglugerð um framkvæmd laga þessara. 

21. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numdir 1, III. og V. kafli laga nr. 16 frá 19. 

marz 1947, um menntun kennara, enn fremur þau atriði í VII. kafla þeirra laga, 
svo og önnur ákvæði í lögum, sem koma í bág við þessi lög. 

22. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 26. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 

Gylfi Þ. Gíslason. 

26. apríl. . Nr. 24, 

LOG 

um breyting á lögum nr. 56 frå 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, 

og lögum nr. 57 frá 5. júní 1957, um breyting á þeim lögum. 

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

mínu: 

1. gr. 
Aftan við 2. gr. 1. nr. 56/1927 bætist: 

4. flokkur. 

Nú eru vínveitingar um hönd hafðar í veitinga- eða samkomuhúsi, án þess að 
skemmtanaskattur sé greiddur samkvæmt ákvæðum 1. eða 2. flokks, og skal þá greiða 
kr. 8.00 í skemmtanaskatt og kr. 2.00 í menningarsjóð, sbr. 4. gr. 1. nr. 57/1957, fyrir 
hvern mann, er aðgang fær að húsinu að kvöldi á þeim tíma, er ákveðinn verður í 
reglugerð. 10% álag á skemmtanaskatt samkv. 3. gr. laga nr. 57/1957 er innifalið í 
8 kr. gjaldinu samkvæmt þessari grein.
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3. gr. 1. nr. 56/1927 orðist þannig: 

Undanþegnar öllum skemmtanaskatti eru þessar skemmtanir: 
a. Hljómleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands, svo og aðrir klassískir tónleikar og 

klassískar söngskemmtanir, eftir nánari ákvörðun ráðherra. 
b. Leiksýningar Þjóðleikhússins, svo og hliðstæðar leiksýningar annarra aðila, 

eftir nánari ákvörðun ráðherra. 
Fræðandi fyrirlestrar. 
Sýningar á íslenzkum kvikmyndum og kvikmyndasýningar í Reykjavík á veg- 
um Sáttmálasjóðs og kvikmyndasýningar bæjarsjóðs Akraness og Hafnarfjarðar, 
enda sé tekjunum varið á sama hátt og nú. Enn fremur er ráðherra heimilt að 
undanþiggja skemmtanaskatti kvikmyndasýningar eins kvikmyndahúss, er rekið 
sé af opinberum aðila, í hverjum hinna annarra kaupstaða, enda sé tekjum af 
þeim varið til menningar- eða mannúðarmála. 
Íþróttasýningar, enda renni ágóðinn óskiptur til íþróttastarfsemi. 
Skemmtanir skóla og skólafélaga, annarra en dansskóla, enda séu þær aðeins 
fyrir nemendur og kennara, ásamt gestum þeirra, og haldnar undir umsjá 
skólastjórnar. 
Innanfélagsskemmtanir, aðrar en dans, sem aðeins eru fyrir félagsmenn og 
gesti þeirra. En sannist það, að utanfélagsmenn hafi átt kost á að kaupa að- 
söngumiða að slíkum skemmtunum, skal það skoðað sem brot á lögum þessum, 
og ber þá að greiða skatt af slíkri skemmtun eftir 2. gr., 2. flokki. 
Ráðherra er heimilt að láta haldast að nokkru eða öllu leyti undanþágur þær 

frá greiðslu skemmtanaskatts, er þær skemmtanir hafa notið, sem haldnar eru til 
fjáröflunar fyrir góðgerðar-, líknar- og björgunarstarfsemi, sjúkrasjóði með stað- 
festri skipulagsskrá, sjúkrahús, elliheimili, æskulýðsheimili, Tónlistarskólann í 

Reykjavík, kirkjustarfsemi eða bindindisstarfsemi, sem nýtur styrks úr ríkissjóði. 
Ráðherra er enn fremur heimilt að undanþiggja skemmtanaskatti dansleiki, sem 

unglingar frá 16 til 21 árs aldri eiga einir aðgang að, enda sé aðgangur seldur vægu 
verði og fullnægt öðrum skilyrðum, er ráðherra setur. 

Loks er ráðherra heimilt að undanþigsgja skemmtanaskatti dansskemmtanir, með 
eða án minni háttar skemmtiatriða, enda sé vín ekki um hönd haft á þessum 
skemmtunum, og þær ekki haldnar í danshúsum, sem löggilt eru fyrir 300 gesti eða 
fleiri í sæti. Ráðherra ákveður, hvaða skemmtistaðir skuli teljast danshús í þessu 
sambandi. Þó skulu samkomu- eða veitingahús, þar sem dans fer að jafnaði fram 
20 sinnum á mánuði, ávallt talin danshús. Þeir, sem fá undanþágu frá greiðslu 
skemmtanaskatts samkvæmt framansögðu, eru skyldir til að greiða þann kostnað 
af löggæzlu, sem nauðsynleg er talin í þessu sambandi. 

= 
p 

=
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3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. maí 1963. 
Ráðherra skal heimilt að endurgreiða eða fella niður skemmtanaskatt af leik- 

sýningum og sýningum á Íslenzkum fræðslukvikmyndum frá 1. jan. 1963 að telja. 

Gjört að Bessastöðum, 26. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gylfi Þ. Gíslason.
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LOG 

um Tækniskóla Íslands. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Heimilt er að stofna í Reykjavík skóla, sem nefnist Tækniskóli Íslands. Mark- 

mið skólans skal vera að veita nemendum tæknilega og almenna menntun, sem 
geri þá hæfa til að takast sjálfstætt á hendur tæknileg störf og ábyrgðarstöður í 
þágu atvinnuvega þjóðarinnar. Kostnaður við stofnun og rekstur skólans greiðist 
úr ríkissjóði. 

2. gr. 
Menntamálaráðherra skal fara með yfirstjórn skólans. Hann skipar skólastjóra 

og kennara. 

3. gr. 
Skólastjóri hefur yfirumsjón með kennslu og annarri starfsemi skólans. Hann 

annast daglegan rekstur skólans, hefur á hendi reikningshald og umsjón með bygg- 
ingum og öðrum eignum skólans. Enn fremur ræður hann, með samþykki ráðherra, 
starfsfólk skólans. 

Kennarar og starfsmenn taka laun samkvæmt kjarasamningum. 

4. gr. 
Þeir einir geta orðið fastir kennarar skólans, sem hafa lokið prófi frá viður- 

kenndum tækniskóla eða háskólaprófi í aðalkennslugrein sinni. 
Kennsluskylda kennara skal ákveðin í reglugerð. 

5. gr. 
Námstími í skólanum skal ákveðinn í reglugerð. 

6. gr. 
Heimilt er, að skólinn starfi í deildum, og skal deildaskipun ákveðin í reglugerð. 
Nú er skólanum skipt í deildir, og skal þá heimilt að skipa deildarstjóra úr 

hópi kennara hlutaðeigandi deildar. 

7. gr. 
Heimilt skal að starfrækja undirbúningsdeild við skólann bæði í Reykjavík og 

á Akureyri. Hlutverk undirbúningsdeildar er að búa þá nemendur, sem hafa nægi- 
lega verklega þjálfun, undir nám í tækniskólanum með kennslu í undirstöðuatriðum 
tæknináms, svo sem stærðfræði og eðlisfræði. 

Einnig er heimilt að starfrækja aðrar bekkjar- og skóladeildir tækniskólans á 
Akureyri, enda sé að því stefnt, að þar rísi sjálfstæður tækniskóli. 

8. gr. 
Inngöngu í undirbúningsdeild skal veita þeim nemendum, sem lokið hafa prófi 

frá iðnskóla. Enn fremur geta fengið inngöngu í undirbúningsdeild þeir, sem lokið 
hafa miðskólaprófi og hafa hlotið nægilega verklega þjálfun. 

Heimilt er að láta umsækjendur þreyta sérstakt inntökupróf, sem sker úr um 
aðgang nemenda að undirbúningsdeild. 

A 27
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9. gr. 
Rétt til skólavistar í skólanum eiga þeir nemendur, sem lokið hafa prófi frå 

undirbúningsdeild, sem og þeir, sem standast inntökupróf. 

10. gr. 
Þegar eftir gildistöku laga þessara skal menntamálaráðherra skipa nefnd til 

þess að semja reglugerð um starfsemi skólans. Í nefnd þessari skulu eiga sæti menn, 
sem hafa þekkingu á tæknifræði, verkfræði, iðnnámi og skólamálum. 

Skal skólinn taka til starfa, þegar reglugerð hefur verið sett. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 26. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 26. = 26. apríl. 

LOG 

um heimild handa siglingamålarådherra til ad veita Rafni Kolssyni 

skipstjóraskírteini á islenzkum skipum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Siglingamálaráðherra skal heimilt að veita Rafni Kolssyni skipstjóra, Reykjavík, 

undanþágu frá því að ganga undir farmannapróf við stýrimannaskólann í Reykja- 
vík, samkvæmt lögum nr. 5 14. marz 1955, um stýrimannaskólann í Reykjavík, og 
láta honum í té skipstjóraskirteini á fiski- og verzlunarskipum, af hvaða stærð sem 
er, í innanlandssiglingum, enda fullnægi hann ákvæðum laga nr. 66 17. júlí 1946 
um siglingatíma. Skulu próf hans frá sjómannaskólanum í Fredrikstad jafngilda ís- 
lenzkum prófum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 26. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson.
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LOG 
um þátttöku Síldarverksmiðja ríkisins í útgerðarfélagi í Siglufirði. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

Sildarverksmiðjum ríkisins er heimilt með samþykki ríkisstjórnarinnar að 
leggja fram allt að kr. 2000 000.00 sem hlutafé í hlutafélagi, sem stofnað yrði í 
Siglufirði í samvinnu við Siglufjarðarkaupstað, til að eiga og reka vélbáta frá 
Siglufirði, svo og botnvörpunginn Hafliða, sem nú er í eigu Siglufjarðarkaupstaðar. 
Framlag sildarverksmiðjanna verði 55% af hlutafé félagsins. 

Heimild þessi miðast við, að skip væntanlegs útgerðarfélags verði í föstum 
viðskiptum við Síldarverksmiðjur ríkisins og hraðfrystihús þeirra, eftir því sem 
frekast verður við komið. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 26. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

29. apríl. . Nr. 28. 

LÖG 

um fasteignamat og fasteignaskráningu. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um aðalmat fasteigna. 

1. gr. 

Allar fasteignir á landinu, sem ekki eru sérstaklega undanteknar samkv. lög- 
um þessum, skulu metnar til peningaverðs. Allsherjarmat skal fara fram fimmtánda 
hvert ár, og nefnist það mat aðalmat fasteigna. Þegar aðalmati er lokið, löggildir 
fjármálaráðherra fasteignamatsskrá og kveður á um, frá hvaða tíma hún taki gildi. 

2. gr. 
Aðalmat fasteigna er framkvæmt af fasteignamatsnefndum í héruðum undir 

yfirstjórn yfirfasteignamatsnefndar.
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3. gr. 
Fjármálaráðherra skipar þriggja manna fasteignamatsnefnd í hverri sýslu og 

hverjum kaupstað til 5 ára í senn. Tveir nefndarmanna skulu skipaðir samkvæmt 
tilnefningu sýslunefndar eða bæjarstjórnar, en hinn þriðja skipar ráðherra án til- 
nefningar, og er hann formaður nefndar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti, 
og taka þeir sæti í forföllum aðalmanna eða þegar þeir eru við mál riðnir, eftir 
því sem nánar er mælt fyrir um í reglugerð. 

4. gr. 

Fjármálaráðherra skipar þrjá menn í yfirfasteignamatsnefnd og þrjá til vara 
til 5 ára í senn. Hann skipar formann nefndarinnar og varaformann, og skulu 
þeir vera lögfræðingar, hagfræðingar eða sérfræðingar í skipulags- eða landmæl- 
ingamálum. 

Hlutverk nefndarinnar er að hafa eftirlit með fasteignamatsnefndum, og lætur 

hún þeim í té almenn gögn og upplýsingar eftir föngum. Yfirfasteignamatsnefnd 
ákveður gerð eyðublaða undir matið og sendir þau til fasteignamatsnefnda. Hún 
úrskurðar kærur út af fasteignamati, sbr. 16. gr., og endurskoðar og samræmir 
mat allra fasteigna. Skylt er fasteignamatsnefndum og eigendum eða fyrirsvars- 
mönnum eigna að láta yfirfasteignamatsnefnd í té skýringar og upplýsingar, er hún 
telur sér þörf á. 

5. gr. 
Í fasteignamatsnefndum samkv. 3. og 4. gr. mega ekki sitja saman skyldir 

menn eða tengdir að feðgatali eða niðja, hjón, kjörforeldri og kjörbörn, fóstur- 
foreldri og fósturbörn, hvorki sem aðalmenn né varamenn. 

Þeir, sem skipaðir eru í nefndir samkv. 3. og 4. gr., skulu rita í gerðabók dreng- 
skaparheit um, að þeir muni gegna starfinu hlutdrægnislaust eftir beztu vitund og 
sannfæringu og gæta þagnarskyldu um allt það, er þeir fá vitneskju um í starfinu 
og varðar matsstörfin. 

6. gr. 
Skylt er þinglýsingardómurum, hreppstjórum, byggingaryfirvöldum, öðrum op- 

inberum starfsmönnum og stofnunum, svo og eigendum (fyrirsvarsmönnum) eða 
rétthöfum fasteigna, að láta í té allar upplýsingar, er matsnefndir óska og völ er á, 
til leiðbeiningar við matið. 

7. gr. 
Í reglugerð er heimilt að kveða svo á, að eigendur eða aðrir fyrirsvarsmenn 

fasteigna skuli fylla út eyðublöð undir upplýsingar um fasteignir, sbr. 4. og 6. gr., 

m. a. um þau atriði, sem greinir í 13. og 14. gr. Í reglugerð skal, ef til kemur, 
kveða á um fresti til að skila skýrslum, svo og til hvers aðila skuli skila þeim. 

8. gr. 
Við matið skal hver jörð, sem hefur sérstök bæjarhús og afskipt tún og engi, 

metin sér til verðs, hvort sem hún telst lögbýli eða eigi og hvort sem hún er býli 
byggt úr landi annarrar jarðar eða eigi. 

Enn fremur skal meta sérstaklega allar lóðir og lendur, ásamt mannvirkjum, 
ítök og fasteignaréttindi, sem ekki fylgja neinni ákveðinni jörð eða húseign, svo 
sem vatnsréttindi, námuréttindi, veiðiréttindi, beitarréttindi og jarðhitaréttindi, sem 
seld hafa verið undan jörðum. 

Lönd, sem látin hafa verið á erfðafestu, skal meta sér, hvort sem mannvirki 

hafa verið reist þar eða eigi. 
Eyðijarðir og óbyggðar lóðir og lendur skal meta sér til verðs.
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Nú rís ágreiningur milli fasteignamatsnefndar og aðila um það, hvort meta 
skuli fasteign sér eða ekki, og sker yfirfasteignamatsnefnd þá úr. Úrskurði má 
skjóta innan mánaðar, frá því að hann gekk, til fjármálaráðherra, sem leggur fulln- 

aðarúrskurð á málið. 
Nánari ákvæði um það, hverjar eigur skuli metnar sér, skulu sett í reglugerð. 

9. gr. 
Við mat jarðeigna skal meta sér: 

1. Verðmæti landsins. 
2. Verðmæti, er svara til afgjaldsréttinda, sem jarðareiganda ber að telja til eign- 

ar, eða annarra verðmætra réttinda í öðrum fasteignum (ítök, hlunnindi). 

3. Verðmæti húsa og annarra mannvirkja, sem jarðareigandi á. 
4. Verðmæti annarra húsa eða mannvirkja, sem ábúandi á eða annar rétthafi á 

jörðinni. 

10. gr. 
Fasteignir utan sveita skal meta svo, að lóðin sé metin sér, en hús og önnur 

mannvirki sér. Gæta skal ákvæða 9. gr., eftir því sem við á. 

11. gr. 
Þessar eignir eru undanþegnar fasteignamati: 

1. Vegir, torg og almenningsgarðar í eigu ríkis eða sveitarfélaga og önnur slík 
svæði, sem ætluð eru almenningi til umferðar eða dvalar án endurgjalds. 
Rafveitur, vatnsveitur og skolpveitur. 
Hafnargerðir. 
Kirkjugarðar. G

o
ð
 

12. gr. 
Afréttarlönd, sem eru eign sveitarfélaga eða sameign fleiri jarða og notuð eru 

aðallega til upprekstrar, skal ekki meta sérstaklega, en taka skal upprekstrar- 
réttinn til greina við mat þeirra jarða, sem hann eiga. 

Þrætusvæði milli fasteigna má meta sér í lagi. 

13. gr. 
Fasteignamatsnefndir skulu, eftir því sem við verður komið, skoða þær eignir, 

sem meta skal, og veita eigendum eða fyrirsvarsmönnum eignar færi á að koma 
við skýringum. 

Hverri fasteign skal lýsa greinilega, og kanna skal, eftir því sem unnt er, hvort 
stærð lands og mannvirkja sé rétt greind í almennum upplýsingum, sem fyrir 
liggja um eign. Nafngreina skal eiganda fasteignar og ábúanda, að því er jarðir 
varðar. Geta skal þess, hvort landamerki eða lóðamörk séu ágreiningslaus. Enn 
fremur skal kappkosta að svara spurningum á eyðublöðum undir matið jafngreini- 
lega og rækilega og kostur er. 

Nú er mat á fasteign sérstaklega torvelt, t. d. vegna þess að stærð lands er 
óljós eða nýtingarkostir á einstökum landgæðum eru vandmetnir, og er fasteigna- 
matsnefnd þá heimilt, að fengnu samþykki yfirfasteignamatsnefndar, að ráða kunn- 
áttumann til aðstoðar við slíkt mat. 

14. gr. 

Mat á fasteignum skal miða við það gangverð, sem líklegt er, að þær mundu 
hafa í kaupum og sölum. Til hliðsjónar við matið skal hafa verð það, sem fast- 
eignin kann að hafa verið seld fyrir síðustu 10 árin, áður en mat fór fram, sölu- 

verð fasteigna i grenndinni á sama tímabili, upplýsingar um kostnaðarverð mann-
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virkja, virðingar á fasteign til lántöku, virðingar á mannvirkjum til brunabóta, 
svo og aðrar virðingargerðir, sem völ kann að vera á, jarðvegsgerð, ræktunar- 
möguleika, þ. á m. afstöðu til markaða og verzlunarstaða, svo og samgönguað- 
stöðu, legu eignar og viðskiptaaðstöðu í kaupstöðum, tekjur þær, er af eign fást 
eða fáanlegar eru, hlunnindi, er henni fylgja, og aðstöðu til nýtingar þeirra, svo 
og annað, er áhrif getur haft á ætlað gangverð fasteignar. 

Fjármálaráðherra ákveður í reglugerð, að fengnum tillögum yfirfasteignamats- 
nefndar, nánari grundvöll fyrir framkvæmd matsins, þ. á m. einnig við hvaða 
tímamark miða skuli matið. 

Fasteignir skulu metnar til peningaverðs í heilum þúsundum króna. 

15. gr. 
Matsgerðir úr hverjum hreppi eða kaupstað skal leggja fram, þegar mati er 

lokið þar, á þingstað hrepps eða kaupstaðar eða öðrum þeim stað, er fasteigna- 
matsnefnd ákveður. Skal auglýsa, svo sem títt er um opinberar auglýsingar, hve- 
nær og hvar þær liggi frammi, og má það ekki vera skemmri tími en mánuður. 

Nú unir eigandi eða fyrirsvarsmaður fasteignar ekki mati, og getur hann þá 
kært það til fasteignamatsnefndar innan fimm vikna frá því, er matsgerðir voru 
lagðar fram almenningi til sýnis. Kæra skal vera skrifleg, og skal kærandi rök- 
styðja hana. 

16. gr. 
Fasteignamatsnefnd úrskurðar kærur og aðfinnslur, sem henni berast. Hún 

getur veitt kærendum heimild til að skýra mál sitt munnlega fyrir nefndinni eða 
leggja fram frekari gögn til skýringar kæru. 

Aðilja er heimilt að skjóta úrskurði fasteignamatsnefndar til yfirfasteignamats- 
nefndar, sem leggur fullnaðarúrskurð á málið. Málskot skal vera skriflegt. Yfir- 
fasteignamatsnefnd veitir aðilja kost á að skýra mál sitt fyrir nefndinni, og getur 
hún óskað frekari gagna, ef þörf þykir. 

17. gr. 
Þegar fasteignamatsnefnd hefur lokið úrskurðun kæra og aðfinnsla, sendir 

hún matsgögn öll ásamt matsgerðum sínum til yfirfasteignamatsnefndar, sem endur- 
skoðar og samræmir matið samkvæmt því, sem segir í 4. gr. 

18. gr. 
Nú hefur yfirfasteignamatsnefnd lokið aðalmati, og sendir hún þá fjármála- 

ráðherra matsskrárnar til löggildingar, sbr. 1. gr. 
Kveða skal á um það í reglugerð, með hverjum hætti skrá um niðurstöður 

aðalmatsins verði birt almenningi. 

19. gr. 
Laun matsmanna og annarra starfsmanna við matið, svo og annan kostnað 

af matinu, skal greiða úr ríkissjóði. Fjármálaráðherra ákveður laun matsmanna 
og annarra starfsmanna, að fengnum tillögum yfirfasteignamatsnefndar. 

20. gr. 
Á fimm ára fresti milli aðalmata skal yfirfasteignamatsnefnd kanna, hvort 

fasteignaverð hafi breytzt verulega á tímabilinu. Nú telur yfirfasteignamatsnefnd, 
að svo sé, og getur fjármálaráðherra þá ákveðið breytingu á mati fasteigna í landinu 
í samræmi við það.
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II. KAFLI 

Um fasteignamöt milli aðalmata (aukamöt, endurmöt). 

21. gr. 
Milli aðalmata samkv. 1. gr. fer fasteignamat fram í eftirfarandi tilvikum: 

1. Á nýjum húsum og mannvirkjum (frummat), Þegar hús eða annað mannvirki 
er fullgert. 

2. Á öðrum fasteignum, ef ætla má, að virðing á þeim tíma, er mats er beiðzt, 
mundi án tillits til almennra breytinga á verðlagi fasteigna verða verulega 
frábrugðin aðalmatsvirðingu fasteigna, er síðasta aðalmat fór fram. 

22. gr. 
Mat samkvæmt 21. gr. framkvæma úttektarmenn, hver í sínum hreppi, en í 

kaupstöðum og annars staðar, þar sem ekki eru til úttektarmenn, skal til þess starfs 
kveðja tvo menn. Nefnir fjármálaráðherra annan, en hreppsnefnd eða bæjarstjórn 
kýs hinn. 

Fjármálaráðuneytið (fasteignamat ríkisins) hefur eftirlit með því, að mat sam- 
kvæmt 21. gr. fari fram, þegar ástæða er til. Framkvæma skal matið eftir sömu 
grundvallarreglum og fylgt er við aðalmat. 

Unz fasteignamatsskrá er löggilt fyrsta sinni samkvæmt 1. gr. laga þessara, 
leggur fjármálaráðuneytið fullnaðarúrskurð á kærur út af aukamati, en eftir þann 
tíma sker yfirfasteignamatsnefnd úr, sbr. 23. gr. 1. mgr. Kærur til fjármálaráðu- 
neytisins skulu vera skriflegar og rökstuddar, og skal aðili kæra málið til ráðu- 
neytisins innan mánaðar frá því, að tilkynning um matið var send honum. 

23. gr. 
Fasteignamatsnefnd tilkynnir eiganda eða fyrirsvarsmanni fasteignar niðurstöðu 

mats samkv. 21. gr. þegar í stað. Aðilja er heimilt að kæra matið til yfirfasteigna- 
matsnefndar innan mánaðar frá því, að tilkynning var send honum. Kæran skal 
vera skrifleg og rökstudd. Yfirfasteignamatsnefnd sker til fullnaðar úr kærum. 

Fjármálaráðuneytið (fasteignamat ríkisins) heldur skrá um aukamöt, og skal 
jafnóðum tilkynna yfirvöldum þeim, sem hlut eiga að máli, um matsgerðir. 

24. gr. 
Laun fasteignamatsmanna fyrir störf samkv. þessum kafla laganna skulu á- 

kveðin með þeim hætti, er segir í 19. gr., og ber að greiða kostnað af matinu sam- 
kvæmt ákvæðum þeirrar greinar. 

III. KAFLI 
Um fasteignamat ríkisins, fasteignaskráningu o. fl. 

25. gr. 
Fasteignamat ríkisins er sérstök deild í fjármálaráðuneytinu, og fjallar hún um 

fasteignamatsmálefni. Varðveitir hún öll gögn, er varða fasteignamat, og gefur 
upplýsingar um það þeim, er þess óska. 

26. gr. 
Við aðalmat það, sem í undirbúningi er við gildistöku laga þessara, skal hafizt 

handa um að koma upp sem nákvæmastri skráningu fasteigna í landinu (,„„matrikel“), 

og er heimilt að verja fé úr ríkissjóði m. a. til mælinga á löndum og til jarðvegs-
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kannana samkv. tillögum yfirfasteignamatsnefndar. Um fasteignaskråningu skulu 
sett nánari ákvæði í reglugerð. 

27. gr. 
Fjármálaráðuneytið setur reglugerð, að fengnum tillögum yfirfasteignamats- 

nefndar, um framkvæmd laga þessara. 

28. gr. 
Lög þessi taka gildi þegar í stað, og gilda þau um aðalmat það, sem í undir- 

búningi er við gildistöku þeirra. Um skipunartímabil fasteignamatsnefnda, sem skip- 
aðar hafa verið samkv. lögum nr. 70/1945, fer samkv. því, er segir í 3. og 4. gr., 

þó svo, að umboð þeirra helzt til 1. janúar 1968. 
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi lög nr. 70 12. apríl 1945, um fasteigna- 

mat, og lög nr. 33 14. maí 1965, um samræmingu á mati fasteigna. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Áður en nýtt aðalmat fasteigna samkvæmt lögum þessum gengur í gildi, skal 
fara fram endurskoðun á gildandi ákvæðum laga, sem fasteignamat hefur áhrif á, 
og miðist endurskoðunin við, að skattar á fasteignum hækki ekki almennt vegna 
hækkunar fasteignamatsins. 

Gjört í Reykjavík, 29. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 0 

Gunnar Thoroddsen. 
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LOG 

um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins starfar með því markmiði og skipulagi, sem 
segir í lögum þessum. 

2. gr. 
Sjóðfélagar eru þeir nefndir í lögum þessum, er skylt er að greiða iðgjöld í 

sjóðinn og rétt eiga á lífeyri úr honum. 

3. gr. 
I. Sjóðfélagar eru: 

a. Allir þeir, sem skipaðir eru, settir eða ráðnir í þjónustu ríkisins, ríkisstofn- 

ana eða atvinnufyrirtækja ríkisins með föstum launum, til ekki skemmri 
tíma en eins árs eða með minnst þriggja mánaða uppsagnarfresti, enda sé 
það starf þeirra aðalstarf og hlutaðeigandi taki ekki minna en hálf þau 
laun, er slíku starfi fylgja fyrir fullan vinnutíma.
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b. Starfsmenn þeirra stofnana, sem aðild hafa fengið að sjóðnum samkvæmt 
eldri lögum, enda fullnægi þeir skilyrðum samkvæmt a-lið hér að framan 
um ráðningarkjör, nema hlutaðeigandi stofnun segi upp aðild að sjóðnum. 

ll. Ekki er skylt að taka í tölu sjóðfélaga: 

Þá starfsmenn, sem a-liður I. tl. þessarar greinar tekur til, og rétt eiga á 
lífeyri úr öðrum sjóðum, sem stofnaðir eru með lögum eða samkvæmt 
reglugerð, sem staðfest hefur verið af fjármálaráðherra fyrir gildistöku laga 
þessara, fyrir tilteknar starfsgreinar opinberra starfsmanna sérstaklega. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skal heimilt að taka í tölu sjóðfélaga starfsmenn bæjar-, sýslu- 

og hreppsfélaga og stofnana, er þeim heyra til og sérstakan fjárhag hafa, enda 
fullnægi þeir skilyrðum þeim, er greinir í 3. gr. Í a., um ráðningartíma og aðal- 
starf. 

5. gr. 
Nú bætast við nýir sjóðfélagar, og skal þá heimilt að kaupa þeim réttindi í 

sjóðnum fyrir starfstíma, sem þeir hafa unnið, áður en þeir urðu sjóðfélagar. 
Stjórn sjóðsins ákveður, eftir tillögum tryggingafræðings hans, upphæð þá, er greiða 
skal fyrir réttindi þessi, eftir því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð sjóðsins. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum. Skal einn þeirra tilnefndur af 

hæstarétti, og er hann formaður stjórnarinnar. Annar skal skipaður af fjármála- 
ráðherra, en hinn þriðji kosinn af sjóðfélögum eða félagsskap þeirra, svo sem 
nánar verður ákveðið í reglugerð sjóðsins. 

Skipunar- og kjörtimi stjórnarmanna er þrjú ár. 

7. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins annast reikningshald og daglega afgreiðslu sjóðsins 

fyrir þóknun eftir samkomulagi hennar og stjórnar sjóðsins. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir 

af ríkisendurskoðuninni án sérstakrar þóknunar. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun fjár hans. Skal ávaxta sjóðinn í tryggum 

verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum eða öðrum bréfum með ríkisábyrgð, skulda- 

bréfum bæjar- og sveitarfélaga, vaxtabréfum veðdeildar Landsbankans eða Búnaðar- 
bankans, jarðræktarbréfum, skuldabréfum, tryggðum með fyrsta veðrétti í fasteign- 
um samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð, eða með öðrum álíka 
tryggilegum hætti. 

Ráðherra getur kveðið nánar á um útlán sjóðsins með reglugerð, þar á meðal 
sett fyrirmæli um lánveitingar til íbúðarhúsabygginga fyrir sjóðfélaga. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins skal hið fimmta hvert ár láta tryggingafræðing rannsaka fjár- 

hag sjóðsins. Þyki honum rannsókn sin leiða í ljós, að fjárhagsgrundvöllur sjóðs- 
ins sé ótryggur, skal hann gera tillögur til stjórnar sjóðsins um aðgerðir til að efla 
sjóðinn. Sýni rannsóknin hins vegar, að fjárhagur sjóðsins sé svo góður, að iðgjöld 
mætti lækka, skal hann athuga vandlega, hversu mikil sú lækkun mætti vera, og 

gera tillögur sínar um það til sjóðstjórnarinnar. Sjóðstjórnin má aldrei lækka ið- 
gjöld meira en tryggingafræðingur hefur lagt til, að gert yrði. 

A 28
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10. gr. 
Sjóðfélagar greiði frá 244 % til 4/4% af launum sínum í iðgjald til sjóðsins. 

Ráðherra skiptir starfandi sjóðfélögum, eftir tillögum sjóðstjórnar, í 21 flokk eftir 
upphæð launa. Skal iðgjald vera 24 % af launum í lægsta flokki en hækka um 0.1% 
af launum við hvern flokk. Skiptingin í launaflokka skal gerð þannig, að iðgjald 
til sjóðsins og iðgjald til almannatrygginga fyrir ógiftan karlmann sé samanlagt 
sem næst 6% — sex hundruðustu — af launum í öllum flokkum. Launagreiðanda ber 
að halda iðgjöldum eftir af launum sjóðfélaga og greiða þau til sjóðsins innan 
tveggja vikna frá útborgun launanna. 

Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins nema með iðgjöldum 
sínum. 

Launagreiðendur greiði fyrst um sinn í iðgjöld til sjóðsins 6% af launum þeim, 
er sjóðfélagi tekur hjá þeim, og skal greiða þau til sjóðsins samtímis iðgjöldum 
sjóðfélaga. 

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur 
hans niður, svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna. 

Launþegi, sem yngri er en 20 ára, greiðir eigi iðgjöld til sjóðsins, enda öðlast 
hann eigi réttindi sjóðfélaga fyrr en hann hefur náð nefndum aldri. 

Iðgjöld héraðslækna og sóknarpresta, svo og iðgjöld launagreiðanda þeirra 
vegna, skulu miðuð við hæstu laun fyrir slík störf, og reiknast lífeyrisréttur þeirra 
og maka þeirra samkvæmt því. 

11. gr. 
Sjóðurinn greiðir sjóðfélögum ellilífeyri og örorkulifeyri og eftirlátnum maka 

þeirra og börnum lífeyri samkvæmt ákvæðum þeim, sem hér fara á eftir. 

12. gr. 
Hver sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins í 5 ár eða lengur og er orð- 

inn fullra 65 ára að aldri, á rétt á árlegum ellilifeyri úr sjóðnum. 
Þeir, sem gerðust sjóðfélagar, áður en lög nr. 32 14. maí 1955 tóku gildi, halda 

rétti þeim, er lög nr. 101 30. des. 1943, 12. gr., veittu þeim til að krefjast greiðslu 
ellilifeyris úr sjóðnum, er samanlagður aldur þeirra og þjónustutími nemur 95 ár- 
um, enda hafi þeir fullnægt þeim skilyrðum, sem þeirri reglu fylgdu samkvæmt 
eldri lögum, þar á meðal um greiðslu iðgjalda í lífeyrissjóðinn, unz greindu tíma- 
marki er náð. 

Upphæð ellilifeyris er hundraðshluti af launum þeim, er á hverjum tíma fylgja 
starfi því, sem sjóðfélaginn gegndi síðast. Hundraðshluti þessi fer eftir iðgjalda- 
greiðslutíma og launaflokki samkvæmt 1. málsgrein 10. greinar. Hann er 1.6% fyrir 
hvert ár, sem iðgjöld hafa verið greidd til sjóðsins, í lægsta launaflokki og hækkar 
um 0.02% við hvern flokk upp í 2.0% af launum fyrir hvert ár í hæsta flokki. 
Fyrir hvert starfsár, eftir að iðgjaldagreiðslu lýkur og þar til sjóðfélaginn öðlast 
rétt til að láta af störfum og fá ellilifeyri, bætist við 1% af launum í öllum flokk- 
um, en 2% fyrir hvert starfsár eftir að iðgjaldagreiðslu er lokið og hann hefur 
öðlazt rétt til að fá ellilifeyri. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða ellilifeyrisþegum á aldrinum 65 til 67 ára 
uppbót á lífeyri allt að einstaklingslifeyri almannatrygginga. Það er skilyrði fyrir 
slíkri uppbót, að sjóðfélaginn sé ekki lengur fullfær um að gegna starfi sínu. Til 
sönnunar því ber viðkomanda að leggja fram umsögn yfirmanns síns um starfs- 
hæfnina og vottorð tryggingayfirlæknis um heilsufar.
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13. gr. 
Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur gegnt 

þangað til, og eigi á kost á öðru jafngóðu starfi við hans hæfi hjá stofnun þeirri, 
er hann hefur unnið hjá, eða annarri stofnun, sem tryggir starfsfólk sitt í sjóðn- 
um, eða missir einhvern hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á rétt á 
örorkulífeyri, ef tryggingayfirlæknir, í samráði við landlækni, metur örorkuna meiri 
en 10%. Örorkumat þetta skal aðallega miðað við vanhæfni sjóðfélaga til að gegna 
starfi því, er hann hefur gegnt að undanförnu. 

Hámark örorkulífeyris miðast við áunninn lífeyrisrétt samkvæmt 12. gr., að við- 
bættum einstaklingslífeyri almannatrygginga. Ef rekja má aðalorsök örorkunnar 
til starfs í þágu stöðu þeirrar, sem öryrkinn gegndi, skal þó reikna áunninn lif- 
eyrisrétt eins og sjóðfélaginn hefði gegnt stöðu sinni til 65 ára aldurs. Áunnin líf- 
eyrisréttindi skulu reiknast af launum í því starfi, sem sjóðfélaginn gegndi síðast, 
eins og þau eru á hverjum tíma. 

Sé örorka sjóðfélagans á milli 10% og 50%, er örorkulífeyrir hans sami hundr- 
aðshluti af hámarksörorkulífeyri eins og &rorkan er metin. Sé örorkan metin 50% 
til 75%, er örorkulífeyririnn 50% af hámarkinu að viðbættum 2% af því fyrir hvert 
1%, sem örorkan er metin umfram 50%. Sé örorkan metin 15% eða meiri, greið- 
ist hámarksörorkulífeyrir að frádregnum örorkulífeyri almannatrygginga. Þegar ör- 
yrki, sem metinn er undir 75%, nær 65 ára aldri, fær hann greiddan ellilífeyri 
samkvæmt ákvæðum 12. gr. Frá sama tíma fellur niður örorkulifeyrir hans. Þó 
skal hann halda til 67 ára aldurs þeim hluta hans, sem miðaður er við lífeyri al- 
mannatrygginga. 

Skylt er öryrkja, sem sækir um örorkulifeyri úr sjóðnum eða nýtur hans, að 
láta stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt, sem nauðsynlegar 
eru til að dæma um rétt hans til örorkulífeyris. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að lækka eða fella niður öÖrorkulífeyri þeirra ör- 
yrkja, sem fá starfsorku sína aftur að nokkru eða öllu leyti. 

Sömuleiðis ber stjórn sjóðsins að hækka Örorkulífeyrinn, ef örorkan vex til 
muna og án sjálfskaparvíta frá því, sem hún var metin við fyrri ákvarðanir, enda 
hafi öryrkinn á þeim tíma, sem örorkan óx, ekki verið í þjónustu annarra en 
þeirra aðila, sem tryggja starfsfólk sitt í sjóðnum. 

14. gr. 
Nú andast sjóðfélagi og lætur hann eftir sig maka á lifi, og á þá hinn eftir- 

lifandi maki rétt til lífeyris úr sjóðnum. 
Upphæð makalífeyris ákvarðast þannig, að samanlagður makalífeyrir úr sjóðn- 

um og maka- eða ellilífeyrir, sem makinn kann að eiga rétt á frá almannatryggs- 
ingunum, er hundraðshluti af launum þeim, er á hverjum tíma fylgja starfi því, 
er hinn látni gegndi síðast. Ef starfstími sjóðfélagans hefur verið 30 ár eða skemmri, 
er hundraðshluti þessi 20% af greiddum launum að viðbættu 1% fyrir hvert ið- 
gjaldagreiðsluár. Fyrir hvert ár, sem hinn látni hafði starfað, eftir að iðgjalda- 
greiðslu lauk, en áður en hann öðlaðist rétt til ellilífeyris, hækkar makalifeyrir- 
inn um %% af launum, en um 1% fyrir hvert starfsár, eftir að iðgjaldagreiðslu 
var lokið og hann öðlaðist rétt til að taka ellilífeyri. 

Sé makalífeyrir samkvæmt næstu málsgrein hér á undan lægri en tvöfaldur 
einstaklingslifeyrir almannatrygginganna, skal greiða úr sjóðnum þeim makalifeyr- 
isþegum, sem rétt eiga á maka- eða ellilífeyri frá almannatryggingunum, það sem 
á vantar að samanlagður lífeyrir þeirra nái tvöföldum einstaklingslífeyri almanna- 
trygginganna. Þó skal greiðsla sjóðsins aldrei fara fram úr hundraðshlutum þeim, 
sem nefndir eru í 2. málsgrein þessarar greinar.
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Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband, eftir að hann var orðinn 60 ára, eða 

á þeim tíma, er hann naut lífeyris úr sjóðnum eða hann var lagztur banaleguna, 

og úrskurðar þá stjórn sjóðsins, hvort eftirlifandi maki hans skuli njóta lifeyris 

úir sjóðnum eða eigi. 
Réttur til lífeyris samkvæmt þessari grein fellur niður, ef hinn eftirlifandi 

maki gengur í hjónaband að nýju, en kemur aftur í gildi, sé hinu síðara hjóna- 

bandi slitið, enda veiti hið síðara hjónaband eigi rétt til lífeyris úr sjóðnum. Veiti 

síðara hjónabandið einnig rétt til lífeyris, má eftirlifandi maki velja um, hvort 

hann tekur lífeyrinn eftir fyrri eða síðari makann. 

Þegar sjóðfélagi deyr, sem verið hefur tvígiftur, og lætur eftir sig tvo maka 

á lífi, skiptist makalifeyririnn milli þeirra, í beinu hlutfalli við þann tíma, sem 

hvor þeirra hefur verið giftur hinum látna sjóðfélaga á þeim tíma, er hann ávann 

sér lífeyrisréttindi og/eða naut lífeyris úr sjóðnum. Ef annar hinna eftirlifandi 

maka giftist að nýju, fellur allur lífeyririnn til hins, en skiptist aftur, sé því hjóna- 

bandi slitið, enda veiti síðara hjónabandið ekki rétt til lífeyris úr sjóðnum, eða 

öðrum hliðstæðum sjóði. Hliðstæð regla gildir, séu rétthafar makalifeyris fleiri 

en tveir. 

15. gr. 

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og tekur jafnframt við öðru starfi hjá 

stofnun, er veitir aðgang að sjóðnum, lægra launuðu en því, er hann segndi áður, 

og skal þá reikna lífeyri eftir því starfinu, sem hærra var launað. 

Sama regla gildir, þegar sjóðfélagi verður af heilsufarsástæðum að láta af 

stöðu sinni, en tekur við öðru, léttara og lægra launuðu starfi, er veitir aðgang 

að sjóðnum. Þegar svo stendur á, sem i þessari mgr. ræðir um, er sjóðfélaga heim- 

ilt að kaupa sér réttindi í sjóðnum fyrir þann tíma, sem úr hefur fallið. Stjórn 

sjóðsins getur krafizt vottorðs tryggingayfirlæknis til sönnunar því, að sjóðfélag- 

inn verði að láta af stöðu sinni vegna heilsubrests. 

16. gr. 

Börn eða kjörbörn, sem sjóðfélagi lætur eftir sig, er hann andast, og yngri 

eru en 18 ára, skulu fá árlegan lífeyri úr sjóðnum, þar til þau eru fullra 18 ára 

að aldri, enda hafi hinn látni séð um framfærslu þeirra að nokkru eða öllu leyti. 

Sama gildir um börn eða kjörbörn, er sá maður lætur eftir sig, er naut elli- eða 

örorkulifeyris úr sjóðnum, er hann andaðist. 

Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er sam- 

anlagður lífeyrir þess frá almannatryggingum og úr þessum sjóði 50% hærri en 

barnalífeyrir almannatrygginga. Að öðrum kosti er lífeyririnn tvöfaldur barna- 

lífeyrir almannatrygginga. 
Sama rétt öðlast börn og kjörbörn þeirra sjóðfélaga, er njóta elli- eða örorku- 

lífeyris úr sjóðnum, þó svo, að barnalífeyrir úr þessum sjóði til barna eða kjör- 

barna örorkulifeyrisþega skal vera jafnmargir hundraðshlutar af fullum barna- 

lífeyri eins og öÖrorkulifeyrir hans er margir hundraðshlutar af hámarksörorku- 

lífeyri. 
Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama 

réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan. 

17. gr. 

Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lífi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku af 

stöðu þeirri, er veitti honum aðgang að sjóðnum, og á hann þá rétt á að fá endur- 

greidd með vöxtum iðgjöld þau, er hann hefur greitt í sjóðinn. Stjórn sjóðsins 

ákveður vextina með hliðsjón af ávöxtun sjóðsins. Hafi hann verið sjóðfélagi í
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5 år, er hann lætur af stöðunni, getur hann með samþykki sjóðstjórnarinnar valið 
um, hvort hann fær iðgjöld sín endurgreidd eða hann lætur þau standa inni í 
sjóðnum. Velji hann síðari kostinn, fellur niður réttur hans og skylda til að greiða 
framvegis iðgjöld til sjóðsins og réttur hans til örorkulifeyris. Ellilífeyrir hans 
og lífeyrir eftirlátins maka, sbr. 12. og 14. gr., miðast þá við starfstíma hans og 
laun þau, er hann hafði, er hann lét af stöðu þeirri, er veitti aðgang að sjóðnum, 
en tekur sömu breytingum og lífeyrir annarra, eftir að taka lífeyris hefst. Hafi 
hann gegnt stöðunni skemur en 30 ár, skal lifeyrir barna hans ákveðinn þannig, 
að full upphæð samkvæmt 16. gr. skal margfölduð með hlutfallinu á milli þess 
ellilífeyris, sem hann hefur öðlazt rétt til, og þess ellilifeyris, sem hann hefði öðlazt 

rétt til, ef hann hefði gegnt starfinu í 30 ár. 

Sé staða eða starfi sjóðfélaga lagður niður, á hann rétt á að vera áfram í sjóðn- 
um og greiða iðgjöld, sem miðuð séu við laun í þeim launaflokki, er staða hans 
var í, er hún var lögð niður. Nýtur hann þá sömu réttinda úr sjóðnum sem hann 

hefði gegnt starfi sínu áfram. 

18. gr. 
Þeir, sem keypt hafa sér og ekkjum sínum lífeyri samkvæmt lögum nr. 51 27. 

júní 1921, öðlast réttindi eftir lögum þessum, enda greiði þeir iðgjöld sín sam- 
kvæmt ákvæðum þeirra frá þeim tíma, er þau öðlast gildi. 

Þeir, sem urðu sjóðfélagar 1. júlí 1944, en höfðu eigi keypt sér eða ekkjum 
sínum lífeyri samkvæmt lögum nr. 51 27. júní 1921, öðlast réttindi eftir lögum 
þessum, og miðast réttur þeirra þá við allan starfstíma þeirra, enda greiði þeir 
sjóðnum jafnhá iðgjöld sem þeim hefði borið að greiða samkv. lögum nr. 51 1921, 
ef þeir þá hefðu verið tryggingarskyldir, um allt að 10 ára tíma. Um tilhögun ið- 
sjaldagreiðslu þessarar fer eftir nánari fyrimælum stjórnar sjóðsins. 

19. gr. 
Nú flyzt starfsmaður, er verið hefur í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, í starf, 

sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum, og má þá 
endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn hans vegna. 
Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á lifeyrisrétt- 
indum fyrir viðkomandi mann í þeim sjóði, er hann flyzt til. Þó má aldrei endur- 
greiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er svari 
til þess starfstíma, er sjóðfélaginn hafði öðlazt. 

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglu þegar sjóðfélagi flyzt 
i annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér lífeyri 
hjá tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið 
samþykkir, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lífeyris eins og 
ákveðnar eru í þessum lögum. 

Á tilsvarandi hátt er sjóðstjórninni heimilt, að fengnu samþykki fjármálaráð- 
herra, að veita viðtöku, vegna manns, er gerist sjóðfélagi í þessum sjóði, fé því, 
er kann að vera endurgreitt hans vegna úr sjóði, tryggingafélagi eða stofnun, sem 
að framan greinir, og veita honum réttindi í samræmi við það. 

Einnig getur stjórnin, þegar sérstaklega stendur á, og með samþykki fjármála- 
ráðherra, heimilað réttindakaup aftur í tímann, þó að ekki sé um að ræða yfir- 
færslu á réttindum annars staðar frá. Það skal meðal annars se!t sem skilyrði 

fyrir slíkum réttindakaupum, að mælt sé með þeim af forstöðumanni þeirrar stofn- 
unar, er starfsmaðurinn vinnur hjá, að gengið sé frá réttindakaupunum innan árs 

frá því starfsmaðurinn var ráðinn og að starfsmaðurinn sé eldri en 35 ára, þegar 

hann öðlast aðgang að sjóðnum.
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20. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris samkvæmt lögum þessum, og greiðist hann 

með 1/12 árslífeyrisins fyrir fram á hverjum mánuði. 

21. gr. 
Nánari ákvæði um skipulag sjóðsins og starfsemi hans skal setja með reglu- 

gerð, er fjármálaráðherra staðfestir, en stjórn sjóðsins semur. 

22. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja lífeyriskröfur samkvæmt lögum þessum, 

og ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuld- 
heimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn 
hátt, og eigi má halda lífeyrisfé eftir til greiðslu opinberra gjalda. 

23. gr. 
Þeir, sem orðnir voru sjóðfélagar fyrir gildistöku laga þessara og eiga betri 

lifeyrisrétt samkvæmt eldri lögum um Lifeyrissjóð starfsmanna ríkisins, skulu halda 
honum. 

24. gr. 
Frá og með 1. janúar 1964 skulu allir sjóðfélagar öðlast full réttindi sam- 

kvæmt lögum um almannatryggingar. Allir sjóðfélagar, sem gjaldskyldir eru til 
almannatrygginganna, skulu frá sama tíma greiða fullt gjald til þeirra. Stjórn sjóðs- 
ins semur við Tryggingastofnun ríkisins um uppgjör fyrir liðinn tíma í samræmi 
við ákvæði almannatryggingalaga um það atriði. 

Sjóðfélagar, sem fengið hafa lífeyri fyrir 1. janúar 1964, skulu fá greiddan 
lífeyri samkvæmt ákvæðum þessara laga frá gildistöku þeirra. Þeim lífeyrisþegum, 
er fengu greiddan lifeyri samkvæmt 18. gr. fjárlaga og höfðu að honum meðtöldum 
hærri lífeyri eftir gömlu reglunum en hinar nyju mundu veita þeim, skal greidd 
uppbót þannig, að þeir haldi sama heildarlífeyri og þeir höfðu áður. Ríkissjóður 
endurgreiðir Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins mismuninn á þeim lífeyri, sem þann- 
ig verður greiddur, og þeim lífeyri, er viðkomandi lífeyrisþegum bar samkvæmt 
eldri reglum. Þó skulu sjálfseignastofnanir, sem fengið hafa aðgang að sjóðnum, 
greiða þennan mismun fyrir þá lífeyrisþega, er verið hafa þeirra starfsmenn. 

25. gr. 
Nú verður almenn hækkun á áður úrskurðuðum elli-, örorku- og makalifeyri, 

vegna almennrar hækkunar á launum opinberra starfsmanna, sbr. 12., 13. og 14. 
gr., og endurgreiðir þá ríkissjóður Lifeyrissjóði starfsmanna ríkisins þá hækkun, 
er þannig verður á lífeyrisgreiðslum. 

26. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1964. Jafnframt eru þá úr gildi numin lög nr. 

64/1955, um Lifeyrissjóð starfsmanna ríkisins, og lög nr. 11 frá 20. marz 1959, um 
breytingu á þeim lögum, 3. gr. laga nr. 111/1954 og 1. mgr. 53. gr. laga nr. 33/1958, 
báðar að því er varðar lífeyri úr Lifeyrissjóði starfsmanna ríkisins, svo og önnur 
ákvæði, sem fara kunna í bága við ákvæði laga þessara. 

Gjört í Reykjavík, 29. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) nn nn i 

Gunnar Thoroddsen.
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LYFSOLULOG 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Lyf eru samkvæmt lögum þessum hvers konar efni eða efnasambönd, lífræn 

eða ólifræn, sem ætluð eru til lækninga, fróunar eða varnar gegn sjúkdómum eða 
sjúkdómseinkennum í mönnum eða dýrum, svo og efni eða efnasambönd, sem 
notuð eru til sjúkdómsgreininga (diagnostica). 

Ákvæði laga þessara taka einnig til umbúða og áhalda, sem innihalda lyf. 
Efni teljast þó ekki lyf, ef þau eru notuð til að koma í veg fyrir útbreiðslu 

sjúkdóma, svo sem til sótthreinsunar á verkfærum, áhöldum, sængurfatnaði, hús- 
gögnum, herbergjum, baðvatni, andrúmslofti í húsum og þ. u. 1. og til sýklaeyðingar 
í uppgangi, þvagi, saur og hvers konar útferð frá sjúklingum. Sama gildir um 
efni, sem notuð eru til annarra hreinlætisráðstafana. 

Landlæknir hefur umsjá með rekstri lyfjaverzlana og öðrum lyfsölumálum, 
svo og þar til heyrandi störfum lyfsala, lyfjafræðinga og aðstoðarlyfjafræðinga, 
undir yfirstjórn ráðherra þess, er fer með heilbrigðismál. 

2. gr. 
Setja skal lyfjaskrá (pharmacopoea) með tilskipun, er forseti Íslands staðfestir. 

Í lyfjaskrá skal greina einkenni lyfja og segja fyrir um hreinleika þeirra, gerð, 
meðferð og geymslu. Ráðherra löggildir lyfseðlasöfn (dispensatoria), lyfjaforskriftir 
og sérlyfjaskrá með auglýsingu. 

Lyfjaskrárnefnd, skipuð sex mönnum til sex ára í senn, gerir tillögur um lyfja- 
skrá, lyfseðlasöfn, svo og lyfjaforskriftir. Skal einn nefndarmanna vera prófessor 
í lyfjafræði (pharmakologi), annar dósent (prófessor) í lyfjafræði lyfsala (pharmaci), 
hinn þriðji prófessor í lyflæknisfræði við háskólann, en hina þrjá skipar ráðherra 
samkvæmt tillögu landlæknis, einn úr hópi lyfsala, annan úr hópi starfandi lyfja- 
fræðinga og hinn þriðja úr hópi starfandi lækna. Ráðherra skipar formann nefndar- 
innar. Ráðherra skipar varamenn til jafnlangs tíma eftir tillögu landlæknis. Kostn- 
aður við störf lyfjaskrárnefndar greiðist úr ríkissjóði, þar á meðal þóknun til nefnd- 
armanna, er sé ákveðin árlega. Nánari ákvæði um starfssvið og starfshætti lyfja- 
skrárnefndar skal setja í reglugerð. 

ð. gr. 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum landlæknis, bannað sölu lyfja: 

a. ef ranglega eða á villandi hátt er greint frá samsetningu þeirra, 
b. ef líklegt þykir, að þau hafi ekki þær verkanir, sem framleiðendur telja þau 

hafa, eða skaðlegar aukaverkanir, 
c. ef ekki er hægt að ganga úr skugga um nothæfni þeirra, 
d. ef verð þeirra er óhæfilega hátt. 

4. gr. 
Bannaðar eru hvers konar auglýsingar lyfja, lyfjavöru, læknis- og lækninga- 

áhalda nema sérstaklega fyrir læknum (tannlæknum, dýralæknum) og lyfjafræð-
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ingum og þá á þann hátt, að ekki sé líklegt, að auglýsingin komi almenningi fyrir 

sjónir. 

5. gr. 
Nú eru í umburðarbréfi, á prentuðu máli, í lyfjaauglýsingum eða á annan hátt 

gefnar rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um nothæfni, aukaverkanir eða þær 
varúðarráðstafanir, sem gæta skal við notkun lyfja, og getur ráðherra þá fyrir- 
skipað framleiðanda eða auglýsanda að senda út leiðréttingar eða viðbótarskýr- 
ingar. Nú sinnir framleiðandi eða auglýsandi ekki boði ráðherra innan frests, 
er ráðherra selur, og varðar það þá sektum samkvæmt 68. gr. Umburðarbréf og 
prentað mál skal dagsetja. 

II. KAFLI 

Um stofnun lyfjabúða og lyfsöluleyfi. 

6. gr. 
Forseti Íslands veitir heimild til stofnunar lyfjabúðar (apóteks), og eigi má 

leggja hana niður án samþykkis hans. 
Lyfjabúð má stofnsetja, þar sem þess gerist þörf að dómi ráðherra, enda hafi 

hlutaðeigandi sveitarstjórn æskt þess. 
Lyfjabúð má að jafnaði ekki stofnsetja annars staðar en þar, sem líkur eru 

til, að hún geti borið sig með eðlilegum rekstri. 
Ráðherra ákveður lyfjabúð stað og veitir leyfi til flutnings hennar, að feng- 

inni umsögn Apótekarafélags Íslands og Lyfjafræðingafélags Íslands. 

7. gr. 
Leyfi til að reka lyfjabúð (lyfsöluleyfi) verður aðeins veitt einstaklingum. 

Forseti Íslands veitir slíkt leyfi. Leyfishafa er skylt að hlíta ákvæðum laga og 
stjórnvaldsreglna, svo sem þau eru á hverjum tíma, um réttarstöðu hans og starfs- 
hætti, þ. á m. um búnað, fyrirkomulag og rekstur lyfjabúða. 

Nú skal veita lyfsöluleyfi, og auglýsir ráðherra þá eftir umsóknum með þeim 
hætti, er segir í 5. gr. 1. málsgr. laga nr. 38/1954. Umsóknir skal senda landlækni. 

Umsóknir skal leggja fyrir tveggja manna nefnd. Annar nefndarmanna skal 
kjörinn af Apótekarafélagi Íslands, en hinn af Lyfjafræðingafélagi Íslands. Vara- 
menn eru kjörnir á sama hátt. Sæki nefndarmaður um lyfsöluleyfi, tekur vara- 
maður sæti hans í nefndinni. Kjörtími nefndarmanna er 6 ár. Nefndin lætur land- 
lækni í té rökstudda umsögn um þá umsækjendur, sem að hennar áliti eru hæf- 

astir, og skipar þeim í töluröð, en þó aðeins þremur hinum hæfustu, ef umsækj- 
endur eru þrír eða fleiri. Telji nefndin einhvern umsækjanda óhæfan, skal hún 
geta þess. Landlæknir sendir því næst ráðherra rökstutt álit um það, hverja af 
umsækjendum hann telur hæfasta í töluröð, og skal umsögn nefndarinnar fylgja 
áliti hans. Nefndin er ólaunuð. 

Ákvæði 2. og 3. málsgr. gilda ekki um hlutbundið lyfsöluleyfi (Reykjavíkur- 

apótek). 

8. gr. 
Lyfjabúð skal velja heiti, sem ráðherra samþykkir, og auðkenna á áberandi 

hátt. Lyfsölum einum er heimilt að nefna lyfjaverzlanir sínar og þær einar lyfja- 
búðir eða apótek. Læknar (dýralæknar), sem hafa rétt eða leyfi til lyfjaverzlunar, 
skulu auðkenna lyfjasölur sínar með embættis- eða starfsheiti.
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9. gr. 

Skilyrði til að öðlast lyfsöluleyfi eru þessi: 
Íslenzkur ríkisborgararéttur. 
Lögræði og fjárforræði. 
Andleg og líkamleg heilbrigði. 
Umsækjandi skal hafa lokið lyfjafræðiprófi, sem metið er gilt hér á landi. 
Umsækjandi skal hafa unnið 12 mánuði sem lyfjafræðingur í lyfjabúð eða við 
lyfjagerð hér á landi. Víkja má frá þessu skilyrði, þegar sérstakar ástæður mæla 
með því. 

6. Heimilt er að synja manni um lyfsöluleyfi, ef ákvæði 2. málsgr. 68. gr. almennra 
hegningarlaga eiga við um hagi hans. 
Samvinnufélög þau, er öðlazt hafa leyfi til að reka lyfjabúð fyrir gildistöku 

laga þessara, halda leyfi sínu í 25 ár frá gildistöku þeirra. Framlengja má leyfi 
til 25 ára í senn, enda mæli landlæknir með umsókn. Forstöðumaður slíkra lyfja- 
búða skal fullnægja ákvæðum 1. målsgr., og ber að auglýsa stöðu hans samkv. 
ákvæðum 7. gr., og skal ráðherra samþykkja ráðningu hans að fenginni umsögn 
samkv. 3. málsgr. 7. gr. 

Áður en leyfisbréf er afhent, ber lyfsala að undirrita heit um, að hann muni 

rækja störf sín af kostgæfni og samvizkusemi og i samræmi við landslög. Gildir 
þetta einnig um forstöðumann lyfjabúðar, sem rekin er af samvinnufélagi, forstöðu- 
mann lyfjaútibús, sbr. 43. gr., og lyfjagerðar, sbr. 13. gr. Ráðherra ákveður form 
ofangreindrar yfirlýsingar. 
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10. gr. 
Lyfsöluleyfi má ekki veita starfandi lækni, dýralækni eða tannlækni. 
Starfandi læknir (tannlæknir, dýralæknir) má ekki, án leyfis ráðherra, vera 

eigandi eða starfsmaður fyrirtækis, sem framleiðir eða verzlar með lyf. Gefi ráð- 
herra slíkt leyfi, skal það auglýst í Lögbirtingablaði. 

11. gr. 
Lyfsöluleyfi fellur niður, ef leyfishafi: 

1. tekur ekki við rekstri lyfjabúðar, innan þess frests, sem tiltekinn er í 31. gr., 
2. deyr eða fullnægir ekki lengur skilyrðum 9. gr., 
3. hættir að veita forstöðu lyfjabúð án þess að hafa gert ráðstafanir um rekstur 

hennar samkvæmt 35. gr. eða getur ekki tekið við stjórn hennar á ný, 
4. fær lyfsöluleyfi fyrir annarri lyfjabúð, 
5. er sviptur leyfinu samkvæmt ákvæðum þessara eða annarra laga. 

Lyfsöluleyfi fellur niður í lok þess árs, sem leyfishafi verður sjötugur, sbr. 
þó ákvæði til bráðabirgða, 1. tölulið. Ákvæði þetta gildir þó ekki um hlutbundið 
lyfsöluleyfi. 

Ef leyfishafi óskar, getur ráðherra hvenær sem er fellt úr gildi lyfsöluleyfi 

hans. 

12. gr. 
Nú tekur lyfsali við rekstri annarrar lyfjabúðar eða fær lausn frá starfi, og 

er honum þá rétt og skylt að reka lyfjabúðina, þar til hinn nýi leyfishafi tekur 
við, sbr. 31. gr., eða lyfjabudin er lögð niður, þó ekki lengur en 2 ár. 

Nú deyr lyfsali, og fer þá um réttindi og skyldur dánarbús til rekstrar lyfja- 
búðar sem hér segir: 

1. Ef erfingjar taka að sér ábyrgð á skuldum, er búinu rétt og skylt að annast 
rekstur lyfjabúðarinnar í sex mánuði eftir lát lyfsala undir stjórn forstöðu- 
manns, enda samþykki landlæknir ráðningu hans. Frest þennan má ráðherra 
lengja um allt að sex mánuði, ef sérstaklega stendur á. 
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2. Ef erfingjar taka ekki að sér ábyrgð á skuldum dánarbúsins, eða sé það tekið 
til gjaldþrotaskipta, ákveður ráðherra, hvernig haga skuli rekstri lyfjabúð- 
arinnar. Sama máli gegnir, ef ekki hefur verið veitt leyfi til rekstrar lyfja- 
búðar innan þess frests, sem um getur í 1. tölulið. 

Þegar lyfsöluleyfi fellur niður vegna annarra orsaka, ákveður ráðherra, hvernig 
haga skuli rekstri lyfjabúðarinnar, og má þá um stundarsakir, að fengnum til- 
lögum landlæknis, reka hana á kostnað ríkissjóðs. 

13. gr. 
Sjúkrahús, heilsuhæli og geðveikrahæli, sem rekin eru af opinberum aðilum, 

mega að fengnu leyfi ráðherra hafa með höndum lyfjagerð og afgreiðslu lyfja 
handa sjúklingum sínum og starfsmönnum og öðrum hliðstæðum sjúkrastofn- 
unum. Forstöðumaður slíkrar lyfjagerðar skal fullnægja skilyrðum 9. greinar. 

Staða forstöðumanns slíkrar lyfjagerðar skal auglýst, og samþykki ráðherra 
ráðningu hans, að fenginni umsögn samkvæmt 3. málsgr. 7. gr. 

Á öðrum sjúkrahúsum og hælum má einungis á ábyrgð yfirlæknis vega lyf 
og deila í sundur, þó ekki mjög áhrifamikil eða aðgæzluverð lyf, og skal það nánar 
skilgreint í reglugerð. 

IIL KAFLI 

Starfsmenn lyfjabúða. 

14. gr. 
Rétt til að kalla sig lyfjafræðing (pharmaceut) og starfa sem slíkur hér á 

landi hefur sá einn, sem til þess hefur fengið leyfi ráðherra, enda mæli landlæknir 
með leyfisveitingunni að fenginni umsögn lyfjaskrárnefndar. 

Til þess að öðlast slíkt leyfi þarf umsækjandi að hafa lokið lyfjafræðiprófi, 
sem metið er gilt hér á landi, og auk þess skal hann fullnægja skilyrðum 2. og 3. 
töluliðs 1. málsgreinar 9. gr., enda sé gætt ákvæða 6. töluliðs sömu málsgreinar. 

15. gr. 
Sá, sem lokið hefur prófi í lyfjafræði lyfsala við Háskóla Íslands eða jafngildu 

prófi erlendis eða lauk fyrri hluta prófi við Lyfjafræðingaskóla Íslands, á rétt á 
að nefna sig aðstoðarlyfjafræðing (examinatus pharmaciae) og starfa sem slíkur, 
enda komi leyfi ráðherra til með þeim hætti, er segir í 1. málsgr. 14. gr. 

Til þess að öðlast slíkt leyfi þarf umsækjandi enn fremur að fullnægja skilyrð- 
um 2. og 3. töluliðs 1. málsgr. 9. gr., enda sé gætt ákvæðis 6. töluliðs 1. málsgr. sömu 
greinar. 

Um starfsréttindi aðstoðarlyfjafræðinga skulu sett ákvæði í reglugerð, sbr. 69. gr. 
Fyrst um sinn, meðan skortur er á lyfjafræðingum, getur ráðherra, að feng- 

inni umsögn landlæknis, veitt aðstoðarlyfjafræðingi leyfi til að veita lyfjabúð for- 
stöðu um takmarkaðan tíma. 

16. gr. 
Setja skal í reglugerð ákvæði um nám, próf og starfsréttindi aðstoðarmanna 

við lyfjagerð og lyfjaafgreiðslu annarra en aðstoðarlyfjafræðinga.
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IV. KAFLI 

Vinnudeilur og kjarasamningar. 

17. gr. 
Skipa skal briggja manna nefnd, sem fjallar um kjaradeilu milli félags lyf- 

sala annars vegar og félags lyfjafrædinga og adstodarlyfjafrædinga hins vegar 
og sker úr um ågreiningsatridi gildandi samninga milli þessara aðila. 

Samningsaðilar skipa sameiginlega formann og síðan hina tvo nefndarmenn- 
ina. Nú geta þeir ekki komið sér saman um skipun formanns eða annarra nefnd- 
armanna, og skal þá ráðherra fullskipa nefndina. Varamenn skal skipa á sama 
hátt og aðalmenn og samtímis. Nefndin er skipuð til þriggja ára í senn. Aðilar greiða 
kostnað við störf nefndarinnar. 

18. gr. 
Nefnd sú, er um ræðir í 17. gr., lætur mál til sín taka, er félög lyfsala, lyfja- 

fræðinga, aðstoðarlyfjafræðinga eða ráðherra óska. 
Þegar nefndin telur það henta, getur hún lagt fram miðlunartillögu, sem ekki 

má birta opinberlega án samþykkis nefndarinnar, fyrr en báðir samningsaðilar 
hafa tjáð sig um hana. Áður en nefndin leggur fram miðlunartillögu, skal hún 
ráðgast við fulltrúa beggja samningsaðila um form hennar og tilhögun. 

Nefndin ákveður í samráði við samningsaðila, hve langan frest skuli veita 
til þess að svara, hvort þeir samþykki miðlunartillögu eða hafni henni. 

Miðlunartillaga skal borin undir atkvæði óbreytt, eins og nefndin gekk frá 
henni, og henni svarað játandi eða neitandi. Atkvæðagreiðsla um miðlunartil- 
lögu skal ávallt vera leynileg og skrifleg. Þegar úrslit atkvæðagreiðslu eru kunn, 
skal tafarlaust senda nefndinni skriflega tilkynningu um, hversu mörg atkvæði 
hafa verið greidd með og móti, svo og fjölda atkvæðisbærra félaga. Félögin skulu, 
eftir því sem unnt er, gæta þess, að öllum atkvæðisbærum félögum sefist kostur 
á að kynna sér miðlunartillöguna í heild, áður en atkvæðagreiðsla fer fram. 

Eftirfarandi reglur gilda um úrslit atkvæðagreiðslunnar: 
Miðlunartillaga telst felld, ef meira en 50% greiddra atkvæða eru á móti 

henni og a. m. k. 75% atkvæðisbærra félaga hafa tekið þátt í atkvæðagreiðslunni. 
Fyrir hvern hundraðshluta, sem þátttaka í atkvæðagreiðslu er undir 75%, hækkar 
um einn sú hundraðstala greiddra atkvæða, sem þarf til þess að fella tillöguna. 

Miðlunartillaga telst samþykkt, ef minna en 25% atkvæðisbærra félaga greiða 
atkvæði um hana. 

Auðir og aðrir ógildir seðlar teljast ekki með í útreikningi. 
Ekkert má birta opinberlega um úrslit atkvæðagreiðslu, fyrr en nefndin hef- 

ur greint frá heildarniðurstöðu. 
Ekki má boða vinnustöðvun, fyrr en mál það, sem um er að ræða, hefur 

verið til meðferðar í nefndinni, og því hefur annað hvort verið lýst yfir, að nefndin 
muni ekki leggja fram miðlunartillögu eða miðlunartillaga hefur verið felld. Skal 
nefndin hafa 15 daga frest til að leggja fram miðlunartillögu. 

Málsaðilar skulu leggja kröfur sínar fram skriflega, en þær skulu reifaðar 
munnlega. Nefndin getur kvatt aðila á sinn fund, og ber þeim þá skylda til að mæta 
og láta í té þær upplýsingar, sem nefndin telur nauðsynlegar. 

Úrskurðir nefndarinnar um ágreiningsatriði gildandi samninga, sbr. 17. gr. 1. 
málsgr., eru fullnaðarúrskurðir, og þeim skal fullnægja eftir sömu reglum og um 
dóma samkvæmt réttarfarslögum. Aðfararfrestur er 15 dagar, ef ekki er annað 
ákveðið í úrskurðinum. 

19. gr. 
Nú stendur yfir deila milli lyfsala og lyfjafræðinga eða aðstoðarlyfjafræð- 

inga, og getur ráðherra þá, ef hann telur það nauðsynlegt vegna lyfjaþarfar al-
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mennings eða hins opinbera, leyst lyfsala um stundarsakir undan skyldunni til 

að hafa þá aðstoð, sem um ræðir í 36. gr. Þegar mjög brýna nauðsyn ber til, getur 
hann einnig veitt lyfsölum undanþágu frá öðrum ákvæðum þessara laga, svo að 
komizt verði hjá meiri háttar truflunum á dreifingu lyfja til almennings. 

V. KAFLI 

Missir starfsréttinda. 

20. gr. 
Nú telur landlæknir rekstri lyfjabúðar ábótavant vegna vanrækslu af hendi 

lyfsala eða annarra starfsmanna lyfjabúðarinnar, og skal hann þá áminna lyf- 

sala um að bæta úr því, sem ábótavant þykir. 
Nú telur landlæknir, að lyfsali, lyfjafræðingur eða aðstoðarlyfjafræðingur ræki 

illa störf sin fyrir ódugnað og hirðuleysi eða vegna andlegs eða líkamlegs sjúk- 

leika, misnotkunar áfengis, morfins, kókains, svefnlyfja, annarra eiturlyfja eða 

annars, sem hætta er á, að geti leitt til slíks misferlis í starfi, að almenningi geti 
stafað hætta af. Skal hann þá leggja til við ráðherra, að lyfsali verði sviptur lyf- 
söluleyfi og lyfsali (forstöðumaður), lyfjafræðingur eða aðstoðarlyfjafræðingur 

starfsréttindum sínum og eftir atvikum, að lagt verði bann við því, að aðili starfi 

í lyfjabúð eða að lyfjagerð. 
Aðilja skal gefinn kostur á að tjá sig skriflega eða munnlega um málið, áður 

en ráðherra ræður því til lykta. 
Ráðherra er heimilt að svo vöxnu að svipta aðilja þá, er greinir í 2. málsgr,, 

réttindum til bráðabirgða, ef almenningi stafar bráð hætta af starfsemi þeirra. Ef 

svipting á að standa til frambúðar, ber ráðherra að hlutast til um, að dómsmál sé 

höfðað gegn aðilja til réttindasviptingar samkvæmt lögum um meðferð einkamála 
í héraði, sbr. þó 21. gr. Hinu sama gegnir, ef ekki þykir rétt að beita réttindasvipt- 
ingu til bráðabirgða af hálfu ráðherra. Nú verða lok framangreinds dómsmáls þau, 
að aðili skuli sviptur réttindum, og má þá kveða svo á í dómi, að áfrýjun fresti ekki 

framkvæmd þess dómsákvæðis. 
Ráðherra má veita lyfsala, lyfjafræðingi eða aðstoðarlyfjafræðingi aftur þau 

réttindi, sem hann hefur verið sviptur samkvæmt þessari grein, enda séu ástæður 
þær, er lágu til réttindasviptingar, ekki lengur fyrir hendi. Synjun ráðherra um 
endurveiting á réttindum má ekki bera undir dómstóla, fyrr en ár er liðið frá 
réttindasviptingu eða dómsuppkvaðningu um réttindamissi. 

21. gr. 
Nú fremur lyfsali, annar forstöðumaður lyfjabúðar, lyfjafræðingur eða aðstoðar- 

lyfjafræðingur refsiverðan verknað, og má þá með dómi í opinberu máli á hendur 
þeim svipta þá samkv. 68. gr. almennra hegningarlaga, sbr. lög nr. 31/1961, heimild 
til að stunda starfsemi eða rækja starfa. Sérákvæði laga um réttindasviptingu 
þeirra halda gildi sínu. Ákæruvaldi ber að gefa ráðherra þeim, er fer með heilbrigðis- 
mál, kost á að tjá sig um sakarefni, áður en mál er höfðað. 

Nú er maður sviptur réttindum samkv. 1. málsgr., og ber saksóknara ríkis- 
ins þá að tilkynna það landlækni. 

VI. KAFLI 

Um lyfseðla og afgreiðslu lyfja. 

22. gr. 
Lyfseðill (recept) er lyfjaávísun gefin út af lækni, tannlækni eða dýralækni, er 

lækningaleyfi hefur hér á landi, og undirrituð af honum með eigin hendi. Í bráðri
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nauðsyn eða vegna verulegrar fjarlægðar frå lyfjabúð er lyfjaávísun í síma heimil, 

en staðfesta skal hana með samhljóða lyfseðli, svo fljótt sem auðið er. Nánari 
ákvæði um lyfjaávísanir skulu sett í reglugerð. 

Lyfseðil skal stíla á nafn sjúklings eða eiganda dýrs og miða magn ávísaðs 
lyfs við þarfir sjúklings eða hins sjúka dýrs. Heimilt er þó að ávísa með lyfseðli 
nauðsynlegu magni tíðkanlegra heimilislyfja, án þess að um veikindi sé að ræða, 
og skal þá stíla lyfseðil á nafn húsbónda eða húsmóður. 

23. gr. 
Ráðherra mælir í reglugerð fyrir um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja og 

hvaða lyf megi einungis láta úti gegn lyfseðli frá læknum, tannlæknum eða dýra- 
læknum og hve oft gegn sama lyfseðli og annað þess háttar. Enn fremur hvaða 
lyf megi afhenda gegn skriflegri pöntun frá öðrum, sem rétt hafa til að afla sér 
lyfja á þann hátt. 

Ef um gagnkvæm réttindi er að ræða, getur ráðherra leyft, að afgreiða megi 
lyf eftir lyfseðlum frá læknum, tannlæknum eða dýralæknum, sem hafa lækn- 

ingaleyfi í öðru landi. 

24. gr. 
Læknar þeir, sem eiga rétt á að ávísa lyfjum samkvæmt 22. gr, mega ávísa 

sjálfum sér nauðsynlegu magni lyfja til læknisstarfa sinna. Á sama hátt er lækn- 
um sjúkrahúsa, heilsuverndar- og lækningastöðva og annarra slíkra stofnana heim- 
ilt að ávísa stofnunum sinum hæfilegu magni nauðsynlegra lyfja. 

25. gr. 
Lyfjabúðir skulu í hvívetna hlíta fyrirmælum löggiltrar lyfjaskrár. Þær skulu 

hafa nægar birgðir allra þeirra efna, sem löggilt lyfjaskrá, lyfseðlasöfn og lyfja- 
forskriftir greina, og auk þess jafnan hæfilegar birgðir annarra lyfja og lyfjaefna, 
hjúkrunarvarnings og sjúkragagna, sem almennum verzlunum er ekki heimilt að 
selja. Enn fremur skulu lyfjabúðir útvega eins fljótt og auðið er önnur lyf, sem er 
ávísað með lyfseðli. 

Landlæknir ákveður, hverjar lyfjategundir útibúum lyfjabúða og læknum, sem 
hafa rétt eða leyfi til lyfjasölu, er jafnan skylt að hafa, og skal þess getið í hverri 
lyfjaverðskrá. 

26. gr. 
Ráðherra mælir í reglugerð fyrir um tilhögun lyfjagerðar og lyfjaafgreiðslu 

í lyfjabúðum og lyfjasölum, þar á meðal um geymslu og aðra meðferð lyfja og 
lyfjaefna, svo og um umbúðir lyfja og áritun. Í reglugerð skal enn fremur setja 
ákvæði til tryggingar gegn því, að í lyfjabúðum eigi sér stað viðskipti, er talizt 
geti einstaklingum eða almenningi hættuleg eða lyfjabúðum ósæmileg sem heil- 
brigðisstofnunum. Lyfsölum er ekki heimilt að afgreiða lyf gegn vafasömum lyf- 
seðlum eða til tortryggilegs fólks. 

27. gr. 
Lyfsali er skyldur að afgreiða gegn staðgreiðslu þau lyf, sem tilgreind eru í 25. gr., 

þó einungis gegn lyfseðli þau lyf, sem aðeins má láta úti á þann hátt samkvæmt 
ákvæðum 23. gr. Ef læknir lætur þess getið á lyfseðli, að lyf eða sjúkragögn þurfi 
að afgreiða án tafar, og auk þess, hvern hann telji bera ábyrgð á greiðslunni, skal 
lyfsali afgreiða hið umbeðna svo fljótt sem auðið er, þótt greiðsla eða trygging 
sé ekki fyrir hendi, enda er honum þá heimilt að halda eftir lyfseðlinum.
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VII. KAFLI 

Verðlagning lyfja. 

28. gr. 
Verð á lyfjum til neytenda skal ákveðið í lyfjaverðskrá, sem ráðherra gefur 

út og staðfestir. 
Fimm manna lyfjaverðlagsnefnd sér um samningu lyfjaverðskrár og breytingar 

á henni. Ráðherra skipar nefndina til sex ára í senn samkvæmt tilnefningu eftir 
því sem segir í næstu málsgrein. Skal nefndin leitast við að finna grundvöll til 
eðlilegs lyfjaverðs. 

Hagstofa Íslands tilnefnir einn mann í nefndina, og sé hann hagfræðingur 
eða viðskiptafræðingur, landlæknir annan, og sé hann sérfróður um lyfsölumál, 
Tryggingastofnun ríkisins þriðja, og sé hann hagfræðingur, tryggingafræðingur eða 
lögfræðingur, félag lyfsala fjórða, og sé hann starfandi lyfsali, félag lyfjafræð- 
inga fimmta, og sé hann starfsmaður í íslenzkri lyfjabúð. Varamenn eru skip- 
aðir á sama hátt og aðalmenn og samtímis. Yfirdýralæknir tekur sæti fulltrúa 
Tryggingastofnunar ríkisins í nefndinni, þegar ákvarðanir eru teknar varðandi lyf, 
sem sérstaklega eru ætluð dýrum. Ráðherra setur nefndinni starfsreglur og skipar 
formann hennar. Nefndinni er heimilt að ráða sér starfsmann og sé hann lyfja- 
fræðingur. Þóknun til nefndarmanna, sem ákveðin sé árlega, svo og annar kostnaður 
við störf nefndarinnar, greiðist úr ríkissjóði. 

Eftirtalin atriði skulu vera grundvöllur verðlagsins: 
1. Innkaupsverð á lyfjum og lyfjaefnum. 
2. Laun og kjör starfsfólks í lyfjabúðum, enda séu þau í samræmi við laun og 

kjör launþega með sambærilega menntun og við sambærileg störf. 
3. Eðlilegur meðalrekstrarkostnaður lyfjabúða samkvæmt rekstrarreikningum 

þeirra og öðrum nauðsynlegum gögnum. 

Verði ágreiningur innan nefndarinnar, skal greinargerð varðandi hann lögð 
fyrir landlækni og ráðherra til fullnaðarúrskurðar. 

Lyfjaverðskrá skal gefin út svo oft, sem þurfa þykir að dómi nefndarinnar. 
Auk þess skulu leiðréttingar á sama hátt gefnar út, þegar nauðsyn krefur. 

Framleiðendum og innflytjendum lyfja og lyfjaefna er í þessu sambandi skylt 
að veita allar upplýsingar varðandi lyfjaverð, sem óskað kann að verða eftir. 

29. gr. 
Um smásölu lyfja skal fylgja fyrirmælum lyfjaverðskrár. Lyf, sem afgreitt er 

samkvæmt lyfseðli, má hvorki selja við hærra né lægra verði en lyfjaverðskrá til- 
greinir. Ef lyf er eigi greint í lyfjaverðskrá, skal það verðlagt samkvæmt almenn- 
um fyrirmælum lyfjaverðskrár og leitað staðfestingar ráðherra. 

Í smásölu skal þó veita sjúkrahúsum, heilsuhælum og læknum (dýralæknum, 
tannlæknum) afslátt samkvæmt fyrirmælum lyfjaverðskrár, sbr. 42. gr. 4. málsgr. 

Þótt lyf sé gert með sérstökum hætti, má ekki krefjast hærra verðs fyrir það 
en meginreglur lyfjaverðskrár ákveða. 

Lyfjaheildverzlunum er óheimilt að selja lyf til starfandi lækna (dýralækna), 
sem ekki hafa leyfi til lyfjasölu, svo og til tannlækna. Opinberar tilraunastofnanir 
mega þó selja þeim eigin framleiðslu. Einnig er Lyfjaverzlun ríkisins heimilt að 
selja þeim efni til ónæmisaðgerða. 

Ákveða skal í lyfjaverðskrá aukagjald fyrir næturafgreiðslu í lyfjabúð, og renni 
gjaldið í Lífeyrissjóð apótekara og lyfjafræðinga. Aukagjald má þó ekki taka fyrir 
afgreiðslu lyfs eftir nýjum lyfseðli.
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VIII. KAFLI 

Um lyfjabúðir, rekstur þeirra og smásölu lyfja. 

30. gr. 
Ráðherra mælir með reglugerð fyrir um búnað, fyrirkomulag og rekstur lyfja- 

búða og annarra lyfjaverzlana, þar á meðal um þær bækur, sem lyfsölum er skylt 
að halda. 

31. gr. 
Aðili, er fengið hefur lyfsöluleyfi, skal hefja reksturinn innan árs frá leyfis- 

veitingu. 

Ráðherra getur eftir atvikum lengt þennan frest, þó ekki lengur en eitt ár, 
nema óviðráðanlegar ástæður séu fyrir hendi. 

Nú er það ráðið, að lyfsali láti af rekstri lyfjabúðar í því skyni að taka við 
rekstri annarrar lyfjabúðar, og getur sá, er tekur við af honum, ekki krafizt þess 
að hefja reksturinn, fyrr en hinn fyrrnefndi hefur hafið rekstur lyfjabúðar þeirrar, 
er hann tekur við, enda hefjist sú starfræksla innan þeirra fresta, sem greindir eru 
í 1. og 2. málsgr. 

32. gr. 
Ef lyfsali, sem lætur af rekstri lyfjabúðar, eða bú hans krefst þess, skal lyfsala 

þeim, er við tekur, skylt að kaupa vörubirgðir og áhöld lyfjabúðarinnar, að svo 
miklu leyti, sem þau eru nothæf og við hæfi rekstrarins. 

Ráðherra getur, ef fráfarandi lyfsali eða bú hans krefst þess, skyldað lyfsala 
þann, er við lyfjabúð tekur, til þess að kaupa húseign þá, er lyfjabúðin er í, enda 
sé hún eingöngu ætluð til rekstrar lyfjabúðarinnar og íbúðar lyfsalans og viðunandi 
hæf til hvors tveggja. Þessarar kvaðar skal sérstaklega getið í auglýsingu um 
lyfsöluleyfi. 

Vilji fráfarandi lyfsali eða bú hans ekki selja húsnæði lyfjabúðarinnar, skal 
honum skylt að leigja það þeim, er við tekur, í allt að eitt ár. Ágreiningi um leigu- 
fjárhæð og leiguskilmála skal lokið með þeim hætti, er segir í 5. málsgrein. 

Ef fráfarandi lyfsali hefur haft húsnæði lyfjabúðarinnar á leigu, gengur lyf- 
salinn, sem við tekur, inn í leigusamninginn allt að einu ári. 

Ef ekki næst samkomulag milli lyfsala þess, sem við tekur, og hins fráfaranda 
eða bús hans um þau atriði, sem um ræðir i þessari grein, skal ágreiningurinn úr- 
skurðaður af gerðardómi, og er úrskurður hans fullnaðarúrskurður. 

Ráðherra skipar þrjá menn í gerðardóm til fjögurra ára í senn og þrjá til vara. 
Skulu formaður og varaformaður fullnægja dómaraskilyrðum. Auk þess tilnefna 
málsaðilar sinn manninn hvor til setu í gerðardómi í hverju einstöku máli. 

Gerðardómurinn ákveður, hvernig kostnaði af hverju máli skuli skipt milli 
málsaðila. 

33. gr. 
Leyfishafi samkvæmt ákvæðum fyrstu málsgreinar 9. greinar skal sjálfur ann- 

ast forstöðu lyfjabúðar sinnar og bera ábyrgð á rekstri hennar, svo og útibúum, 
sbr. 43. gr. 

Leyfishafi samkvæmt ákvæðum annarrar málsgreinar 9. greinar (samvinnu- 
félög) ber ábyrgð á rekstri lyfjabúðar. Hann skal fela lyfjabúð sína í umsjá for- 
stöðumanns, sem einnig ber ábyrgð á rekstri lyfjabúðarinnar. 

Þegar ræðir um lyfsala í lögum þessum, er átt við leyfishafa samkv. 1. málsgr. 
9. gr., svo og leyfishafa og forstöðumann lyfjabúðar samkv. 2. málsgr. sömu greinar, 
eftir því sem við á. 

Lyfsala ber að sjá lyfjabúð sinni fyrir nægu og hæfu starfsliði.
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Lyfsala ber að skipuleggja störf i lyfjabúð sinni á þann hátt, að sem tryggi- 
legast sé girt fyrir misferli. Sérstaklega er lyfsala skylt að gæta þess um lyfja- 
gerð, lyfjaafgreiðslu og hvers konar meðferð lyfja, að störfum og skráningu starfa 
sé þannig hagað, að jafnan sé auðrakið, hver starfsmaður eigi hlut að máli, ef mis- 
ferli kynni að eiga sér stað. 

Nú verða mistök um gerð eða afhending lyfs í lyfjabúð, og stafar mönnum 
eða skepnum heilsutjón af, en ekki sannast, hver persónulega er að misferlinu 
valdur eða ber ábyrgð á því, og skal þá refsing mæld lyfsala eða forstöðumanni 
lyfjabúðar, ef misferlið má rekja til skorts á hæfu starfsliði, ónógs eftirlits, ófull- 
kominnar vinnutilhögunar eða annarra skipulagsgalla á rekstri lyfjabúðarinnar, 
enda verði lyfsali (forstöðumaður) talinn eiga sök á því, sem aflaga fer í þessum 

efnum. 

34. gr. 
Um vistun lyfjafræðistúdenta til verklegs náms og skyldu lyfsala til að veita 

þeim viðtöku skal mælt í reglugerð, að fengnum tillögum læknadeildar Háskóla 

Íslands. 

35. gr. 

Nú getur lyfsali ekki annazt rekstur lyfjabúðar sinnar sökum sjúkdóms, fjar- 

vistar eða annarra orsaka, sbr. 20. gr. og má ætla, að svo verði lengur en tvær 

vikur, þó eigi lengur en tvo mánuði, og má þá í samráði við landlækni fela lyfja- 

fræðingi eða aðstoðarlyfjafræðingi, sbr. 15. gr., að annast rekstur lyfjabúðarinnar 

á ábyrgð lyfsala. 
Líði tveir mánuðir svo, að lyfsali geti ekki annazt rekstur lyfjabúðar sinnar, 

eða verði í upphafi að álita, að svo muni fara, skal forstöðumaður annast rekstur- 

inn á eigin ábyrgð. Leita skal samþykkis landlæknis um ráðningu forstöðumanns. 

Forstöðumanni má ekki fela rekstur lyfjabúðar lengur en eitt ár. Þó getur ráð- 

herra framlengt þann tíma um eitt ár í senn, ef lyfsali er sjúkur og ætla má, að 
hann verði innan þess tíma fær um að taka við rekstri lyfjabúðarinnar. Forstöðu- 
maður skal fullnægja skilyrðum 9. gr. 

36. gr. 

Í lyfjabúð skal starfa til aðstoðar lyfsala a. m. k. einn lyfjafræðingur. Ef í 

lyfjabúð starfar aðeins einn aðstoðarmaður, auk lyfsala, getur ráðherra þó leyft, 

að það sé aðstoðarlyfjafræðingur. Ráðherra getur og leyst lyfsala, sem rekur litla 

lyfjabúð, undan skyldu til að hafa aðstoðarlyfjafræðing, ef landlæknir mælir 

með þvi. 

37. gr. 
Eigi má ráða starfsmann í lyfjabúð, nema hann leggi fram heilbrigðisvottorð 

frá lækni, sem hefur eftirlit með berklavörnum. Starfsfólk lyfjabúðar skal og ár- 

lega rannsakað af þeim lækni, sem hefur eftirlit með berklavörnum í viðkomandi 

læknishéraði, sbr. 8. gr. berklavarnalaga nr. 66 frá 1939. 

38. gr. 
Lyfjabúðir skulu vera opnar til almennrar afgreiðslu eigi skemur en almennar 

sölubúðir. Á öðrum tímum sólarhrings skal þó vera aðgangur að lyfjabúð eða á 
annan hátt fyrir því séð, að almenningur geti jafnan náð til nauðsynlegustu lyfja 
og hjúkrunargagna. Skal kveða nánara á um það í reglugerð. Ef fleiri lyfjabúðir 
en ein eru i sama kaupstað, má landlæknir leyfa, að ein eða fleiri lyfjabúðanna séu 
lokaðar á ákveðnum tímum. Enn fremur má landlæknir leyfa, að lyfjabúð sé lokuð 
ákveðinn tíma dags, ef í henni starfar enginn aðstoðarlyfjafræðingur, sbr. 36. gr.
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39. gr. 
Lyfsali ber ábyrgð á, að vörur í lyfjabúð hans séu rétt greindar og fullnægi 

tilskildum kröfum um hreinleika og gæði. 
Ef vara er keypt í órofnum, upprunalegum (original) umbúðum frá annarri 

lyfjabúð, rannsóknarstofnun eða heildverzlun, sem er undir opinberu eftirliti, er 

lyfsala heimilt að gera ráð fyrir, að varan fullnægi þeim kröfum, sem settar eru 
í 1. málsgr., þegar hún er afgreidd til hans. Lyfsalinn er þó ábyrgur, ef hann 
hafði eða átti að hafa grun um, að varan fullnægði ekki kröfum 1. málsgr., er hann 
tók við henni, eða að hún hafi breytzt síðar í það horf. 

Í reglugerð má setja ákvæði um skyldu lyfsala til að sannprófa lyf eða lyfja- 
efni, áður en þau eru tekin til notkunar. 

40. gr. 
Ráðherra ákveður með reglugerð, hverjar lyfjavörur, hjúkrunar- og sjúkragögn 

lyfjabúðir einar og læknar (dýralæknar), sem hafa rétt eða leyfi til lyfjasölu, megi 
hafa á boðstólum, selja eða afhenda. 

Lyfjaskrárnefnd, sbr. 2. gr., gerir tillögur um reglugerð þessa. Hún getur kvatt 
sérfróða menn sér til ráðuneytis. 

Auk þeirrar lyfjavöru, hjúkrunar- og sjúkragagna, sem um getur í 1. málsgr., 
mega lyfjabúðir selja hvers konar hjúkrunarvarning og sjúkragögn handa mönn- 
um og dýrum, enn fremur sótthreinsunarlyf og snyrtivörur. 

Aðrar vörur en þær, sem að framan greinir, má lyfsali eigi selja í lyfjabúð, 
nema samkvæmt sérstakri heimild í lögum eða að fengnu verzlunarleyfi. 

41. gr. 
Lyf, sem lyfjabúðum einum er heimilt að verzla með, má hvorki selja né af- 

henda til endursölu öðrum en þeim, sem réttindi hafa til að verzla með slíka vöru, 

sbr. þó ákvæði 50. gr. 
Ráðherra getur leyft, að þau lyf, sem lyfjabúðum einum er heimilt að selja, séu 

afhent læknum (tannlæknum, dýralæknum) ókeypis til reynslu, sbr. enn fremur 
54. gr. 2. málsgr. 

42. gr. 
Í læknishéruðum, þar sem ekki er rekin lyfjabúð, hefur héraðslæknir á hendi 

einfalda samsetningu og sölu lyfja, hjúkrunarvarnings og annarra sjúkragagna. 
Ráðherra getur og, ef sérstaklega stendur á, leyft héraðslæknum, svo og öðrum 

læknum, sem búsettir eru fjarri lyfjabúð í læknishéraði, að hafa á hendi lyfjagerð 
og lyfjasölu, svo sem segir í 1. málsgr. 

Ráðherra setur reglugerð um nánari tilhögun á lyfjagerð þeirri og lyfjasölu, 
sem um getur í þessari grein. 

Aðrir læknar mega ekki án leyfis landlæknis afhenda lyf til sölu, þar á meðal 
lyfjasýnishorn. Þó er læknum í starfi sínu heimilt að hafa með sér lyf, sem keypt 

eru í lyfjabúð hérlendis til notkunar í bráðri nauðsyn í sjúkravitjunum og á lækn- 
ingastofum. Enn fremur er þeim heimilt að afla sér og nota ónæmisefni frá inn- 
lendum tilraunastofnunum og Lyfjaverzlun ríkisins. 

Nú er lyfjasala héraðslæknis svo umfangsmikil, að hann getur ekki annazt 
hana án aðstoðarmanns í fullu starfi. Lætur landlæknir þá í samráði við viðkom- 
andi sveitarstjórn fara fram athugun á því, hvort nauðsynlegt sé að stofna lyfja- 
útibú eða lyfjabúð á staðnum. 

43. gr. 
Ráðherra getur samkvæmt ósk hlutaðeigandi sveitarstjórnar heimilað lyfsala 

að setja upp lyfjaútibú í nágrenni sínu, þar sem þörf er sérstakrar lyfjasölu að 
dómi landlæknis, en ekki er líklegt, að sjálfstæð lyfjabúð geti borið sig. 

A 30
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Leyfi þetta veitist til tiltekins tíma, þó ekki lengur en 10 ár í senn. 
Ef stofnuð verður sérstök lyfjabúð, þar sem útibú hefur verið rekið, á eigandi 

lyfjabúðar þeirrar, er útibúið rak, kost á að velja á milli, hvort hann vill reka 
hina fyrri lyfjabúð áfram eða takast á hendur rekstur hinnar nýstofnuðu lyfja- 
búðar. 

Ekki má fela öðrum forstöðu lyfjaútibús samkvæmt þessari grein en lyfja- 
fræðingi eða aðstoðarlyfjafræðingi. 

Ráðherra ákveður í reglugerð, hvernig haga skuli búnaði og rekstri lyfjaútibús. 

44. gr. 
Ráðherra getur samkvæmt ósk hlutaðeigandi sveitarstjórnar veitt lyfjabúðum 

leyfi til að reka útsölu lyfja, þar sem slíkrar útsölu er þörf að dómi landlæknis, 
enda sé þar hvorki lyfjabúð, lyfjaútibú né læknir (dýralæknir), sem hefur rétt 
eða leyfi til lyfjasölu. Ef lyfjabúð sú, sem næst er, óskar ekki eftir að nota leyfið, 
má veita það héraðslækni (héraðsdýralækni) þeim, sem gegnir viðkomandi lækn- 
ishéraði. Ef heimiluð verður sala annarra lyfja en lausasölulyfja í slíkum útsöl- 
um, skal afhending þeirra eingöngu leyfð í samráði við héraðslækni (héraðs- 
dýralækni). 

Ráðherra ákveður í reglugerð, hver lyf megi selja í útsölum, og hvernig haga 
skuli búnaði þeirra og rekstri. 

45. gr. 
Auk þess sem lyfsala eða forstöðumanni lyfjabúðar er skylt að haga bók- 

haldi lyfjabúðar sinnar í samræmi við lög nr. 62 frá 1938, um bókhald, ber hon- 

um að hlíta ýtarlegri fyrirmælum þar að lútandi, ef sett verða í reglugerð, sam- 
kvæmt 28. og 30. gr. 

Skylt er þeim, sem selja lyf, að leyfa athugun á bókhaldi sinu og bókhalds- 
gögnum, sbr. 28. gr. 4. málsgr. og 47. gr., ef þess er krafizt í umboði ráðherra. 

46. gr. 
Lyfsalar, lyfjafræðingar og aðstoðarlyfjafræðingar eru bundnir þagnarskyldu 

um alla vitneskju eða grun, sem þeir í starfi sínu öðlast um sjúkdóma eða önnur 
einkamál, nema á þeim hvíli skylda samkvæmt lögum til að tjá sig, eða þeir hafi 
rökstuddan grun um, að einstaklingur eða almenningur sé i yfirvofandi hættu, 
enda láti þeir þá ekki uppi annað eða meira en minnst verður komizt af með til 
að afstýra hættu. Lyfjafræðingar og aðstoðarlyfjafræðingar skulu að jafnaði gera lyf- 
sala viðvart, en lyfsali þeim, er í hlut á, eða yfirvöldunum, og þá að jafnaði land- 
lækni. 

Ákvæði þessarar greinar um þagnarskyldu ná einnig til annars starfsfólks 
lyfjabúða. 

Um vitnaskyldu framangreindra aðilja fer eftir þvi, sem segir i réttarfars- 
lögum, sbr. 94. gr. laga nr. 82/1961, um meðferð opinberra mála, og 126. gr. laga 
nr. 85/1936, um meðferð einkamála í héraði. 

47. gr. 
Framkvæma skal eftirlit með hverri lyfjabúð, lyfjagerð og lyfjaheildsölu a. 

m. k. einu sinni á ári og öðrum lyfjaverzlunum eftir ástæðum í samráði við land- 
lækni. Skulu fyrirtæki þau, er greind voru, greiða eftirlitsgjald, er ráðherra á- 
kveður, og sé því varið til greiðslu á kostnaði vegna eftirlitsins. Gjaldið er lög- 
takskræft. Að öðru leyti greiðist þessi kostnaður úr ríkissjóði. 

Um eftirlitsmann lyfjabúða fer eftir því sem segir í 38, gr. laga nr. 60/1957, 
um Háskóla Íslands.
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Um stårf og starfshætti vid eftirlitid, svo og um eftirlitsgjald, skal nånara 
mælt í reglugerð. 

48. gr. 
Ráðherra setur í reglugerð fyrirmæli um geymslu og meðferð lyfja í sjúkra- 

húsum, lækningastofum og öðrum stofnunum, sem hafa lyf undir höndum. 

49. gr. 
Dýralæknum er heimilt að selja lyf handa dýrum, enda séu þau keypt í lyfja- 

búðum hérlendis eða lyfjaheildverzlunum, sem og ónæmisefni frá innlendum til- 
raunastofnunum eða Lyfjaverzlun ríkisins, sbr. 29. gr. 2. málsgr. 

Þeim er einnig heimilt, að fengnu leyfi ráðherra, að hafa á hendi sölu hjúkr- 
unarvarnings og annarra sjúkragagna handa dýrum svo og einfalda samsetningu 
lyfja í sama skyni, enda sé ekki rekin lyfjabúð í umdæminu eða dýralæknir sé 
búsettur fjarri lyfjabúðinni. 

Í dýralæknisumdæmum, þar sem dýralæknar starfa, skulu ekki aðrir læknar 
ávísa lyfjum, sem ætluð eru dýrum, nema ekki náist til dýralæknis. 

Ráðherra setur í samráði við landlækni, að fengnum tillögum yfirdýralæknis, 
nánari fyrirmæli í reglugerð um lyfjagerð og lyfjasölu dýralækna. 

IX. KAFLI 

Um lyfjagerðir, innflutning og heildsölu lyfja. 

50. gr. 
Þau fyrirtæki ein, sem hlotið hafa til þess meðmæli landlæknis og leyfi ráð- 

herra, mega framleiða lyf og selja þau í heildsölu þeim aðilum, sem hafa rétt til 
lyfjasölu (sbr. 40., 41. og 42. gr.), enda fullnægi fyrirtækin eftirfarandi skilyrðum: 

a. séu undir tæknilegri stjórn manns, sem fullnægir skilyrðum 9. gr., 1.—5. liðs, 
sbr. 6. lið, enda gegni hann fullu starfi við fyrirtækið; 

b. séu þannig búin að dómi landlæknis, að þau séu fær um að framleiða lyf, sem 
fullnægi kröfum lyfjaskrár. 
Fyrirtæki þau, sem slíkt leyfi hljóta, skulu haga framleiðslu sinni þannig, að 

hún sé ávallt í samræmi við gildandi fyrirmæli um gerð og samsetning lyfjanna 
samkvæmt lyfjaskrá eða viðurkenndum lyfjaforskriftum og lyfseðlasöfnum, og áritun 
svari ávallt til viðkomandi lyfs eða lyfjasamsetningar. 

Framleiðsluna skal selja með venjulegum greiðsluskilmálum. 
Ráðherra getur afturkallað leyfi til lyfjagerðar, ef sett skilyrði hafa ekki verið 

haldin eða um er að ræða mikla eða endurtekna vanrækslu eða mistök í meðferð 
eða sölu lyfjanna. 

Umrædd fyrirtæki skulu eingöngu selja og afhenda lyfjaframleiðslu sína í um- 
búðum með áletruðu nafni fyrirtækisins og nafni og framleiðslunúmeri lyfsins. Nú 
er um lyf að ræða, sem lyfjaskráin ákveður takmarkaðan geymslutíma á, og skal 
þá greina framleiðslu- og fyrningardag. 

Slíkum lyfjagerðum er skylt að hlíta eftirliti, sem landlæknir ákveður, og fer 
um það eftir ákvæði 47. gr., þ. á m. um gjaldskyldu. Skýrslur um eftirlitið má 
birta í heilbrigðisskýrslum. 

Tilraunastofnunum, sem reknar eru af ríkinu eða Háskóla Íslands, er heimilt 

að selja lyf, sem þær hafa sjálfar framleitt, svo og dýralyf, sem þær gera tilraunir 
með, án takmarkana þeirra, er greinir í 1. málsgr., en hlíta skulu þær stofnanir þó 
ákvæðum b-liðs 1. málsgr. 

Nánari fyrirmæli um efni þessarar greinar skal setja í reglugerð.
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51. gr. 

Lyfjabúðum og viðurkenndum lyfjagerðum (sbr. 50. gr.) svo og tilraunastofn- 

unum, sem reknar eru af ríkinu eða Háskóla Íslands, er heimilt að flytja inn lyf 

og efni til lyfjagerðar vegna eigin þarfa. 

Önnur fyrirtæki mega því aðeins flytja inn og selja lyf í heildsölu, að þau hafi 

til þess leyfi ráðherra, enda mæli landlæknir með leyfisveitingunni. 

Fyrirtæki þessi skulu fullnægja eftirfarandi skilyrðum: 

a. vera undir tæknilegri stjórn manns, sem fullnægir skilyrðum 9. gr., 1.—5. liðs, 

sbr. 6. lið, enda gegni hann fullu starfi við fyrirtækið; 

b. vera þannig búin að dómi landlæknis, að þau fullnægi kröfum um meðferð og 

geymslu lyfja. 
Nú fullnægir fyrirtæki framangreindum skilyrðum, og ber þá að veita því leyfi 

samkvæmt 2. málsgrein. 
Öllum öðrum er bannað að flytja inn lyf eða lyfjavörur. 

Lyfjainnflytjendum er skylt að hlíta þeim reglum, er ráðherra kann að setja 

um eftirlit með innflutningi á lyfjum og efnum til lyfjagerðar, og greiða hæfilegt 

gjald vegna þess í ríkissjóð, sbr. 47. gr. Enn fremur getur ráðherra með reglugerð 

skyldað fyrirtæki til að sannprófa á eigin kostnað gæði og hreinleik hinna innfluttu 

lyfja og lyfjaefna. 
Ráðherra getur afturkallað leyfi, sem um ræðir í þessari grein, ef sett skilyrði 

eru ekki haldin eða um er að ræða mikla eða endurtekna vanrækslu fyrirtækisins 

í sambandi við meðferð eða sölu lyfjanna. 

X. KAFLI 

Sérlyf. 

52. gr. 
Sérlyf (patentlyf) eru lyf, fullbúin til afhendingar og seld í umbúðum fram- 

leiðanda. Þau bera sérnafn eða samheiti, sbr. 59. gr., og nafn og heimilisfang 
framleiðanda og innflytjanda. Þau er heimilt að selja, ef þau eru greind á sérlyfja- 
skrá, sbr. þó 2. málgsr. þessarar greinar og 54. gr., lokamálsgr. 55. gr. og 2. máls- 

gr. 66. gr. 
Sala annarra lyfja, sem fullbúin eru til afhendingar í umbúðum framleiðanda 

og merkt honum, hvort heldur þau eru nefnd sérheiti eða samheiti, er bönnuð. 
Ákvæði þetta tekur þó ekki til lyfja, sem greind eru í lyfjaskrá, löggiltum lyf- 
seðlasöfnum (dispensatoria) og lyfjaforskriftum, sbr. 2. gr. 

53. gr. 
Lyfjaskrárnefnd (sbr. 2. gr.) gerir tillögur um skráningu sérlyfja, og hvort 

endurnýja skuli skráningu sérlyfs. Þá gerir nefndin og tillögur um nafn sérlvfs, 

ef ástæða þykir til. 
Yfirdýralæknir tekur sæti í nefndinni, þegar ákvarðanir eru teknar varðandi 

lyf, sem sérstaklega eru ætluð dýrum. Nefndin getur leitað álits og umsagnar sér- 

fróðra aðila. 
Enginn nefndarmanna má hafa sérstakra fjárhagslegra hagsmuna að gæta í 

sambandi við framleiðslu eða innflutning sérlyfja. 
Landlæknir semur sérlyfjaskrá að fengnum tillögum nefndarinnar. Ráðherra 

staðfestir skrána og gefur hana út. 
Þóknun til nefndarmanna greiðist úr sérlyfjasjóði, sbr. 62. gr.
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54. gr. 
Pau sérlyf ein, sem skråd eru i sérlyfjaskrå, er heimilt ad selja hér å landi. 

Undanpegin þessu ákvæði eru þó blóðvatn (serum), bóluefni (vaccinum) og önnur 

ónæmisefni, sem framleidd eru hérlendis í opinberum tilraunastofnunum. 
Heimilt er þó framleiðendum að láta sjúkrahúsum og hliðstæðum heilbrigðis- 

stofnunum i té endurgjaldslaust takmarkað magn af óskráðum sérlyfjum í reynslu- 

skyni. 
Ef sérstaklega stendur á, getur ráðherra eftir tillögum landlæknis heimilað, 

að flytja megi inn takmarkað magn af óskráðu sérlyti, enda sé það þá aðeins 
látið úti gegn lyfseðli. 

55. gr. 
Lyf má setja á sérlyfjaskrá, ef það, að dómi lyfjaskrárnefndar, fullnægir eftir- 

greindum skilyrðum: 

1. Er framleitt af fyrirtæki, sem fullnægir skilyrðum 58. gr. 
2. Rannsóknum á tæknilegum atriðum varðandi framleiðslu, gerð, útlit og end- 

ingu lyfsins er lokið, og upplýsingar um verkanir þess gefa til kynna, að það 
sé gagnlegt við þeim sjúkdómum eða sjúkdómseinkennum, sem það skal nota 

við. 
3. Fullnægir enn fremur einhverju neðangreindra skilyrða: 

a. Innihaldi sérlyfið aðeins eitt virkt efni, verður efnið að vera ófáanlegt á 
frjálsum markaði. Ef hið virka efni er svo líkt fáanlegu lyfi, að það sem 
skilur getur ekki haft teljandi þýðingu, skal ekki taka lyfið í sérlyfjaskrá. 

b. Innihaldi sérlyfið fleiri en eitt virkt efni, verður a. m. k. eitt þeirra að 
fullnægja skilyrði a-liðs. Enn fremur að umsækjandi hafi, að því er talið 
er, fyrstur sýnt fram á, að með blöndun hinna virku efna náist mjög góð 
verkun eða lyfið sé einkar handhægt til notkunar. 

c. Að lyfið sé fram komið vegna mikilvægrar, lyffræðilegrar uppgötvunar, 
sem umsækjandi hefur gert sjálfur eða annar aðili, enda hafi hann fram- 
selt umsækjanda rétt til að hagnýta sér uppgötvunina, eða að lyfið sé gert 
með óvenjulegum og betri hætti en áður hefur tíðkazt. 

d. Innihaldi sérlyf virkt efni, sem fáanlegt er á frjálsum markaði, en umsækj- 
anda hefur hins vegar tekizt að framleiða það með hagkvæmara móti en 
áður þekktist, má heimila skráningu slíks sérlyfs. 

e. Ef umsækjandi, sem áður hefur framleitt virkt efni og fengið það skráð 
sem sérlyf, sækir um að fá sams konar lyf skráð, en í öðru formi, má 
heimila slíkt, enda þótt efnið sé fáanlegt á frjálsum markaði. 

Sérlyfið skal koma á markað innan sex mánaða, frá því að umsækjanda var 
tilkynnt, að það væri sett á sérlyfjaskrá. Ráðherra getur lengt þennan frest, þegar 
sérstaklega stendur á. 

Þótt lyf uppfylli framangreind skilyrði þessarar greinar, getur ráðherra neitað 
skráningu, ef skilyrðum 59. greinar um umbúðir o. fl. er ekki fullnægt. 

Skráning gildir til 20 ára, sbr. þó næstu mgr. og 63. gr. Að skráningartíma- 
bili liðnu má framlengja skráninguna um fimm ár í senn samkvæmt umsókn, ef 
hlutaðeigandi lyf telst mikilsvert og framleiðsla sérlyfsins æskileg. 

Lyf má setja á sérlyfjaskrá í skemmri tíma (eitt til tvö ár), ef sérstakar á- 
stæður þykja til slíks, að dómi lyfjaskrárnefndar, svo sem vafi um eiturverkanir 
lyfsins. Framlengja má skráninguna, sbr. síðustu málsgrein, ef burtu eru fallnar 
ástæður þær, sem takmörkuðu skráninguna í upphafi. 

Umsókn um að framlengja skráningartímann skal send í síðasta lagi tveimur 
árum áður en honum lýkur. Synji ráðherra umsókninni, fellur lyfið af sérlyfja- 
skrá, þegar skráningartímabili er lokið, þó eigi fyrr en 18 mánuðum eftir synjun.
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56. gr. 
Þau fyrirtæki ein, sem hlotið hafa til þess meðmæli landlæknis og leyfi råd- 

herra, mega framleiða sérlyf og selja þau í heildsölu þeim aðilum, sem hafa rétt 
til lyfjasölu (sbr. 40., 41. og 42. gr.), enda fullnægi fyrirtækin eftirfarandi skil- 
yrðum: 

a. séu undir tæknilegri stjórn manns, sem fullnægir skilyrðum 9. gr. 1.—5. 
liðs, sbr. 6. lið, enda gegni hann fullu starfi við fyrirtækið, 

b. séu þannig búin að dómi landlæknis, að þar sé hægt að framleiða lyf, sem 
fullnægi kröfum um sérlyf. 
Innlent sérlyf má einungis bjóða og selja með heiti, sem ráðherra ákveður, 

og skal lyfið auðkennt með firmanafni eða merki framleiðanda. Ráðherra getur 
þó veitt leyfi til þess, að sérlyf sé selt með heiti, sem framleiðandi velur, ef í um- 
sókn um skráningu sérlyfsins er skjallega sannað, að framleiðandi hafi með fram- 
leiðslu lyfsins leyst af hendi mikilvægt starf í þágu lyfjagerðar almennt, sbr. 63. 
gr. 4. mgr. Heiti sérlyfsins skal þó ávallt vera í samræmi við viðurkenndar lyfja- 
nafngiftir, og má það ekki gefa til kynna, að lyfið eigi að nota við ákveðnum sjúk- 
dómi. Þegar liðin eru 20 ár frá skráningu sérlyfs, fellur það af sérlyfjaskrá, ef 
hægt er að kaupa hin virku efni þess eða samsvarandi efni á frjálsum markaði, 
enda sé hliðstætt lyf framleitt í lyfjabúðum og selt við hæfilegu verði. 

57. gr. 
Ráðherra setur nánari reglur um skráningu sérlyfs. Framleiðandi innlends 

sérlyfs sækir til ráðherra um skráningu þess, en umboðsmaður eða annar ábyrgur 
aðili, búsettur hér á landi, þegar um erlent sérlyf er að ræða. 

Starfandi læknar (dýralæknar, tannlæknar), lyfsalar og aðrir starfsmenn lyfja- 
búða mega ekki vera umboðsmenn fyrir erlenda sérlyfjaframleiðendur. 

58. gr. 
Sérlyf má því aðeins skrá, að það sé framleitt af fyrirtæki, sem að dómi lyfja- 

skrárnefndar og landlæknis hefur í þjónustu sinni nægilega sérmenntað og þjálfað 
starfslið og fullnægir þeim kröfum um búnað og rekstur, að framleiðsla þess geti 
farið fram á öruggan hátt. 

59. gr. 
Á umbúðum sérlyfs skal standa skýrum stöfum: 

1. heiti, sem lyfjaskrárnefnd og landlæknir hefur samþykkt, 
2. heildarmagn lyfsins, 
3. almenn, viðurkennd heiti virkra efna og magn þeirra og einnig magn virkra 

efna í afmældum skammti, 

4. framleiðslunúmer, sem gefi til kynna framleiðsludag, þannig að auðvelt sé 
að rekja uppruna sérlyfsins, 

5. firmanafn framleiðanda og heimilisfang og einnig nafn innflytjanda, 
6. fyrirmæli um geymslu, 
7. fyrningardagur, ef því er að skipta. 

Gerð og frágangur sérlyfja skal vera þannig, að þau séu auðgreind, og að 

ekki sé hætta á, að villzt verði á mismunandi styrkleika eða óskyldum tegundum. 
Áritun sérlyfs má ekki fela í sér aðrar upplýsingar en hér segir fyrir um, 

nema lyfjaskrárnefnd og landlæknir leyfi slíkt eða fyrirskipi. Þó má jafnan greina 
hjálparefni, sem notuð eru við framleiðsluna. 

Lyfjaskrárnefnd og landlæknir geta krafizt þess, að einstakir skammtar af- 
mælds lyfs séu sérstaklega áritaðir.
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60. gr. 
Verð á sérlyfjum skal vera hóflegt. Þegar meta skal verð á sérlyfi, ber 

að taka tillit til kostnaðar við framleiðslu og sölu þess og sambærilegrar vöru, 
sem framleidd er á hagkvæman hátt í vel búnu fyrirtæki. Í verði sérlyfs má reikna 
hæfilegt gjald vegna útgjalda fyrirtækis til rannsókna. 

61. gr. 
Ráðherra setur að fengnum tillögum landlæknis í reglugerð fyrirmæli um eftir- 

lit með sérlyfjum. Eftirlitið skal einkum varða innihald og samseiningu sérlyfs, 
einnig nafn, verð, framleiðslu og sölu. 

Fyrirtæki, sem framleiða eða búa um sérlyf hér á landi, skulu háð eftirliti 

samkvæmt ákvæðum, sem ráðherra setur í reglugerð. Eftirlitið skal einkum taka 
til lyfjagerðar, nothæfni og hreinleika efna, sem í sérlyfinu eru, og enn fremur skal 
þess gætt, að skilyrðum 58. gr. sé fullnægt. 

Í reglugerð má krefjast drengskaparyfirlýsingar um, að fullnægt hafi verið 
skilyrðum fyrir skráningu sérlyfs. 

Þeim, er annast eftirlit samkv. 2. málsgr., er heimilt, vegna fyrrgreinds eftirlits, 
að láta taka eða krefjast þess, að afhent séu ókeypis sýnishorn af sérlyfi og efnum 
þeim. sem í því eru, og að látnar séu i té nauðsynlegar upplýsingar, bp. á m. staðfest 
eftirrit af gjörðabókum, reikningum og rannsóknardagbókum. Þá geta þeir kvatt 
menn á sinn fund til þess að gefa munnlegar upplýsingar. Vegna eftirlits með verð- 
lagi sérlyfs er heimill aðgangur að bókhaldi fyrirtækis, ef þess er krafizt í umboði 
ráðherra, og enn fremur er heimilt að framkvæma á staðnum nauðsynlegar at- 
huganir. 

Þegar um tæknileg leyndarmál er að ræða, getur aðili sá, sem greinir frá 
þeim, óskað þess við landlækni, að upplýsingarnar berist ekki fulltrúa lyfjafræð- 
inga og lyfsala í lyfjaskrárnefnd. Landlæknir ákveður, að hve miklu leyti þessum 
óskum skuli sinnt. 

Lyfjaskrárnefnd og nefndarmenn þeir, sem skipaðir eru samkvæmt 28. gr., svo 
og aðrir ráðunautar, eru, að viðlagðri ábyrgð samkv. 136. gr. almennra hegningar- 
laga, bundnir þagnarskyldu um allt það, er þeir kunna að fá vitneskju um í starfi 
sínu. 

Landlækni er heimilt að birta skýrslu um eftirlitið í heilbrigðisskýrslum. 

62. gr. 
Með umsókn um skráningu sérlyfs skal fylgja skráningargjald, er ráðherra 

ákveður í reglugerð. Af hverju skráðu sérlyfi skal greiða árlegt gjald, er ákveðið 
er með sama hætti. Gjöld þessi renna í sérlyfjasjóð, og skal tekjum hans varið til 
að standa straum af kostnaði við störf lyfjaskrárnefndar samkv. X. kafla laga 
þessara og sérleyfiseftirlit. Nú hrökkva tekjurnar ekki fyrir þessum kostnaði, og 
greiðist það, sem á vantar, þá úr ríkissjóði. 

Sérlyfjasjóður er í vörzlu landlæknis. Gjöld af sérlyfjum samkv. 1. málsgr. 
eru lögtakskræf. 

63. gr. 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum landlæknis og lyfjaskrárnefndar, tekið 

sérlyf af sérlyfjaskrá: 
a. ef sérlyf svarar ekki að efni og samsetningu til áritana á umbúðum eða fylgi- 

skjali, 

b. ef samsetning sérlyfs er breytileg, efni þess ófullnægjandi að gæðum og hrein- 
leika, eða það er ekki framleitt á öruggan hátt, 

c. ef sérlyf telst ekki hafa þær verkanir, sem því voru eignaðar, eða það telst 
hafa heilsuspillandi verkanir,
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d. ef sérlyf er óeðlilega dýrt með tilliti til verðs á efnum, sem í því eru, og fram- 
leiðslukostnaðar, 

e. ef samsetningu sérlyfs er breytt án leyfis ráðherra, eða framleiðslan fer fram 
í fyrirtæki, sem fullnægir ekki ákvæðum 58. gr., 

f. ef ekki er fullnægt skilyrðum, sem sett voru fyrir skráningunni, 
g. ef sérlyf kemur ekki á markaðinn, áður en liðinn er frestur sá, sem ákveðinn 

er i 55. gr. 
h. ef gjöld þau, sem ákveðin eru í 62. gr., eru ekki greidd á tilskildum tíma, eða 

ef framleiðandi eða innflytjandi neitar að gefa fullnægjandi upplýsingar, til 
þess að hægt sé að meta sérlyfið, 

i. ef ákvæðum þessara laga er að öðru leyti ekki fullnægt, eða brotið er gegn 
fyrirmælum 4. gr. um auglýsingar eða sala sérlyfs brýtur í bág við settar 
reglur. 
Komi í ljós, að innihald sérlyfs af virkum efnum víki óleyfilega mikið frá 

hinu tilgreinda magni, skal framleiðandi eða innflytjandi innkalla óseldar birgðir 
frá heildsölum og lyfjaverzlunum af hinni gölluðu framleiðslu. 

Innan fimm ára frá því er sérlyf var tekið í sérlyfjaskrá skal lyfjaskrárnefnd 
meta, hvort fyrir hendi sé ein eða fleiri af ástæðum þeim, sem nefndar eru í 1. málsgr., 
og hvort taka beri lyfið af skránni. 

Enn fremur skal meta á ný, hvort framleiðandi sérlyfs hafi innt af hendi svo 
mikilvægt starf í þágu lyfjagerðar almennt, að það réttlæti enn skráningu sérlyfs- 
ins undir upprunalegu heiti (sbr. 56. gr. 2. málsgr.). 

64. gr. 

Þegar tekin eru til meðferðar mál þau, sem greind eru í 4. málsgr. 55. gr. 
2. málsgr. 56. gr. og 3. málsgr. 63. gr., svo og verðlagsatriði þau, sem nefnd eru 
í 60. gr. og 61. gr., skal leita umsagnar lyfjaverðlagsnefndar samkvæmt 28. gr. 
Ef ekki næst samkomulag um afgreiðslu máls, skal leggja það undir úrskurð ráð- 
herra. 

65. gr. 
Í lyfjaverðskrá skal greina útsöluverð skráðra sérlyfja. 

66. gr. 
Innan sex mánaða frá gildistöku laganna skal senda ráðherra umsókn um sér- 

lyf, sem óskað er eftir, að tekið verði á sérlyfjaskrá. 
Sé slík umsókn ekki send, er óheimilt að verzla með hlutaðeigandi sérlyf, 

þegar átján mánuðir eru liðnir frá lokum umsóknarfrestsins. Ráðherra getur heim- 

ilað sölu á sérlyfi, sem sannanlega er keypt fyrir gildistöku laganna, í allt að 5 
ár frá gildistöku þeirra, þótt hafnað hafi verið upptöku lyfsins á sérlyfjaskrá. 

KI. KAFLI 

Um málarekstur og refsingar. 

67. gr. 

Um mál, er rísa kunna út af brotum á lögum þessum, fer að hætti opinberra 

mála, nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögunum. 

68. gr. 

Fyrir brot gegn lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim skal 
refsa með sektum frá 100 til 200 000 krónum, nema þyngri refsing liggi við sam-
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kvæmt öðrum lögum. Nú er brot itrekad eða stórfellt, og setur refsing þá orðið 
varðhald eða fangelsi allt að 2 árum. Tilraun og hlutdeild í brotum samkv. lögum 
þessum eru refsiverð, eftir því sem segir í III. kafla almennra hegningarlaga. 

Lyf og lyfjaefni, sem inn eru flutt ólöglega eða seld eru ólöglega innanlands, 
má gera upptæk með dómi, og enn fremur ólöglega gerð lyf og ágóða af ólöglegri 
lyfjasölu. Andvirði hins upptæka rennur í ríkissjóð. 

XII. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

69. gr. 
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara má setja í reglugerð, er ráðherra 

setur, að fengnum tillögum landlæknis. Við samningu tillagna skal landlæknir 
kveðja til nefndarmenn lyfjaskrárnefndar, eftir því sem við á hverju sinni. 

70. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1963. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld: 

Tilskipun 4. des. 1672, um lækna og lyfsala. 

Kansellíbréf 16. sept. 1797, um lyfjasölu. 

Lög nr. 7 4. júní 1924, um gjald af hálfu lyfsala vegna kostnaðar við eftir- 
lit með lyfjabúðum o. fl. 

Ákvæði 4. gr. laga nr. 69 7. maí 1928, að því er varðar eftirlit með lyfjabúðum. 
Lög nr. 37 28. jan. 1935, um heimild rannsóknarstofnana ríkisins til lyfja- 

sölu í sambandi við rannsóknir sínar. 
Lög nr. 124 22. des. 1947 um dýralækna, 11. gr. 
Enn fremur eru úr gildi numin önnur fyrirmæli í lögum, er brjóta í bága við 

lög þessi. 
Ákvæði í reglugerðum, auglýsingum og öðrum stjórnvaldsreglum um lyfja- 

búðir og afhending lyfja, sem í gildi eru við gildistöku laga þessara, og ekki fara 
í bága við ákvæði þeirra, skulu gilda áfram, unz þau hafa verið numin úr gildi 
með stjórnvaldsreglum, settum samkvæmt lögum þessum. 

Bráðabirgðaákvæði. 

1. Þeir lyfsalar, sem hafa lyfsöluleyfi, er lög þessi öðlast gildi, og fullnægja 
ákvæðum laganna, eiga rétt á að halda leyfinu til 75 ára aldurs. 

2. Verzlanir, er verzlað hafa með vörur, sem þeim er gert óheimilt að selja, sam- 
kvæmt ákvæðum laga þessara, eða þær mega því aðeins selja, að þær fullnægi 
sérstökum fyrirmælum laganna, halda rétti sínum óskertum í eitt ár frá gildis- 
töku laga þessara. Slíkur frestur nær þó ekki til innflutnings þeirrar vöru, er 
lyfjabúðum og læknum (dýralæknum), sem rétt eða leyfi hafa til lyfjasölu, 
er einum heimilt að selja. 
Ráðherra má þó veita undanþágu um einstök vörukaup, sem sannanlega hafa 
verið gerð áður en lög þessi gengu í gildi, enda sé tegund vörunnar hentug, 
sæði hennar óvefengjanleg, verð sanngjarnt og magn við hæfi. Vöruna má 
aðeins afhenda aðilum, sem rétt hafa samkvæmt lögum þessum til að verzla 
með viðkomandi varning, og þá gegn kostnaðarverði. 
Ráðherra má einnig veita einstaklingi, sem haft hefur innflutning lyfja sem 
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aðalstarf a. m. k. síðastliðin 10 ár, leyfi til að halda þeirri starfsemi áfram um 
eitt ár í senn. 

Gjört að Bessastöðum, 29. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 81. . 27. april. 
LOG 

um breyting á lögum um stofnun og rekstur Iðnaðarbanka Íslands h/f, 

nr. 113 29. desember 1951. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

4. málsgrein 3. gr. orðist þannig: 

Lögmætur hluthafafundur getur ákveðið að auka hlutaféð, og skulu hluthafar 
hafa forkaupsrétt að aukningunni í réttu hlutfalli við hlutafjáreign sína. Hafi hlut- 
hafi eigi neytt forkaupsréttar síns innan þriggja mánaða frá auglýsingu bankaráðs 
um hlutafjárauka, skal heimilt að bjóða út innanlands það, sem á vantar sam- 
Þykktan hlutafjárauka. 

2. gr. 
5. gr. orðist þannig: 

Stjórn félagsins skipa 5 menn. 
Iðnaðarmálaráðherra skipar tvo stjórnarmenn, til eins árs í senn. Þrír stjórnar- 

menn skulu kjörnir á árlegum aðalfundi af öðrum hluthöfum en ríkissjóði. Vara- 
stjórn skal skipuð og kjörin á sama hátt. 

3. gr. 
6. gr. orðist þannig: 

Stjórnin ræður bankastjóra, ákveður tölu þeirra og ráðningarkjör og setur þeim 
erindisbréf. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt falla úr gildi lög nr. 30 18. apríl 1962, um breyting á lögum nr. 113 

29. des. 1951, um Iðnaðarbanka Íslands h/f. 

Gjört að Bessastöðum, 27. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.



26. april. 245 . Nr. 32. 

LOG 

um heimild handa ríkisstjórninni til þess að afhenda 

þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að afhenda þjóðkirkju Íslands endurgjaldslaust til 

eignar og umsjár jörðina Skálholt í Biskupstungum ásamt öllum mannvirkjum og 
lausafé, sem nú eru i eign ríkisins á staðnum, enda veiti biskup Íslands og Kirkjuráð 
eign þessari viðtöku fyrir hönd þjóðkirkju Íslands og hafi þar forræði um fram- 
kvæmdir og starfrækslu. 

2. gr. 
Ríkissjóður skal árlega greiða kr. 1 000 000.00 í sjóð, sem vera skal til áfram- 

haldandi uppbyggingar í Skálholti og rekstrarfé þeirrar starfrækslu, sem biskup 
og Kirkjuráð koma þar upp. 

Stjórn sjóðsins skipar Kirkjuráð. 
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðuninni, og skulu þeir 

birtir í Stjórnartíðindum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 26. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

26. apríl. . . Nr. 33. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 85 23. juni 1936, um meðferð einkamåla í héraði. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 

Í stað orðsins „(lögmaður)“ í 3. mgr. 4. gr. komi: (í Reykjavík borgardómari). 

2. gr. 
Við 8. gr. bætist ný mgr., sem verður 3. mgr.: 
Dómsmálaráðuneytið ákveður í gjaldskrá þóknun til sáttanefndarmanns fyrir 

áritun á sáttakæru.
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3. gr. 
Í stað „500 krónum“ i 2. mgr. 21. gr. komi: 5000 krónum. 

4. gr. 
Í stað „15 kr.“ í 2. mgr. 26. gr. komi: 150 kr. 

5. gr. 
27. gr. orðist svo: 
Dómsmálaráðuneytið ákveður í gjaldskrá þóknun til sáttanefndarmanna fyrir 

hvert mál, sem þeir fá til meðferðar. 
Sáttanefndarmenn, sem þurfa að takast ferð á hendur til þess að mæta á sátta- 

fundi, skulu fá endurgjald fyrir ferðakostnað. 
Sækjandi greiðir til bráðabirgða ferðakostnað og dagpeninga og gjald fyrir 

sáttatilraun og úrskurð samkvæmt b-lið 1. mgr. 21. gr., og verjandi fyrir úrskurð 
samkvæmt a-lið sömu mgr., en í sátt og úrskurði skal að lokum kveða á um það, 
hvern þátt verjandi og sækjandi eftir a-lið 1. mgr. 21. gr. skuli taka í greiðslum 
þessum. 

6. gr. 
Í stað orðsins „(lögmanni)“ í 28. gr. komi: (í Reykjavík yfirborgardómara). 

7. gr. 
Í stað orðsins „lögmaður“ í 1. mgr. 29. gr. komi: borgardómarar og borgar- 

fógetar. 

8. gr. 
Í stað orðsins „Konungur“ í 1. mgr. 31. gr. komi: Forseti. 

9. gr. 
Í stað orðsins „lögmannsins“ á tveimur stöðum í 5. mgr. 33. gr. komi: yfir- 

borgardómara og yfirborgarfógeta. 

10. gr. 
Í stað orðanna „50—-1000 kr.“ í 3. mgr. 34. gr. komi: 200—-4000 krónur. 

11. gr. 
Í stað orðanna „allt að 1000 króna sektum“ í 4. mgr. 39. gr. komi: sektum 

eða varðhaldi. 

12. gr. 
4. málsl. 41. gr. orðist svo: Dómari ákveður þóknun handa þingvottum. 

13. gr. 
Í stað ,.500 krónum“ í 4. mgr. 71. gr. komi: 5000 krónum, og í stað „500 krónur 

í sömu mgr. komi: 5000 krónur. 

14. gr. 
Í stað orðanna „10—-200 króna sekt“ í 4. mgr. 96. gr. komi: fésekt. 

15. gr. 
Í stað orðanna „og varðar það hverju sinni 10—100 króna sektum til vitna. 

stefnanda, ef hann krefst þess, eða allt að 6 mánaða fangelsi“ í 2. mgr. 131. gr. 
komi: og gerir dómari því sektir eða varðhald allt að sex mánuðum.
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16. gr. 

135. gr. ordist svo: 

Þeim, sem kveður vitni vættis, ber að sjá því fyrir fram fyrir fé til greiðslu á 

kostnaði af ferðalagi og dvöl á þingstað. 
Þá er vitni hefur innt af hendi vitnaskyldu sína, þar með talin árangurslaus 

þingsókn sakir fjarvistar aðilja fyrir dómi, skal dómari þegar í þinghaldi kveða 
á um greiðslu til vitnis, bæði fyrir útlagðan kostnað vegna rækslu vitnaskyldunnar 
og þóknun, ef það krefst, og skal þá ákvörðun bóka. Sá, sem vættis hefur krafizt, 
greiðir einn kostnað og þóknun um sinn, en hafi báðir aðilar krafizt vættis eða 
báðir haft þess not, er dómara rétt að ákveða greiðslu á hendur þeim, öðrum 
fyrir báða og báðum fyrir annan. Þóknun er kræf, jafnskjótt sem úrskurður er 

upp kveðinn. 

17. gr. 
2. og 3. mgr. 141. gr. orðist svo: 

Nú vanrækir matsmaður starfann, kemur eigi að forfallalausu fyrir dóm eftir 
kvaðningu til að staðfesta matsgerð sína eða svarar eigi spurningum, og ber mats- 
dómara að úrskurða honum sektir til ríkissjóðs eða, séu miklar sakir, varðhald 

allt að sex mánuðum. 
Matsmaður á heimtingu á endurgjaldi fyrir ferðakostnað svo og fyrir verk 

sitt eftir reikningi, sem matsdómari úrskurðar, ef ágreiningur verður. Rétt er 
matsmanni að krefjast fyrirframgreiðslu á ferðakostnaði og tryggingar, sem mats- 
dómari ákveður, ef með þarf, fyrir verkkaupi, áður en hann tekur til starfa. 

18. gr. 
a) Sektarfjárhæðir allar í 1. mgr. 188. gr. falli niður. 
b) 4. mgr. greinarinnar orðist svo: 

Sá, sem annars kemur hneykslanlega eða ósæmilega fram fyrir dómi, sbr. 39. 

gr., skal sæta sektum. 

19. gr. 

2. mer. 203. gr. orðist svo: 

Héraðsdómari kveður á um greiðslur til sjó- og verzlunardómsmanna. Rétt er 

dómsmálaráðherra að kæra þá ákvörðun. 

20. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 26. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 61/1947, um vátryggingarfélög fyrir fiskiskip. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 19. gr. laganna bætist: 
Sama gildir um ábyrgðarupphæð samkvæmt 208. gr. siglingalaga, ef sú upphæð 

fer fram úr vátryggingarupphæð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 26. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

Nr. 85. . 29. april. 
LOG 

um skattfrelsi vinninga i happdrætti Styrktarfélags vangefinna o. fl. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 

Árið 1963 skulu vinningar í happdrættum eftirtalinna félaga vera undanþegnir 
hvers konar opinberum gjöldum nema eignarskatti: 

Styrktarfélags vangefinna, 
Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, 
Sjálfsbjargar — landssambands fatlaðra, 
Krabbameinsfélags Íslands og sambandsfélaga þess, 
Blindrafélagsins, 
Geðverndarfélags Íslands. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 29. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Gunnar Thoroddsen.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 7 14. juni 1929, um tannlækningar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 1. grein laganna komi ný grein, er verður Í. gr. a og orðist svo: 

Enginn tannlæknir má kalla sig sérfræðing, nema hann hafi fengið til þess 
leyfi ráðherra. 

Ráðherra staðfestir reglur um nám sérfræðinga, sem skulu settar af nefnd, er 

ráðherra skipar. Sú nefnd skal einnig fjalla um umsóknir um sérfræðileyfi. Nefndin 
skal þannig skipuð, að prófessorinn í tannlækningum við læknadeild Háskólans er 
formaður hennar, en tveir nefndarmenn skulu tilnefndir af Tannlæknafélagi Ís- 
lands til þriggja ára í senn. Með sama hætti skal enn fremur tilnefna tvo sérfróða 
tannlækna til þátttöku með nefndinni í meðferð einstakra mála, er varða sérgrein 

þeirra, og fá þeir þá einnig atkvæðisrétt í nefndinni. 
Tannlæknir á rétt á leyfi til að kalla sig sérfræðing, ef hann sannar fyrir nefnd 

þeirri, sem að framan getur, að hann hafi lokið tilskildu sérfræðinámi í sérgrein, 

sem viðurkennd er samkvæmt fyrrnefndum reglum, og landlæknir mælir með leyfis- 
veitingunni. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 26. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

20. april. Nr. 37. 

FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi, 83. löggjafarþing, hefur lokið störfum. Mun ég því slita 

Alþingi í dag, laugardaginn 20. april 1963. 

Gjört í Reykjavík, 20. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) nn 

Ólafur Thors.
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FORSETABRÉF 

um þingrof og almennar kosningar til Alþingis 9. júní 1963. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að þar sem almennar kosningar 
til Alþingis hafi síðast farið fram 25. og 26. október 1959 og umboð þing- 
manna falli því eigi niður, án þingrofs, fyrr en á hausti komanda, er fjögur 
ár eru liðin frá kjördegi 1959, en hentara þyki, að kosningarnar fari fram 
fyrr á árinu, beri nauðsyn til að rjúfa Alþingi, og ákveða kjördag sam- 
kvæmt 130. gr. laga nr. 52/1959, um kosningar til Alþingis. 

Því mæli ég svo fyrir, að Alþingi er rofið frá og með 9. júní 1963. 
Jafnframt ákveð ég, að almennar kosningar til Alþingis skuli fara fram 
þann dag, sunnudaginn 9. júní 1963. 

Gjört í Reykjavík, 5. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 

Nr. 39. . 26. apríl. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 36 12. febrúar 1945, um framboð og kjör forseta Íslands. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 

Um kjörskrár til afnota við kjör forseta Íslands fer á sama hátt og við alþingis- 
kosningar. 

2. gr. 
Í stað „134. gr.“ í 14. gr. laganna komi: 128. gr. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 26. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) a 

Ólafur Thors.
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LOG 

um almannatryggingar. 

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

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Skipulag og stjórn. 

1. gr. 

Almannatryggingar teljast samkvæmt lögum þessum: 

1. Lifeyristryggingar. 
2. Slysatryggingar. 
3. Sjúkratryggingar. 

2. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins annast lífeyristryggingarnar og slysatryggingarnar og 

hefur með höndum umsjón og yfirstjórn sjúkratrygginganna, allt undir yfirumsjón 
ríkisstjórnarinnar (félagsmálaráðuneytisins). 

Hver grein trygginganna, sbr. 1. gr., er sjálfstæð deild í Tryggingastofnuninni 
og hefur þar sérstakan fjárhag. Engin deildanna ber ábyrgð á skuldbindingum ann- 
arrar. 

Tryggingastofnun ríkisins hefur heimili og varnarþing í Reykjavík. 

3. gr. 
Ráðherra skipar, að fengnum tillögum tryggingaráðs, forstjóra Tryggingastofn- 

unar ríkisins og, að fengnum tillögum forstjóra og tryggingaráðs, skrifstofustjóra, 
tryggingafræðing, tryggingayfirlækni, sem jafnframt er deildarstjóri sjúkratrygg- 
ingadeildar, aðra deildarstjóra, aðalgjaldkera og tryggingalækni, tryggingayfirlækni 
til aðstoðar. 

Um ákvörðun launa fastra starfsmanna Tryggingastofnunarinnar fer eftir lög- 
um um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

4. gr. 

Forstjóri annast stjórn stofnunarinnar samkvæmt lögum þessum og reglugerð- 
um, sem settar eru. Hann ræður alla starfsmenn stofnunarinnar, sem ekki eru skip- 

aðir af ráðherra. 
Deildarstjórar annast venjulega afgreiðslu mála, hver fyrir sína deild. Hvers 

konar nýbreytni og afbrigði frá venju skal bera undir forstjóra. 

5. gr. 
Sameinað Alþingi kýs á fyrsta þingi eftir hverjar almennar alþingiskosningar 

fimm menn í tryggingaráð og aðra fimm til vara. Ráðherra skipar formann og vara- 
formann tryggingaráðs úr hópi hinna kjörnu aðalmanna. 

Ráðherra ákveður þóknun tryggingaráðsmanna. 

6. gr. 
Tryggingaráð skal hafa eftirlit með fjárhag, rekstri og starfsemi Trygginga- 

stofnunar ríkisins og gæta þess, að hún starfi í samræmi við lög og reglugerðir á 
A 32
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hverjum tíma. Skal endurskoðunardeild starfa við stofnunina undir eftirliti þess 
Rísi ágreiningur um bætur, leggur tryggingaráð úrskurð á málið. 

Leita skal samþykkis tryggingaráðs á: 

Hinni árlegu fjárhagsáætlun stofnunarinnar. 
Ársreikningum stofnunarinnar. 
Ákvörðunum um iðgjaldaupphæðir. 
Öllum heildarsamningum við lækna, sjúkrahús og önnur slík dvalarheimili. 
Meginreglum um notkun heimildarákvæða. 
Öllum lánveitingum og verðbréfakaupum og sölum. 
Öðrum þeim atriðum, sem lög þessi ákveða. m

e
a
n
 

E
r
 

Þá getur forstjóri og borið önnur mál undir tryggingaråd, ef honum finnst á- 
stæða til. 

7. gr. 
Vinnuveitendasamband Íslands, Alþýðusamband Íslands, Stéttarsamband bænda 

og Landssamband íslenzkra útvegsmanna skipa hvert um sig einn mann, sem hefur 

rétt til að taka þátt í umræðum tryggingaráðs og gera tillögur, þegar skipt er í á- 
hættuflokka og ákveðin iðgjöld atvinnurekenda til slysatrygginga. Skal Trygginga- 
stofnuninni skylt að láta þeim í té allar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru vegna 
þessa starfs. 

8. gr. 
Aðalskrifstofur Tryggingastofnunar ríkisins eru í Reykjavík. 
Utan Reykjavíkur skulu sýslumenn og bæjarfógetar annast umboðsstörf fyrir 

Tryggingastofnunina, hver í sínu umdæmi. Þóknun til sýslumanna og bæjarfógeta 
fyrir þessi aukastörf skal ákveðin í reglugerð, sem samin sé Í samráði við forstjóra 
Tryggingastofnunarinnar og stjórn Dómarafélags Íslands. 

Ráðherra ákveður þátttöku Tryggingastofnunarinnar í skrifstofukostnaði sýslu- 
manna og bæjarfógeta vegna umboðsstarfa þessara. 

9. gr. 

Reikningar Tryggingastofnunar ríkisins fyrir síðastliðið ár skulu jafnan full- 
gerðir eigi síðar en Í. júlí ár hvert. Skulu þeir endurskoðaðir á sama hátt og reikn- 
ingar annarra ríkisstofnana. 

Að lokinni endurskoðun og afgreiðslu tryggingaráðs skulu reikningarnir sendir 
félagsmálaráðuneytinu, sem síðan lætur birta þá í B-deild Stjórnartíðinda. 

Tryggingastofnunin skal í árbók eða með öðrum reglubundnum hætti birta 
glöggar upplýsingar um alla starfsemi stofnunarinnar. 

IL KAFLI 

Lífeyristryggingar. 

A. Almenn ákvæði. 

10. gr. 
Rétt til bóta frá lifeyristryggingunum með þeim skilyrðum, sem sett eru í lög- 

um þessum, eiga: 

a. Íslenzkir ríkisborgarar, sem lögheimili eiga hér á landi, enda hafi umsækjandi 
um bætur eða sá, sem bótaréttur er tengdur við, átt hér lögheimili a. m. k. 10 

ár eftir 16 ára aldur eða 5 síðustu árin, áður en umsókn er lögð fram. Slíks 
lágmarkstíma skal þó ekki krafizt, þegar um er að ræða Örorkulífeyri manns, 
sem hafði óskerta starfsorku, er hann tók hér lögheimili, fjölskyldubætur,
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mæðralaun eða fæðingarstyrk, og heimilt er tryggingarådi að víkja frå tima- 
ákvæðunum í öðrum tilvikum, ef sérstaklega stendur á. Dveljist maður er- 

lendis og eigi þar rétt til bóta samkvæmt milliríkjasamningum eða alþjóða- 
samþykktum, sem Ísland er aðili að, skal hann ekki samtímis njóta tilsvarandi 

bóta hér á landi. 
b. Íslenzkir ríkisborgarar, sem lögheimili eiga erlendis, ef i milliríkjasamningum 

eða alþjóðasamþykktum, sem Ísland er aðili að, er kveðið á um áframhaldandi 
bótagreiðslur eftir að lögheimili á Íslandi er sleppt. 

c. Erlendir ríkisborgarar, sem samkvæmt ákvæðum milliríkjasamninga um gagn- 
kvæmar tryggingar, sem Ísland er aðili að, eða alþjóðasamþykkta, sem full- 
giltar hafa verið af Íslands hálfu, eiga sams konar rétt og íslenzkum ríkis- 
borgurum er veittur samkvæmt stafliðum a. og b. 

B. Bætur. 

11. gr. 
Lifeyristryggingarnar taka til ellilífeyris, Öörorkulifeyris, makabóta, fjölskyldu- 

bóta, barnalifeyris, mæðralauna, fæðingarstyrks, ekkjubóla og ekkjulifeyris. 

12. gr. 
Rétt til ellilífeyris eiga þeir, sem eru 67 ára eða eldri. 
Árlegur ellilífeyrir einstaklings skal vera sem hér segir: 

  
Ef lífeyrir er fyrst tekinn frá 72 ára aldri eða síðar ............ kr. 30 480.00 
— mm — — 71 — — mm eneeeerrndse — 27 360.00 
— — — — 70 — mm — eneererrrere — 24 360.00 
— — — — — — 69 — — — mm eeeeeerervee — 22 080.00 
— me re — — 68 — — mm eeeerereeese — 19 800.00 

— — — — — — 67 — — —  seeeeererere — 18 240.00 

Hækkun lifeyris vegna frestunar fram yfir 67 ára aldur skal ekki veitt, nema 
umsækjandi hafi þann tíma átt lífeyrisrétt hér á landi eða í landi, sem samið er við 
um gagnkvæman rétt til ellilífeyris. Frestun á töku lífeyris telst lokið, þegar hlutað- 
eiganda er úrskurðaður ellilifeyrir í fyrsta sinn. 

Lífeyrir hjóna, sem bæði fá lífeyri, skal nema 90% af lífeyri tveggja einstakl- 
inga. Heimilt er þó að úrskurða hvoru hjónanna um sig einstaklingslífeyri, ef þau 
eru eigi samvistum af heilsufarsástæðum eða öðrum ástæðum, er tryggingaráð metur 
jafngildar. 

Nú andast maður, sem frestað hefur töku lífeyris fram yfir 67 ára aldur, og 
lætur eftir sig maka á lífi, og skal þá hinn eftirlifandi maki til viðbótar eigin elli- 
lífeyri eiga rétt á þeirri hækkun, sem hinn látni átti rétt á vegna frestunar, sem 
átt hafði sér stað eftir 1. janúar 1961. 

13. gr. 
Rétt til örorkulifeyris eiga þeir menn á aldrinum 16—67 ára, sem eru öryrkjar 

til langframa á svo háu stigi, að þeir eru ekki færir um að vinna sér inn % þess, 
er andlega og líkamlega heilir menn eru vanir að vinna sér inn í því sama héraði 
við störf, sem hæfa líkamskröftum þeirra og verkkunnáttu og sanngjarnt er að 
ætlast til af þeim, með hiðsjón af uppeldi og undanfarandi starfa. 

Heimilt er Tryggingastofnuninni að verja allt að 10% þeirrar heildarfjár- 

hæðar, sem árlega er greidd í örorkulífeyri samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar, 
til greiðslu örorkustyrkja handa þeim, sem misst hafa 50—-75% starfsorku sinnar. 
Tryggingaráð setur reglur um slíkar greiðslur, sem ráðherra staðfestir.
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Tryggingayfirlæknir metur örorku þeirra, sem sækja um örorkubætur. 
Árlegur örorkulífeyrir skal vera kr. 18 240.00, og greiðist hann eftir sömu regl- 

um og ellilífeyrir, eftir því sem við getur átt. 

14. gr. 

Greiða má maka elli- og örorkulifeyrisþega makabætur allt að 80% einstaklings- 

lifeyris, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

15. gr. 

Fjölskyldubætur eru greiddar með öllum börnum yngri en 16 ára. Skulu þær 

greiddar þeim, sem foreldraráðin hafa, eða þeim öðrum, sem annast framfærslu 

barnanna, nema meðlagsgreiðandi, sem greiðir meira en lágmarksmeðlag, óski eftir, 

þá er heimilt að draga helming fjölskyldubótanna frá meðlagsgreiðslunni, þó aldrei 

svo, að meðlagið verði lægra en lágmarksmeðlag. 
Árlegar fjölskyldubætur með hverju barni skulu vera kr. 3 000.00. 

16. gr. 
Barnalífeyrir er greiddur með börnum yngri en 16 ára, ef faðirinn er látinn 

eða er örorkulifeyrisþegi. 
Sömu réttarstöðu hafa kjörbörn og stjúpbörn, þegar eins stendur á. 

Þó er ekki greiddur barnalifeyrir með stjúpbörnum, sem eiga framfærsluskyld- 

an föður á lífi, eða með kjörbörnum, nema þau hafi verið á framfæri hins látna eða 

örorkulifeyrisþegans a. m. k. 2 siðustu árin, áður en lifeyrisréttur gat stofnazt. Þó 

er tryggingaráði heimilt að stytta þessa fresti, ef sýnt þykir, að ættleiðingin standi 

ekki í sambandi við væntanlegan bótarétt. 
Tryggingaráð getur ákveðið að greiða ekkli allt að fullum barnalifeyri, ef frá- 

fall eiginkonu veldur tilfinnanlegri röskun á afkomu hans. Sama gildir um elli- 

lífeyrisþega, einstæða móður, sem er öryrki, svo og hjón, sem verða fyrir veruleg- 

um tekjumissi eða úlgjaldaaukningu sökum örorku eiginkonu. 

Barnalifeyrir greiðist móður eða foreldrum barnanna, enda séu þau á fram- 

færi þeirra, eða þeim öðrum, er annast framfærslu þeirra að fullu. 

Árlegur barnalífeyrir með hverju barni skal vera kr. 8 400.00. 

Heimilt er að hækka barnalífeyri vegna munaðarlausra barna um allt að 100%. 

Sama gildir, ef annað foreldri er látið, en hitt öryrki. 

17. gr. 

Mæðralaun skulu greidd ekkjum, ógiftum mæðrum og fráskildum konum. sem 

hafa börn undir 16 ára aldri á framfæri sínu. 
Árleg mæðralaun skulu vera sem hér segir: 

Með einu barni .......0..0000 00... kr. 1680.00 

Með {veimur börnum .......000000 0. 0. 0... — 9120.00 

Með þremur börnum eða fleiri ............ —- 18240.00 

18. gr. 
Fæðingarstyrkur skal vera kr. 4 000.00 við hverja fæðingu. 

19. gr. 
Hver sú kona, sem verður ekkja innan 67 ára aldurs, á rétt á bótum í þrjá 

mánuði eftir lát eiginmanns sins, kr. 2 000.00 mánaðarlega. 
Ef ekkja hefur barn, yngra en 16 ára, á framfæri sínu, á hún enn fremur rétt 

á bótum í 9 mánuði í viðbót, kr. 1500.00 mánaðarlega.
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20. gr. 
Þegar niður falla bætur samkvæmt 19. gr., á hver sú kona, sem orðin var 50 

ára við lát mannsins, rétt á ekkjulífeyri til 67 ára aldurs. Ekkjulífeyrir miðast við 
aldur konunnar, þegar lífeyrisréttur stofnast. Sé konan þá orðin 65 ára, greiðist 
fullur lífeyrir, en ella lækkar hann um 5% fyrir hvert ár eða brot úr ári, sem vantar 

á þann aldur. Lífeyrir fellur niður, ef ekkja gengur í hjónaband. 
Ákvæði 1. málsgr. þessarar greinar skulu einnig gilda um ekkjur, fráskildar 

konur og ógiftar mæður, ef þær eru orðnar 50 ára, þegar þær hætta að taka barna- 
lífeyri. 

Tryggingaráði er heimilt að veita ekkju ekkjulifeyri frá 50 ára aldri, þótt hún 
hafi verið yngri, er maður hennar lézt, enda hafi hjónabandið staðið a. m. k. 20 ár. 

Fullur ekkjulífeyrir er kr. 18 240.00 á ári. 

21. gr. 
Heimilt er að greiða uppbót á elli- og örorkulifeyri, ef sýnt þykir, að lífeyris- 

þegi geti ekki komizt af án hækkunar. 
Tryggingastofnunin ákveður uppbót samkvæmt grein þessari að fengnum til- 

lögum sveitarstjórnar, og greiðist hún að % af Tryggingastofnuninni, en að % af 
sveitarsjóði. Er stofnuninni heimilt að verja í þessu skyni upphæð, sem nemur allt 
að 10% af heildarupphæð elli- og örorkulifeyris síðastliðins árs. 

Hlutur Tryggingastofnunarinnar greiðist því aðeins, að hlutur sveitarsjóðs sé 
jafnframt greiddur. 

22. gr. 
Nú ákveður sveitarstjórn að koma á fót heimilishjálp fyrir ellilífeyrisþega, og 

setur tryggingaráð þá ákveðið, að útgjöld vegna slíkrar heimilishjálpar skuli að 
nokkru eða öllu leyti reiknuð sem uppbætur á lífeyri samkvæmt 21. gr., enda séu 
reglur um starfsemi þessa samþykktar af tryggingaráði. 

C. Tekjur. 

23. gr. 
Útgjöld vegna greiðslu fjölskyldubóta, samkvæmt 15. gr., greiðist að fullu úr 

ríkissjóði. 

Önnur útgjöld lífeyristrygginganna skulu eftirtaldir aðilar bera, og skulu fram- 
lög og iðgjöld þeirra ákveðin með það fyrir augum, að kostnaðurinn skiptist í þeim 
hlutföllum, er hér greinir: 

a. Ríkissjóður 36%. 
b. Hinir tryggðu 32%. 
c. Sveitarsjóðir 18%. 
d. Atvinnurekendur 14%. 

24. gr. 
Fyrir lok júlímánaðar ár hvert skal Tryggingastofnunin hafa gert áætlun um 

útgjöld lífeyristrygginganna fyrir næsta almanaksár, sem þá þegar skal senda fé- 
lagsmálaráðuneytinu til staðfestingar. Auk áætlaðra útgjalda má gera ráð fyrir til- 
lagi til varasjóðs allt að 2% af áætluðum útgjöldum. 

Samkvæmt þessari staðfestu áætlun skulu ákveðin iðgjöld og framlög næsta 
árs, samkvæmt 23. gr. 

Nú verður veruleg breyting fyrir árslok á einhverjum þeim atriðum, sem miðað 
var við, þegar grundvöllur fjárhagsáætlunar var lagður, og getur ráðherra þá breytt 
framlögum og iðgjöldum í samræmi við þá breytingu. 

Komi í ljós við reikningslok, að hið áætlaða framlag hefur orðið of hátt eða
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ekki nógu hátt hjá einstökum þátttökuaðiljum samkvæmt 23. gr., skal áætlað fram- 
lag hlutaðeigandi aðila fyrir næsta ár við það miðað, að leiðrétting náist. 

25. gr. 
Framlag ríkissjóðs til lífeyristrygginganna samkvæmt 23. og 24. gr. skal greitt 

Tryggingastofnuninni með jöfnum mánaðargreiðslum fyrir 10. hvers mánaðar. 

26. gr. 
Iðsjöld samkvæmt b-lið 23. gr. greiða allir, sem lögheimili eiga í landinu, 16—67 

ára að aldri. Undanþegnir gjaldskyldu eru þeir, sem hafa notið bóta samkvæmt 
þessum kafla, annarra en fjölskyldubóta, barnalifeyris, mæðralauna eða fæðingar- 
styrks, tvo mánuði eða lengur eða dvalizt hafa í sjúkrahúsi eða hæli á kostnað trygg- 
inganna eða ríkisframfærslunnar jafnlangan tíma á skattárinu, ef hreinar tekjur 
þeirra á skattárinu hafa eigi verið hærri en kr. 15 000.00, ef um einstakling er að 
ræða, kr. 25 000.00, ef um hjón er að ræða, og kr. 6 000.00 til viðbótar fyrir hvern 

ómaga á framfæri. Aldrei skal þó leggja iðgjald á þann, sem ekki hefur haft aðrar 
tekjur en bætur samkvæmt lögum þessum. 

Skal iðgjald kvenna sem næst fjórðungi lægra en karla og iðgjald hjóna sem 
næst einum tíunda hærra en karla. 

Félagsmálaráðuneytið ákveður iðgjöldin með reglugerð fyrir næsta ár, um leið 
og það staðfestir áætlun trygginganna, sbr. 24. gr. 2. málsgr., að fengnum tillögum 
lryggingaráðs. 

27. gr. 
Framlagi sveitarfélaga skal skipta niður á umdæmi kaupstaða og sýslufélaga á 

eftirfarandi hátt: 
a. Tveim fimmtu hlutum framlagsins skal skipta niður í beinu hlutfalli við sam- 

anlögð útgjöld lifeyristrygginganna í hverju umdæmi fyrir sig árið áður. 
b. Tveim fimmtu hlutum í hlutfalli við hreinar tekjur einstaklinga, og félaga í 

umdæminu samkvæmt síðasta skattframtali. 
c. Einum fimmta hluta í hlutfalli við tölu íbúa á aldrinum 16—67 ára í umdæminu 

um síðustu áramót. 
Innan hvers sýslufélags skiptist framlagið á milli sveitarfélaganna, ef fleiri 

eru en eitt, eftir þessum reglum: 

a. Einn þriðji skiptist í beinu hlutfalli við hreinar tekjur einstaklinga og félaga 
í sveitarfélaginu árið áður. 

b. Einn þriðji í hlutfalli við fasteignamat allra eigna í sveitarfélaginu. 
c. Einn þriðji skiptist í hlutfalli við fjölda íbúa á aldrinum 16—67 ára í sveitar- 

félaginu um síðustu áramót. 
Hafi sveitarsjóður eigi tekjur, sem tryggingargjaldi svarar, af þeim fasteign- 

um, sem framlag sveitarfélags til lífeyristrygginga miðast við, þegar framlagi er skipt 
milli sveitarfélaga innan sýslufélags, sbr. b-lið, er sveitarstjórn heimilt að leggja 
á og innheimta hjá eigendum fasteignanna upphæð, sem svarar því gjaldi, sem 
sveitarsjóður greiðir þannig vegna þeirra. 

Framlög sveitarfélaganna skal greiða ársfjórðungslega. Tryggingastofnunin á- 
ætlar framlag hvers sveitarfélags í ársbyrjun, og eru gjalddagar síðasta dag hvers 
ársfjórðungs, en lokaskil skulu gerð, þegar hlutur hvers sveitarfélags hefur verið 
endanlega ákveðinn samkvæmt framansögðu. 

Ríkissjóður ábyrgist framlög sveitarfélaganna. 
Verði vanskil af hálfu sveitarfélags á greiðslu framlags lengur en þrjá mán- 

uði, skal það frá gjalddaga greiða dráttarvexti, er séu 1% hærri en hæstu útláns- 
vextir banka á hverjum tíma.
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28. gr. 
Framlagi atvinnurekenda, sbr. 23. gr. d., skal jafna niður á þá, sem hafa í þjón- 

ustu sinni launþega, sbr. 31. gr., með iðgjöldum miðuðum við vinnuvikur, unnar 
í þjónustu þeirra. Sé um tímavinnu að ræða, telst vinnuvikan 48 stundir. lögjald 
þetta greiða og bifreiðastjórar, sem aka eigin bifreið í atvinnuskyni. Upphæð ið- 
gjalds skal ákveðin með reglugerð fyrir eitt ár í senn. Í reglugerð skal og ákveða, 
hversu meta skuli til vinnuvikna störf foreldra, sem dveljast og starfa á heimilum 
barna sinna eða fósturbarna, störf barna og fósturbarna eldri en 16 ára, sem dvelj- 

ast og starfa á heimilum foreldra sinna, svo og störf barna, unglinga, gamalmenna 
og öryrkja, sem dveljast og vinna hjá vandalausum án verulegrar kaupgreiðslu. 

III. KAFLI 

Slysatryggingar. 

A. Almenn ákvæði. 

29. gr. 
Slys er það samkvæmt lögum þessum, ef maður slasast við vinnu, svo að hann 

deyr eða verður óvinnufær, sbr. þó 2. málsgr. 34. gr. 
Maður telst vera við vinnu, ef hann er í sendiferðum í þágu atvinnurekstrar 

eða Í nauðsynlegum ferðum til vinnu og frá, enda sé aðeins um að ræða ferðir, sem 
farnar eru samdægurs milli vinnustaðar og heimilis eða matstaðar. Sama gildir um 
ferðir sjómanna i erindum í þarfir útgerðarinnar eða fyrir sjálfa sig í erindum, er 
ieiðir beint af starfi þeirra sem sjómanna. 

Til slysa teljast sjúkdómar, er stafa af skaðlegum áhrifum efna, geislaorku 
eða öðru hliðstæðu, sem ríkjandi eru í hæsta lagi fáeina daga og rekja verður til 
vinnunnar. 

Ákveða skal með reglugerð, að tilteknir atvinnusjúkdómar skuli teljast bóta- 

skyldir samkvæmt þessum kafla. 

30. gr. 
Þegar að höndum ber slys, sem ætla má bótaskylt samkvæmt þessum kafla, 

skal atvinnurekandi, eða hinn tryggði, ef ekki er um atvinnurekanda að ræða, taf- 

árlaust senda tilkynningu um slysið í því formi, sem Tryggingastofnunin skipar 
fyrir um, til lögreglustjóra eða umboðsmanns hans (í Reykjavík til Trygginga- 
stofnunarinnar). Lögreglustjóri sendir tilkynninguna til Tryggingastofnunarinnar 
ásamt nauðsynlegum upplýsingum. Hinum slasaða eða þeim öðrum, sem gera vilja 
kröfu til bóta vegna slyssins, ber að fylgjast með því, að tilkynningarskyldunni sé 
fullnægt, og geta þessir aðilar leitað aðstoðar lögreglustjóra, ef atvinnurekandi van- 
rækir tilkynninguna. Ef atvik að slysinu eru óljós eða mál ekki nægilega upplýst 
eða ástæða til að ætla, að slysið hafi orðið af hirðuleysi eða lélegum útbúnaði, svo 
og ef Tryggingastofnunin eða annar hvor aðila, atvinnurekandi eða hinn slasaði eða 
fyrirsvarsmaður hans, óskar þess, skal lögreglustjóri rannsaka málið fyrir rétti. 

Ef sá, sem átti að tilkynna slys, hefur vanrækt það, skal það eigi vera því til 
fyrirstöðu, að sá, sem fyrir slysi varð, eða eftirlátnir vandamenn hans, geti gert 
kröfu til bóta, ef það er gert áður en ár er liðið, frá því að slysið bar að höndum. 

Tryggingaráð getur þó ákveðið að greiða bætur, þó að lengri tími líði, ef atvik eru 
svo ljós, að drátturinn torveldar ekki gagnaöflun um atriði, er máli skipta. 

31. gr. 
Slysatryggðir samkvæmt lögum þessum eru: 

a. Launþegar. 
b. Nemendur við iðnnám samkvæmt lögum nr. 46/1949.
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Stjórnendur aflvéla og ökutækja, er þeir hafa umráð yfir, sbr. 5. málsgr. 40. gr. 
Útgerðarmenn, sem sjálfir eru skipverjar. 

e. Þeir, sem vinna að björgun manna úr lífsháska eða vörnum gegn yfirvofandi 
meiri háttar tjóni á verðmætum. 
Launþegi telst hver sá, sem tekur að sér vinnu gegn endurgjaldi án þess að 

vera sjálfur atvinnurekandi í því sambandi, hvort sem um er að ræða tímakaup, 
föst laun, aflahlut eða greiðslu fyrir ákvæðisvinnu. 

Undanskilin slysatryggingu samkvæmt þessari grein er lausavinna, sem ekki 
er i sambandi við atvinnurekstur né hefur í för með sér sérstaka áhættu. Með reglu- 
gerð skal ákveða nánar, hvað telja skuli lausavinnu í þessu sambandi. 

Maki atvinnurekanda og börn hans, yngri en 16 ára, teljast ekki launþegar sam- 
kvæmt þessari grein. 

2
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32. gr. 
Eftirtöldum mönnum skulu tryggðar slysabætur samkvæmt lögum þessum, nema 

íekið sé fram á skattframtali í byrjun árs, að tryggingar sé ekki óskað: 
a. Atvinnurekendum í landbúnaði, sem vinna landbúnaðarstörf, mökum þeirra 

og börnum á aldrinum 12—16 ára. 
b. Atvinnurekendum, sem starfa að eigin atvinnurekstri í öðrum atvinnugreinum. 

c. Launþegum, sem að staðaldri vinna störf, sem falla undir ákvæði 3. málsgr. 

31. greinar. 
Atvinnurekendur samkvæmt b-lið geta tryggt mökum sínum og börnum innan 

16 ára, sem með þeim starfa að atvinnurekstrinum, rétt til slysabóta með því að 
skrá á skattframtal í byrjun hvers árs ósk þar að lútandi. Sama gildir um börn 
atvinnurekenda í landbúnaði innan 12 ára aldurs. 

B. Bætur. 

33. gr. 
Slysatryggingarnar taka til sjúkrahjálpar, dagpeninga, örorkubóta og dánar- 

bóta. 

34. gr. 
Ef bótaskylt slys veldur sjúkleika og vinnutjóni minnst 10 daga, skal greiða hin- 

um slasaða nauðsynlega læknishjálp og sjúkrahúsvist frá þeim tíma, er slysið vildi 
til, svo og nauðsynlegan lyfja- og umbúðakostnað. Læknishjálp og sjúkrahúsvist 
greiðist eftir gjaldskrá, sem staðfest er af heilbrigðismálaráðuneytinu, ef ekki er 
öðruvísi um samið. Auk þess er heimilt að greiða fyrir sjúkraleikfimi, hjúkrun í 
heimahúsum og flutning á slösuðum mönnum fyrst eftir slys, enda séu slíkar að- 
serðir taldar nauðsynlegar að dómi tryggingayfirlæknis. 

Nú veldur slys ekki óvinnuhæfni í 10 daga, en hefur þó í för með sér sjúkra- 
kostnað, sem ekki fæst greiddur af hlutaðeigandi sjúkrasamlagi, og getur þá trygg- 
ingaráð heimilað greiðslu á slíkum kostnaði í hverju einstöku tilfelli. 

35. gr. 
Dagpeningar greiðast frå og með 8. degi eftir að slysið varð, enda hafi hinn 

slasaði verið óvinnufær í minnst 10 daga. Dagpeningar greiðast þangað til hinn 
slasaði verður vinnufær, úrskurður er felldur um varanlega örorku hans eða hann 

deyr, þó ekki lengur en 52 vikur. 
Tryggingaráði er heimilt að ákveða, að dagpeningar skuli greiddir lengur, eink- 

um ef ekki er lokið lækningatilraunum og óvíst er, hvort um varanlega örorku verð- 
ur að ræða, og líkur eru til, að afstýra megi eða draga úr Örorku með lengri bóta- 
greiðslu.
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Dagpeningar eru kr. 86.00 á dag fyrir kvæntan mann eða gifta konu, sem er 
aðalfyrirvinna heimilis, kr. 76.00 fyrir aðra og kr. 10.00 fyrir hvert barn á fram- 
færi, allt að þrem, þar með talin börn utan heimilis, sem hinn slasaði sannanlega 

greiðir með samkvæmt meðlagsúrskurði eða skilnaðarleyfisbréfi. 
Greiðslur samkvæmt grein þessari mega ekki fara fram úr % af vinnutekjum 

bótaþega við þá atvinnu, er hann stundaði, er slysið varð, og mega ekki, ásamt 

vinnutekjum, nema meiru en upphæð dagpeninga að viðbættum þriðjungi. Í reglu- 
gerð skal ákveðið, hvernig meta skuli í þessu sambandi vinnutekjur maka og barna 
atvinnurekenda, sem tryggð eru samkvæmt a-lið 1. málsgr. eða 2. málsgr. 32. gr. 

Nú greiðir vinnuveitandi hinum slasaða laun í slysaforföllum, og renna þá dag- 
peningagreiðslur samkvæmt þessari grein til vinnuveitandans þann tíma, þó aldrei 
hærri greiðsla en sem nemur % hlutum launanna. 

36. gr. 
Ef slys veldur varanlegri örorku, skal greiða þeim, er fyrir því varð, örorku- 

lífeyri eftir reglum 13. gr., síðustu málsgr., eða örorkubætur í einu lagi. 
Ef örorkan er 50% eða meiri, greiðist hálfur örorkulífeyrir fyrir 50% örorku, 

hækkar síðan um 2% fyrir hvert örorkustig, sem við bætist, unz örorkan nemur 

75%, þá greiðist fullur lífeyrir. 
Nú er örorka metin meiri en 50%, og skal þá auk örorkulifeyris greiða lífeyri 

vegna maka og barna yngri en 16 ára, sem voru á framfæri bótaþega, þegar slysið 
bar að höndum, eftir reglum 37. gr. b. og c. Ef örorkan er 75% eða meiri, skal greiða 
fullar bætur, en sé orkutapið minna, lækka bæturnar um 4% fyrir hvert 1%, sem 

vantar á 75% örorku. 
Ef orkutap er minna en 50%, er Tryggingastofnuninni heimilt að greiða í einu 

lagi örorkubætur, sem jafngilda lifeyri hlutaðeiganda um tiltekið árabil, samkvæmt 
reglum, er ráðuneytið setur að fengnum tillögum tryggingaráðs. Ella greiðist lif- 

eyrir í hlutfalli við örorkuna. 
Örorkubætur greiðast ekki, ef orkutapið er metið minna en 15%. 

97. gr. 
Ef slys veldur dauða innan eins árs frá því, er það bar að höndum, skal greiða 

dánarbætur sem hér segir: 

a. Ekkja eða ekkill, sem var samvistum við hinn látna eða á framfæri hans, 
hljóta bætur, kr. 2000.00 á mánuði í 8 ár frá dánardægri hins látna. Bætur 

samkvæmt þessum staflið falla ekki niður, þótt ekkja eða ekkill stofni til hjú- 
skapar á ný. 

Nú andast ekkja eða ekkill, sem bóta hefur notið samkvæmt ákvæðum 
bessarar greinar, áður en bætur hafa verið greiddar að fullu, og skulu eftir- 

stöðvar bótanna greiddar að jöfnu börnum hinna látnu eftir sömu reglum til 
loka tímabilsins, ef á lífi eru, ella til dánarbús hans. 

b. Ef ekkja eða ekkill eru orðin 50 ára eða hafa tapað meiru en 50% af starfs- 
orku sinni, er slysið ber að höndum, greiðist auk bóta samkvæmt a-lið lífeyrir 
til 67 ára aldurs, kr. 18 240.00 á ári miðað við 65 ára aldur eða 75% örorku. 
Lífeyrir lækkar um 6% fyrir hvert ár eða brot úr ári, sem vantar á 65 ára ald- 

ur, og 4% fyrir hvert 1%, sem vantar á 75% örorku. Lífeyrir samkvæmt þess- 
um staflið fellur niður, ef bótaþegi gengur í hjónsband á ný. 
Barnalifeyrir, kr. 8 400.00 á ári fyrir hvert barn, sbr. að öðru leyti 16. gr. 
Barn eldra en 16 ára, sem var á framfæri hins láina vegna örorku, þegar slysið 
bar að höndum, fær bætur, eigi minni en kr. 25 000.00 og allt að kr. 75 000.00 
eftir því, að hve miklu leyti það naut stuðnings hins látna við fráfall hans. Þó 
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greiðast ekki bætur, ef örorka er minni en 33%. Sama gildir um systkini hins 

látna, þegar eins stendur á. 

e. Foreldri hlýtur eigi minni bætur en kr. 25 000.00 og allt að kr. 75 000.00 eftir 
því, að hve miklu leyti það naut stuðnings hins látna við fráfall hans. 
Bætur samkvæmt a-, d- og e-liðum skulu eigi vera lægri en kr. 35 000.00 fyrir 

hvert slys. Nú lætur hinn látni ekki eftir sig aðstandendur, sem rétt eigi til bóta 
samkvæmt þessum stafliðum, og skal þá bæta slysið með kr. 35 000.00, sem skiptist 
að jöfnu milli barna hins látna, ef á lífi eru, en ella til dánarbús hans. 

Um fósturbörn og fósturforeldra gildir sama og um börn og foreldra. Trygg- 
ingaráð úrskurðar, hvoru skuli greiða, foreldri eða fósturforeldri, ef hvort tveggja 
er á lífi. 

Frá dánarbótum, sem greiddar eru vandamönnum, ber að draga þær örorku- 
bætur, er greiddar hafa verið í einu lagi samkvæmt 4. málsgr. 36. gr. vegna sama 

slyss. 

38. gr. 
Verði breyting á dagvinnukaupi almennra verkamanna í Reykjavík, er ráðherra 

heimilt, að fengnum tillögum tryggingaráðs, að breyta dagpeningum samkvæmt 35. 

gr. og greiðslum samkvæmt a-, d- og e-lið 37. gr. í samræmi við það. 

39. gr. 
Ráðherra getur ákveðið, að útgerðarmönnum skuli skylt að tryggja gegn auka- 

iðgjaldi áhættu þá vegna bótaskyldra slysa, sem þeir bera samkvæmt 32. gr. laga 
nr. 41 19. maí 1930, þannig, að Tryggingastofnunin greiði hinum slasaða, þegar dag- 
peningar eru greiddir samkvæmt 35. gr., einnig fullt kaup eða aflahlut í eina viku 
frá afskráningardegi að telja. 

C. Tekjur. 

40. gr. 
Útgjöld slysatrygginga skulu borin af atvinnurekendum með greiðslu iðgjalda, 

álagðra samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. Eigendur ökutækja og aflvéla, sbr. 
c-lið 31. gr. skulu þó standa skil á greiðslum vegna tryggingar þeirra, og sömu- 
leiðis skulu launþegar samkvæmt c-lið 32. gr. standa skil á iðgjöldum sínum. 

Upphæð iðgjalda til slysatrygginga ber að miða við slysahættuna. Skal skipta 
fyrirtækjum í áhættuflokka og ákveða iðgjald fyrir hvern flokk. Starfstíminn er 
talinn í vikum, og telst vikan eining við iðgjaldaákvörðun. Sé um tímavinnu að 

ræða, teljast 48 klukkustundir í viku. Ákvörðun iðgjalda skal miðuð við áætlun 
Tryggingastofnunarinnar um útgjöld slysatrygginganna. 

Ef rekstrarhættir veita tilefni til, má skipta fyrirtæki í deildir við iðgjaldaá- 
kvörðun, og heimilt er Tryggingastofnuninni, þegar sérstaklega stendur á, að taka 
tillit til skiptingar starfsfólks eftir starfsgreinum og ákveða iðgjald samkvæmt því. 

Um skiptingu í áhættuflokka og iðgjald fyrir hvern flokk skal ákveðið með 
reglugerð, er ráðherra setur að fengnum tillögum Tryggingastofnunarinnar. Í þeirri 
reglugerð skal setja ákvæði um, hvernig meta skuli til vinnuvikna störf maka at- 
vinnurekanda og barna hans innan 16 ára aldurs, sbr. 32. gr., og setja má þar ákvæði 
um, að meta skuli störf þess fólks, er um ræðir í síðasta málslið 28. gr., á sama hátt 
og gert verður Í reglugerð samkvæmt þeirri grein. 

Með reglugerð skal ákveða fast ársiðgjald vegna trillubáta, bifhjóla, reiðhjóla 
með hjálparvél og heimilisdráttarvéla og annarra meiri háttar heimilisaflvéla.
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IV. KAFLI 

Sjukratryggingar. 

A. Almenn ákvæði. 

41. gr. 
Í hverjum kaupstað og hverjum hreppi skal vera sjúkrasamlag til þess að ann- 

ast sjúkratryggingar. 
Ráðherra getur ákveðið, að fengnum tillögum tryggingaráðs og með samþykki 

hlutaðeigandi sjúkrasamlagsstjórna, að eitt og sama sjúkrasamlag annist sjúkra- 
tryggingarnar í fleiri hreppum innan sömu sýslu, eða í kaupstað og nærliggjandi 

hreppum. Einnig má láta hluta sveitarfélags fylgja sjúkrasamlagi nágrannasveitar- 
félags. 

Nú samþykkja a. m. k. % hlutar sjúkrasamlagsstjórna í sama lögsagnarum- 
dæmi að sameinast í eitt sjúkrasamlag, og getur þá ráðherra, að fengnum tillögum 
tryggingaráðs, ákveðið sameiningu allra samlaga umdæmisins. 

Samþykktir sjúkrasamlaga skulu staðfestar af ráðherra, að fengnum tillögum 
Tryggingastofnunarinnar. 

42. gr. 
Ráðherra skipar formann og varafofmann stjórnar sjúkrasamlags, að fengnum 

tillögum tryggingaráðs, en sveitarstjórn kýs til viðbótar tvo eða fjóra menn í stjórn- 
ina og jafnmarga til vara, eftir því sem sveitarstjórn ákveður. 

Standi fleiri en eitt sveitarfélag að sjúkrasamlagi, skulu þau hvert um sig kjósa 
einn mann Í stjórnina, en verði tala stjórnarnefndarmanna þá jöfn, skal sveitar- 
lélag það, sem flesta hefur tryggingarskylda meðlimi, kjósa tvo menn. Nú samein- 
ast öll sjúkrasamlög í lögsagnarumdæmi í eitt sjúkrasamlag, sbr. 3. málsgr. 41. gr., 
og skal þá sýslunefnd kjósa 4 menn í stjórn samlagsins. 

Kjörtímabil allra stjórnarnefndarmanna skal vera fjögur ár, og skulu þeir 
skipaðir og kosnir þegar að loknum almennum sveitarstjórnarkosningum. 

Tryggingastofnun ríkisins ákveður þóknun stjórnenda, er greiðist úr samlags- 
sjóði. 

43. gr. 
Í hverju sýslufélagi skal vera héraðssamlag. Ráðherra getur þó ákveðið, að 

héraðssamlag nái til fleiri sýslufélaga. Öll sjúkrasamlög á svæði héraðssamlags skulu 
eiga hlut að því samkvæmt ákvæðum þeim, sem hér fara á eftir. Heimilt er sjúkra- 
samlagi kaupstaðar að gerast aðili að héraðssamlagi því, sem svæði á næst kaup- 
staðnum, enda sé ósk um það sett fram með þriggja mánaða fyrirvara, miðað við 
áramót. 

Ekki skal þó vera héraðssamlag í sýslu, ef öll sjúkrasamlög í sýslunni hafa 
sameinazt í eitt sjúkrasamlag, sbr. 3. málsgr. 41. gr. 

Samþykktir héraðssamlags skulu staðfestar af ráðherra, að fengnum tillögum 
Tryggingastofnunar ríkisins, sem lætur gera fyrirmynd að slíkum samþykktum. 

44. gr. 
Formaður héraðssamlags er sýslumaður hlutaðeigandi sýslufélags, eða — séu 

fleiri valdsmenn á svæðinu — sá þeirra, sem félagsmálaráðherra til þess skipar. 
Sýslunefnd kýs til viðbótar tvo menn í stjórnina. Nái héraðssamlag til meira en 
eins sýslufélags, kýs hver sýslunefnd eða bæjarstjórn einn mann i stjórnina. 

Tryggingastofnunin ákveður þóknun stjórnarinnar.
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45. gr. 
Hlutverk héradssamlaga er: 

a. Að tryggja samlagsmönnum sjúkrasamlaganna í umdæminu sjukrahusvist sam- 
kvæmt ákvæðum a-liðs 1. málsgr. 49. gr. að undanteknum fyrstu 30 dögum 

sjúkrahúsvistar hvers samlagsmanns á hverjum 12 mánuðum. 
b. Að sjá um greiðslu sjúkradagpeninga eftir úrskurðum samlagsstjórna. 
c. Að annast endurskoðun og úrskurðun á reikningum sjúkrasamlaganna, gera 

heildarskýrslu um rekstur þeirra og efnahag og senda Tryggingastofnuninni 

hvort tveggja árlega. 
d. Að vera Tryggingastofnun ríkisins til aðstoðar og leiðbeiningar varðandi trygg- 

ingamál í umdæminu. 
Rekstrarkostnaði héraðssamlags og sjúkrahúskostnaði, sem það tryggir, skal 

skipt milli hlutaðeigandi sjúkrasamlaga í hlutfalli við fjölda samlagsmanna. Skulu 
reikningsskil milli sjúkrasamlaga og héraðssamlaga fara fram eigi sjaldnar en einu 

sinni á ári. 

46. gr. 
Framlag ríkissjóðs til sjúkratrygginganna samkvæmt 55. gr. greiðir Trygginga- 

stofnun ríkisins til héraðssamlaganna, þar sem þau eru, ella til hlutaðeigandi sjúkra- 

samlags. 
Héraðssamlag greiðir hverju sjúkrasamlagi innan héraðssamlagsins sinn hluta 

framlagsins að frádregnum sjúkradagpeningum, sem stjórn sjúkrasamlagsins hef- 
ur úrskurðað, og þeim hluta rekstrarkostnaðar samlagsins og sjúkrahúskostnaðar, 

sem það tryggir, er í hlut sjúkrasamlagsins kemur samkvæmt 45. gr. 

B. Bætur. 

47. gr. 
Sérhverjum manni, karli eða konu, 16 ára eða eldri, er skylt að tryggja sér rétt 

til bóta, er sjúkratryggingin veitir, með greiðslu iðgjalda samkvæmt 54. gr. í því 
samlagi, er starfar þar, sem hann á lögheimili. Undanþegnir tryggingarskyldunni 
eru þeir, sem haldnir eru sjúkdómi, sem lög nr. 78/1936, um ríkisframfærslu sjúkra 
manna og örkumla, taka til, á meðan þeir dveljast í sjúkrahúsi eða hæli á kostnað 
ríkisframfærslunnar. 

Börn samlagsmanna, þar með talin stjúpbörn og fósturbörn, yngri en 16 ára, 
sem eru á framfæri þeirra, eru sjúkratryggð með þeim. Sömu aðstöðu og fóstur- 
börn skulu í þessu sambandi hafa börn, sem fara til dvalar um ótiltekinn langan 

tíma á heimili samlagsmanns, hvort sem greitt er með þeim eða ekki og hver sem 
foreldraráðin hefur að lögum. Séu foreldrar (fósturforeldrar) samvistum, njóta 

börnin fullra réttinda, ef hvorugt foreldranna er í vanskilum við samlagið, en hálfra 

réttinda, ef annað er í vanskilum, sbr. þó lög nr. 68 27. april 1962. Séu foreldrarnir 

ekki samvistum, fylgir barnið tryggingu þess, sem foreldraráðin hefur. 

48. gr. 
Þeir, sem verða samlagsmenn þegar við 16 ára aldur eða flytjast milli samlaga 

samkvæmt 53. gr., öðlast réttindi án biðtíma. Biðtími annarra, þar á meðal þeirra, 

sem misst hafa réttindi vegna vanskila, sbr. 74. gr., skal að jafnaði vera 6 mánuðir 
frå því, að iðsjaldagreiðsla þeirra hófst. Heimilt er þó að ákveða annan biðtíma í 
samþykktum samlags, svo og að biðtími skuli, ef iðgjaldsskuld er greidd að fullu, 
aðeins gilda um rétt til sjúkrahúsvistar og dagpeninga. Maður, sem verður trygg- 
ingarskyldur að aflokinni dvöl í sjúkrahúsi eða hæli, sbr. 1. málsgr. 47. gr., fær þó 
full réttindi án biðtíma.
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49. gr. 
Í samþykktum sjúkrasamlaga skal tekið fram, hverra réttinda samlagsmenn 

njóta. Ætið skal þó sjúkrasamlag veita þá hjálp, sem hér er talin: 
a. Ókeypis vist að ráði samlagslæknis í sjúkrahúsi, sem samlagið hefur samning 

við, eins lengi og nauðsyn krefur, ásamt læknishjálp og lyfjum, svo og annarri 
þjónustu, sem sjúkrahúsið veitir. Samlag greiðir þó ekki sjúkrahúsvist lengur 
en 5 vikur alls vegna ellikramar og alvarlegra, langvinnra sjúkdóma, sem lög 

nr. 78/1936 taka til. 
b. Almenn læknishjálp utan sjúkrahúsa hjá samlagslækni sjúklings eða öðrum 

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

skulu jafnan greiða lækni að fullu. 
c. Nauðsynlegar rannsóknir og aðgerðir, eftir tilvísun samlagslæknis, hjá sér- 

fræðingum að % hlutum. Sjúkrasamlagsstjórn getur takmarkað heimild sam- 

lagslækna til tilvísana samkvæmt þessum lið. 
d. Lyf, sem samlagsmanni er lífsnauðsynlegt að nota að staðaldri, að fullu og önn- 

ur nauðsynleg lyf að % eða 1%, enda séu lyfin á lyfjaskrá, sem Trygginga- 
stofnunin lætur gera og staðfest skal af heilbrigðisstjórninni. Heimilt er í skrá 

þessari að takmarka greiðslu ákveðinna lyfja við tiltekið hámark. 
e. Röntgenmyndir og röntgenskoðun að % samkvæmt gjaldskrá, er heilbrigðis- 

stjórnin setur. 
f. Sjúkradagpeninga samkvæmt 50. gr. 
g. Dvöl umfram 9 daga vegna fæðingar í sjúkrahúsi eða fæðingarstofnun. 

Ef farsóttir ganga, svo sem mislingar, inflúenza, skarlatssótt o. fl., fellur niður 
greiðsla dagpeninga vegna slíkra sjúkdóma, ef faraldurinn er yfirgripsmikill, nema 
tryggingaráð heimili greiðsluna hverju sinni. Sjúkrasamlög greiða ekki sjúkrakostn- 
ad, sem skylt er að greiða samkvæmt sóttvarnarlögum eða öðrum sérstökum lögum. 

Í samþykktum samlaga er heimilt að ákveða víðtækari hjálp vegna veikinda, 
svo og greiðslu fyrir tannlækningar. Sjúkradagpeningar mega þó eigi hærri vera 

en slysadagpeningar samkvæmt 35. gr. 

50. gr. 
Sjúkrasamlögin greiða sjúkradagpeninga, ef samlagsmaður, sem er 16 ára eða 

eldri og ekki nýtur elli- eða órorkulífeyris, verður algerlega óvinnufær, enda leggi 
hann niður vinnu og kaup hans eða aðrar vinnutekjur falli niður. 

Sjúkradagpeningar eru ekki greiddir lengur en 52 vikur samtals á hverjum 24 
mánuðum. Þó er samlagsstjórn heimilt að ákveða, að dagpeningar skuli greiddir 
lengur, ef lækningatilraunum er ekki lokið og óvíst er, hvort um varanlega örorku 
er að ræða. 

Launþegar og einyrkjar njóta sjúkradagpeninga frá og með 11. veikindadegi, 

ef þeir eru óvinnufærir a. m. k. 14 daga, en atvinnurekendur frá og með sjöttu 
sjúkraviku. Atvinnurekandi telst í þessu sambandi hver sá, sem kaupir svo mikla 
vinnu, að honum beri að greiða gjald samkvæmt 28. gr. af meiru en 52 vikum. Upp- 
haf biðtímans miðast við þann dag, þegar læknis er fyrst vitjað eða sjúklingurinn 
fluttur í sjúkrahús. 

Sjúkradagpeningar skulu ekki vera lægri en kr. 68.00 á dag fyrir kvæntan mann 
eða gifta konu, sem er aðalfyrirvinna heimilis, kr. 60.06 fyrir aðra og kr. 8.00 fyrir 
hvert barn á framfæri, allt að þrem, þar með talin börn utan heimilis, sem umsækj- 
andi sannanlega greiðir með samkvæmt meðlagsúrskurði eða skilnaðarleyfisbréfi. 
Um hámark sjúkradagpeninga sjá 49. gr., síðustu málsgr.
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Sjúkradagpeningar mega þó ekki vera hærri en sem nemur % þeirra vinnu- 
íekna, sem hlutaðeigandi hefur misst vegna veikindanna. Skal í þessu sambandi að 
jafnaði höfð hliðsjón af tekjum hans síðustu tvo mánuðina, áður en veikindin hóf- 
ust. Tekjur húsmóður vegna fullrar vinnu á heimili skulu í þessu sambandi metnar 

jafnar lífeyrisupphæð samkvæmt 13. gr. 
Nú dvelst sá, sem dagpeninga nýtur, í sjúkrahúsi eða hæli á kostnað sjúkra- 

samlags síns, og má þá lækka dagpeninga hans um allt að þriðjung, ef hann á heimili 
sínu hefur fyrir öðrum að sjá, ella allt að 24 hlutum. Dagpeningar húsmóður, sem 
ekki hefur unnið utan heimilis, lækka þó ekki frá því, sem ákveðið er í næstu máls- 

grein hér á undan. 
Nú greiðir vinnuveitandi laun í veikindaforföllum, og renna þá dagpeninga- 

greiðslur samkvæmt 4. málsgr. þessarar greinar til vinnuveitandans þann tíma, þó 
aldrei hærri greiðsla en sem nemur % hlutum launanna. 

Dagpeningar eru ekki greiddir þeim, sem í verkfalli á, nema hann hafi átt rétt 

til dagpeninga, áður en verkfall hófst. 

51. gr. 
Leita skal staðfestingar Tryggingastofnunar ríkisins á samningum, sem sjúkra- 

samlög gera við lækna, lyfjabúðir og sjúkrahús um greiðslur til fullnægingar á- 
kvæðum 49. gr. Samningar, sem gilda fyrir samlög almennt eða tiltekinn flokk sam- 
laga, eru þó að jafnaði gerðir af Tryggingastofnuninni fyrir hönd viðkomandi sam- 
laga. Sé um að ræða héraðslækni, sem situr í kauptúni eða kaupstað, getur sjúkra- 

samlag á þeim stað með samþykki Tryggingastofnunarinnar krafizt þess, að hann 

taki að sér að gegna heimilislæknisstörfum gegn föstu gjaldi. Takist samningar 

ekki, ákveður heilbrigðisstjórnin greiðsluna með tilliti til gjaldskrárinnar eða gild- 

andi samninga um heimilislæknisstörf á samsvarandi stöðum. 

Náist ekki samkomulag við lækna, skal gerðardómur ákveða samningskjörin. 

Tilnefna samningsaðilar einn gerðarmann hvor, en Hæstiréttur skipar oddamann. 

Verði gerðardómur ekki fullskipaður, fellur niður veiting bóta, eftir því sem við 

á, samkvæmt 49. gr. b. og c., en iðgjöld hinna tryggðu lækka að sama skapi, enda 

skal þá framlag ríkissjóðs og sveitarsjóðs til samlagsins samkvæmt 55. gr. ekki 

lækka, nema tryggingaráð leggi það til og ráðherra samþykki. Þó skal sjúkrasam- 

lagsstjórn heimilt að ákveða, að fengnu samþykki tryggingaráðs, í stað þess að 

lækka iðgjöldin að verja því fé, sem sparast við það, að bætur eru ekki veittar sam- 

kvæmt 49. gr. b. og c., til hagsbóta hinum tryggðu með þátttöku í lækniskostnaði 

eða á annan hátt. 
Ef ekki næst samkomulag við opinber sjúkrahús um daggjald, ákveður heil- 

brigðismálaráðuneytið daggjaldið í einu lagi fyrir sjúkrahúsvist og þjónustu. Á 

sama hátt skal heilbrigðismálaráðuneytið, ef Tryggingastofnunin óskar þess, ákveða 

daggjald, er opinberu sjúkrahúsi sé rétt að taka af utanhéraðsmönnum, enda þótt 

ekki hafi verið leitað samninga um það. Sé um einkasjúkrahús að ræða, getur Trygg- 

ingastofnunin ákveðið, að samlag endurgreiði sjúklingum tiltekna upphæð fyrir 

hvern legudag upp í kostnaðinn. 
Breyting á daggjaldi opinbers sjúkrahúss tekur ekki gildi fyrr en að tveim 

mánuðum liðnum frá því, að hún er tilkynnt Tryggingastofnuninni eða hlutaðeig- 

andi samlögum. 

52. gr. 

Nú er samlagsmanni nauðsyn að leita sér lækninga utan samlagssvæðis, og skal 

þá samlag hans greiða kostnað af því, eftir því sem nánar er ákveðið í samþykktum 

þess. 
Ef tryggður maður veikist eða verður fyrir slysi, þegar hann er staddur utan
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samlagssvædis sins, á hann rétt á endurgreiðslu sjúkrakostnaðar, þó eigi hærri upp- 
hæð en kostnaðurinn hefði numið á samlagssvæðinu. Þetta nær þó ekki til þeirra, 
sem samkvæmt milliríkjasamningum öðlast rétt til sjúkrahjálpar í öðru landi vegna 
dvalar þar, að því er varðar þá sjúkrahjálp, sem samningarnir fjalla um. 

53. gr. 
Nú flyzt samlagsmaður búferlum í umdæmi annars sjúkrasamlags, og verður 

hann þá tryggingarskyldur í samlagi því, er þar starfar. 
Í reglum, sem Tryggingastofnunin setur og ráðherra staðfestir, skulu sett nán- 

ari fyrirmæli um flutning manna milli samlaga og um greiðslu sjúkrakostnaðar, 
þegar svo stendur á. Má þar ákveða, að hinn tryggði skuli sjálfur bera kostnað sinn 
að nokkru eða öllu leyti, ef hann vanrækir að flytja tryggingu milli samlaga í sam- 
ræmi við reglurnar. 

Í reglum, settum á sama hátt, má og ákveða gagnkvæma þjónustu og aðstoð 
samlaganna hvers við annars meðlimi. Að svo miklu leyti sem slík gagnkvæm að- 
stoð verður ákveðin, fer um greiðslur til lækna, lyfjabúða, sjúkrahúsa og annarra, 
sem láta læknishjálp í té, eftir sömu reglum og um greiðslur fyrir eigin meðlimi 
samlagsins. 

C. Tekjur. 

54. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins ákveður iðgjöldin í hverju samlagi að fengnum til- 

lögum sjúkrasamlagsstjórnar og umsögn stjórnar héraðssamlags þess, sem sjúkra- 
samlagið er aðili að. Iögjaldsákvörðun er háð staðfestingu ráðherra. Iðgjöld skulu 
ákveðin með það fyrir augum, að heildartekjur samlags nægi til að standa straum 
af skuldbindingum þess. 

Iögjöld greiða allir þeir, sem tryggingarskyldir eru í sjúkrasamlagi, sbr. 47. gr. 
lögjöld skulu greidd fyrir fram og gjalddagar ákveðnir í samþykktum. 

Stefnt skal að því, að iðgjöldin séu jafnhá, þar sem aðstaða er sambærileg. 

55. gr. 
Ríkissjóður greiði framlag til sjúkrasamlaga, sem nemur upphæð greiddra ið- 

gjalda að viðbættum 1/,, hluta (110%). Hlutaðeigandi sveitarsjóður greiði fram- 
lag til sjúkrasamlagsins, sem nemur helmingi greiddra iðgjalda. Greiðast framlög 
þessi ársfjórðungslega eftir á og miðast í hvert sinn við innheimt fé á næsta árs- 
fjórðungi á undan. Séu framlögin ekki greidd innan mánaðar frá gjalddaga, skal 
greiða vexti frá gjalddaga, er séu 1% hærri en hæstu útlánsvextir banka á hverjum 
tíma. 

Þar sem iðgjöld til sjúkrasamlaga eru greidd í einu lagi fyrir hálft eða heilt 
ár, greiðast framlögin í samræmi við það. 

V. KAFLI 

Sameiginleg ákvæði. 

A. Um bætur. 

56. gr. 
Bætur samkvæmt lögum þessum teljast bæði bætur greiddar í peningum og 

hjálp til sjúkra og slasaðra, sem veitt er á annan hátt. 
Fjölskyldubætur skulu greiddar án tillits til annarra bóta. Að öðru leyti getur 

enginn samtímis notið nema einnar tegundar greiddra bóta samkvæmt lögum þess- 
um eða lögum um atvinnuleysistryggingar. Saman mega þó fara:
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a. Bætur til ekkju eða ekkils samkvæmt a-lið 37. gr. og allar bætur aðrar en ekkju- 
bætur samkvæmt 19. gr. 
Barnalifeyrir, ekkjubætur samkvæmt 19. gr. og dagpeningar. 

c. Barnalífeyrir, mæðralaun, ekkjubætur samkvæmt 19. gr. og dagpeningar vegna 
brottfalls tekna af vinnu utan heimilis. 

d. Slysadagpeningar og elli- eða ekkjulífeyrir. 
e. Aðrar bætur, ef svo er fyrir mælt í lögunum. 

Ef maður á rétt á fleiri tegundum bóta en einni, sem ekki geta farið saman, má 
hann taka hærri eða hæstu bæturnar. Nú nýtur umsækjandi um dagpeninga ann- 

arra lægri bóta, sem veittar eru til langs tíma, og skulu þá dagpeningar nema mis- 
muninum. 

Sjúkrakostnað slysatrygginga vegna manns, sem einnig er tryggður í sjúkra- 
samlagi, greiðir sjúkrasamlagið gegn endurgreiðslu frá slysatryggingum. 

Ef elli-, örorku- eða ekkjulífeyrisþegi dvelst lengur en einn mánuð í sjúkrahúsi 
eða annarri hliðstæðri stofnun, þar sem tryggingarnar eða ríkisframfærslan greiða 
fyrir hann, fellur lífeyrir hans niður. Sé dvölin ekki greidd að fullu, er heimilt að 
greiða lífeyri, allt að því, sem á vantar. Þegar um er að ræða sjúkling, sem haldinn 
er ellikröm eða öðrum slíkum sjúkdómi, skal Tryggingastofnunin þó greiða lifeyri 
hans að viðbættum 20% upp í dvalarkostnað hans. Ef hlutaðeigandi er algerlega 
tekjulaus, er Tryggingastofnuninni heimilt að greiða honum sjálfum allt að 10% 
lágmarksbóta. 

så 

57. gr. 
Sama rétt til bóta og hjón hafa samkvæmt lögum þessum einnig karl og kona, 

sem búa saman og eru bæði ógift, ef þau hafa átt saman barn eða konan er þunguð 
af hans völdum eða sambúðin hefur varað samfleytt í 2 ár. Sama gildir um bóta- 
rétt þess, sem eftir lifir, þegar hitt deyr. 

Slíkt sambúðarfólk öðlast aldrei meiri bótarétt en þau hefðu haft, ef þau væru 
hjón. Þó er heimilt að greiða sambúðarkonu slysabætur. 

58. gr. 

Tryggingastofnunin eða sjúkrasamlag getur greitt öðrum en bótaþega eða fram- 

færslumanni bætur, ef ástæða er til að ætla, að bæturnar séu notaðar á þann hátt, 

að eigi samrýmist tilgangi laganna. Slíkar ráðstafanir skulu þó að jafnaði bornar 
undir hlutaðeigandi sveitarstjórn eða barnaverndarnefnd, ef um er að ræða fjöl- 
skyldubætur eða barnalifeyri. 

59. gr. 
Bætur, sem ætlaðar eru bótaþegum sjálfum, greiðast ekki, ef ástand það, sem 

bótaréttur er byggður á, stafar af ölvun, notkun deyfilyfja eða öðrum orsökum, 
sem hinn tryggði á sjálfur sök á, beint eða óbeint, með vítaverðu hirðuleysi eða gá- 
leysi, ef hlutaðeigandi vanrækir að fara að læknisráðum eða neitar að hlíta fyrir- 
mælum um þátttöku í þjálfun eða starfsnámi, sem bætt gæti afkomu hans eða búið 
hann undir nýtt starf. 

60. gr. 
Umsóknir um bætur skulu ritaðar á eyðublöð, er Tryggingastofnunin lætur 

sera. Skulu eyðublöð þessi fást í skrifstofum stofnunarinnar, hjá umboðsmönnum 
hennar og annars staðar eftir því, sem hentugt þykir. 

Umsækjendum er skylt að svara öllum spurningum og gefa allar upplýsingar, 
sem nauðsynlegar eru til þess, að hægt sé að úrskurða bætur. 

Ekki verður krafizt umsókna um sjúkrabætur að undanteknum sjúkradagpen- 

ingum.
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61. gr. 
Allar umsóknir skulu úrskurðaðar svo fljótt sem kostur er á, og skulu bætur 

reiknaðar frá þeim degi, sem umsækjandinn hefur uppfyllt skilyrðin til bótanna. 
Bætur samkvæmt II. kafla, aðrar en fæðingarstyrkur, og lifeyrir samkvæmt III. 
kafla reiknast þó frá fyrsta næsta mánaðar eftir, að bótaréttur er fyrir hendi, og 
falla niður í lok þess mánaðar, er bótarétti lýkur. 

Bætur, aðrar en slysalífeyrir og sjúkradagpeningar, skulu aldrei úrskurðaðar 
lengra aftur í tímann en 2 ár. Sjúkradagpeningar skulu að jafnaði eigi úrskurðaðir 
lengra aftur í tímann en 2 mánuði, en heimilt er sjúkrasamlagsstjórn að lengja þetta 
tímabil í allt að 6 mánuði í tilvikum, þar sem Þbótaréttur er að öðru leyti ótvíræður. 

Grundvöll bótaréttar má endurskoða hvenær sem er og samræma bætur þeim 
breytingum, sem orðið hafa. 

62. gr. 
Bætur skal greiða mánaðarlega eftir á. Þó má greiða sjúkrabætur og dagpeninga 

fyrir styttri tíma, og ekki er skylt að greiða eins og tveggja barna fjölskyldubætur 
oftar en fjórum sinnum á ári. Enn fremur má greiða bætur eftir á fyrir lengri tíma 
en einn mánuð, þar sem samgöngur eru erfiðar. 

Úrskurðaðar bætur falla niður, ef þær eru ekki sóttar innan 12 mánaða, en úr- 

skurða má bætur á ný, ef rökstudd umsókn berst. 

63. gr. 
Nú hafa bótaþega verið greiddar hærri bætur en vera bar samkvæmt lögum 

þessum, og á þá Tryggingastofnunin eða sjúkrasamlag endurkröfurétt á hendur 
honum eftir almennum reglum. Má og draga upphæðina frá bótum, sem bótaþegi 
síðar kynni að öðlast rétt til. 

Ef greiðsla samkvæmt 1. málsgr. stafar af sviksamlegu atferli bótaþega, getur 
Tryggingastofnunin eða sjúkrasamlagsstjórn látið hann endurgreiða allt að tvöfaldri 
þeirri fjárhæð, sem ofgreidd var. Hefur þetta engin áhrif á þá refsingu, sem bóta- 
þegi að öðru leyti kann að hafa bakað sér. 

64. gr. 
Ef umsækjandi á bótakröfu á hendur manni eða stofnun vegna tjóns, sem hann 

eða hún ber ábyrgð á vegna ásetnings eða gáleysis eða samkvæmt ákvæðum 67. gr. 
umferðarlaga nr. 26/1958, eiga tryggingarnar endurkröfurétt fyrir þeim bótum, sem 
þær hafa innt af hendi vegna tjónsins, án þess að til komi framsal. Endurkröfu- 
rétturinn gildir þó ekki gagnvart atvinnurekanda, að því er varðar bætur vegna slysa, 
er starfsmenn hans verða fyrir, nema hann eða trúnaðarmenn hans hafi valdið 

slysinu af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. 

65. gr. 
Ef bótaþegi er dæmdur til fangelsisvistar eða á annan hátt úrskurðaður til 

dvalar á einhverri stofnun, skulu falla niður allar bætur til hans, meðan hann dvelst 

þar, sbr. þó síðustu málsgr. 56. gr. 
Tryggingastofnunin getur þó ákveðið að greiða bæturnar, eða hluta af þeim, 

konu hans og börnum eða einhverjum þriðja aðila, sem sér um, að bæturnar komi 
þeim að sem mestu gagni. 

66. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja bótakröfur samkvæmt lögum þessum, 

og ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak né halda bótafé 
til greiðslu opinberra gjalda, annarra en iðgjalda samkvæmt lögum þessum. 
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67. gr. 

Nú telur Tryggingastofnun ríkisins vafa leika á um lögheimili bótaþega eða um- 
sækjanda um bætur, sbr. lög nr. 35 30. maí 1960, og skal hún þá leita úrskurðar 
dómara, enda getur hún beiðzt rannsóknar og úrskurðar með sama hætti og þjóð- 
skrá og sveitarfélag samkvæmt 14. gr. nefndra laga. Sjúkrasamlög eiga einnig rétt 
á að óska rannsóknar og úrskurðar um lögheimili samlagsmanna. 

B. Um iðgjöld, innheimtu o. fl. 

68. gr. 
Iðgjöld hinna tryggðu samkvæmt 26. gr. skulu lögð á þar, sem gjaldendur eiga 

lögheimili samkvæmt þjóðskrá 1. desember næstan á undan. Tekur álagningin til 
þeirra, sem í byrjun gjaldársins hafa náð 16 ára aldri, en yngri eru en 67 ára. 
Skattstjóri skal leggja iðgjöldin á og færa þau á skattskrá, sbr. 39. gr. laga nr. 
10/1962, og skulu ákvæði 40. gr. þeirra laga gilda um iðgjöldin eftir því, sem við á. 
Skal skattstjóri senda Tryggingastofnun ríkisins eintak af gjaldskrá þeirri, er hann 
lætur innheimtumanni í té. 

69. gr. 
Iðgjöld samkvæmt 28. gr. og 40. gr. skal skattstjóri leggja á með tekju- og eign- 

arskatti og færa þau á skattskrá, sbr. 39. gr. laga nr. 70/1962, og skulu ákvæði 40. 
gr. þeirra laga gilda um iðgjöldin eftir því, sem við á, sbr. og ákvæði 68. gr. um 
gjaldskrá. Iöðgjöld þessi skulu lögð á í heilum krónum. Þó skulu iðgjöld af lög- 
skráðum sjómönnum lögð á og innheimt fyrir fram af lögskráningarstjórum og 
iðgjöld af ökumönnum bifreiða lögð á af innheimtumönnum Þbifreiðaskatts og inn- 

heimt eftir á fyrir hvert bifreiðaskattár ásamt Þbifreiðaskatti og skoðunargjaldi bif- 
reiða. 

Framtalsskýrslur skulu þannig úr garði gerðar, að skýrt sé fram tekið, fyrir 
hversu margar vinnuvikur beri að greiða. Þyki vafi leika á, að framtal vinnuvikna 
sé rétt, skal áætla tölu þeirra eftir öðrum upplýsingum, er framtalið sýnir, en séu 
þær ófullnægjandi eða hafi framtali ekki verið skilað, þá eftir mati skattstjóra. 

Skattfrjálsir aðilar, er hafa í þjónustu sinni menn, sem slysatryggðir skulu 
samkvæmt 31. gr., skulu senda hlutaðeigandi skattyfirvaldi framtöl um vinnuvikur 
á sama hátt og skattskyldir atvinnurekendur. 

Í reglugerð samkvæmt síðustu málsgr. 40. gr. skal kveða á um álagningu og 
innheimtu ársiðgjalda vegna tækja þeirra, er þar greinir. 

70. gr. 
Kæra má iðgjaldaálagningu skattstjóra samkvæmt 68. og 69. gr. til ríkisskatta- 

nefndar eftir sömu reglum og gilda um kærur út af tekjuskatti. Ákvæði 42. gr. laga 
nr. 70/1962 skulu gilda um endurskoðun og leiðréttingar gjaldskrár samkvæmt lög- 
um þessum, eftir því sem við á. 

Gjalddagar iðgjalda skulu ákveðnir í reglugerð. 

71. gr. 
Iögjöld til lífeyris- og slysatrygginga skulu innheimt af þeim innheimtumönn- 

um ríkissjóðs eða sveitarsjóða eða sérstökum innheimtustofnunum, sem innheimta 
tekju- og eignarskatt, sbr. þó ákvæði 1. málsgr. 69. gr. um iðgjöld af lögskráðum 
sjómönnum og ökumönnum bifreiða og ákvæði 3. málsgr. þessarar greinar. Skulu 
ákvæði laga nr. 70/1962, þar á meðal um dráttarvexti og lögtaksrétt, gilda um inn- 
heimtu iðgjalda.
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Innheimtumenn ríkissjóðs annast innheimtu á framlögum sveitarfélaga, sbr. þó 
3. málsgr. þessarar greinar. Gera má lögtak hjá sveitarfélagi fyrir vangreiddum 
framlögum, m. a. í álögðum, ógreiddum bæjar- eða sveitargjöldum. 

Tryggingastofnunin innheimtir sjálf iðgjöld, sem ríkissjóði ber að greiða. Þá er 
stofnuninni heimilt að annast sjálf innheimtu iðgjalda hjá tilteknum ríkisstofnun- 
um og framlaga sveitarsjóða í einstökum lögsagnarumdæmum. 

Sjúkrasamlagsiðgjöld greiðast til samlaganna eða þeirra aðila, sem þau hafa 
falið innheimtuna samkvæmt samningi, sbr. lög nr. 68 27. apríl 1962. Verði vanskil, 
innheimta bæjarstjórnir og sveitarstjórnir hjá gjaldanda eða þeim, sem ábyrgð ber 
á greiðslunni, og má innheimta iðgjöldin með lögtaki. 

Um gjald fyrir innheimtu iðgjalda til lífeyris- og slysatrygginga fer eftir launa- 

lögum eða samningum samkvæmt lögum nr. 68/1962. 

72. gr. 
Meistarar í iðnaði skulu greiða iðgjöld fyrir nema sína og útgerðarmenn sjúkra- 

samlagsiðgjöld lögskráðra sjómanna. Óheimilt er að draga iðgjöldin frá kaupi þess- 

ara manna. 
Nú sækir maður til sveitarstjórnar um, að sveitarsjóður greiði fyrir hann ið- 

gjöld hans, sakir þess, að hann sé ekki fær um það af eigin rammleik, og tekur þá 
sveitarstjórn ákvörðun um umsóknina með tilliti til ástæðna hans. Þó á iðgjalds- 
greiðandi, sem ber ekki að greiða eignarskatt, jafnan rétt á því, ef krafizt er, að 
sveitarsjóður greiði fyrir hann iðgjald samkvæmt 26. gr., ef hreinar tekjur hans næsta 
ár á undan hafa eigi verið hærri en kr. 15 000.00, ef um einstakling er að ræða, kr. 
25 000.00, ef um hjón er að ræða, og kr. 6 000.00 til viðbótar fyrir hvern ómaga á fram- 
færi, og má eigi krefja hann um hærri hluta iðgjaldsins en svo, að nemi helmingi þeirra 
hreinu tekna, sem umfram verða. Greiðir sveitarsjóður það, sem á vantar fullt ið- 
gjald. Nú greiðir sveitarsjóður iðgjald samkvæmt þessari málsgrein, og ákveður 
sveitarstjórn þá, hvort og á hvern hátt hún krefur hann um endurgreiðslu. Ákvæði 

þessarar málsgreinar taka aðeins til launþega og einyrkja. 
Lifeyristryggingarnar greiða sjúkrasamlagsgjöld þeirra, sem njóta öÖrorkulif- 

eyris, svo og þeirra, sem rétt eiga til bóta samkvæmt 10. gr. og eru orðnir 67 ára 
að aldri. Hjón eru ábyrg fyrir sjúkrasamlagsiðgjöldum hvort annars og foreldrar 
og fósturforeldrar fyrir sjúkrasamlagsiðgjöldum barna sinna, sem á vegum þeirra 
eru. Sveitarsjóðir greiða iðgjöld þeirra manna, sem eru á föstu sveitarframfæri. 

73. gr. 
Þeir, sem laun greiða, skulu, ef innheimtuaðili eða sjúkrasamlag krefst þess, 

halda eftir af iðgjöldum launþega, þegar kaup er greitt, og greiða síðan til þess, er 
kröfu gerði. Nú vanrækir launagreiðandi að halda eftir af kaupi, og má þá krefja 
hann um upphæðina. Nánari ákvæði varðandi skyldur atvinnurekanda samkvæmt 
þessari grein og viðurlög við vanrækslu skulu sett með reglugerð. 

74. gr. 
Sjúkratryggingin veitir ekki bætur, nema staðið sé í skilum með iðgjöld sam- 

kvæmt 54. gr. Heimilt er að ákveða í samþykktum, að allt að sex mánaða vanskil 
valdi ekki skerðingu bótaréttar. Nemi vanskil meiru en 6 mánuðum, fer um réttindi 
samlagsmanna samkvæmt 48. gr., sbr. þó 5. gr. laga nr. 68/1962. Nánari ákvæði um 
réttindaskerðingu vegna vanskila skulu sett í samþykktum. 

Tryggingastofnunin getur lækkað aðrar bætur um allt að sama hundraðshluta 
og hin vangreiddu iðgjöld nema af þeim iðgjöldum, er hlutaðeiganda hefur borið 
að greiða. Ekki skal þó af þessum ástæðum lækka fæðingarstyrk, sbr. 18. gr., bæt- 
ur samkvæmt 19. gr. eða slysabætur samkvæmt II. kafla laganna.
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75. gr. 
Idgjéld samkvæmt 28. gr., 40. gr. og 54. gr. vegna sjómanna og stjórnenda öku- 

tækja og aflvéla skulu hvíla sem lögveð á hlutaðeigandi skipum, ökutækjum og afl- 
vélum og ganga fyrir öllum öðrum veðum en lögveðum fyrir gjöldum ríkissjóðs. 
Íögjöld samkvæmt 28. og 40. gr. vegna byggingar húsa og annarra mannvirkja 
skulu og hafa sams konar veðrétt í eignum þessum. 

C. Önnur ákvæði. 

76. gr. 
Tekjur varasjóðs lifeyristrygginga eru vextir af höfuðstólnum og tillag sam- 

kvæmt í. málsgr. 24. gr. Tekjur varasjóðs slysatrygginga eru vextir af höfuðstóln- 
um og rekstrarafgangur, en rekstrarhalli skal tekinn úr varasjóðnum. Vörælufé 
Tryggingastofnunarinnar skal vera í vörzlu þeirrar deildar, sem fer með lífeyris- 
tryggingar. 

Tryggingastofnuninni er heimilt að veita lán úr varasjóði til sveitarfélaga 
eða annarra aðila, sem sveitarstjórn gengur í ábyrgð fyrir, til að koma upp elli- 
heimilum, sjúkrahúsum eða öryrkjastofnunum, gegn öruggum tryggingum. Hand- 
bært fé stofnunarinnar, sem ekki þarf að nota til daglegs rekstrar trygginganna, 
skal að öðru leyti ávaxta í ríkisskuldabréfum, bankavaxtabréfum eða í lánum, 
sem tryggð eru með ríkisábyrgð eða annarri öruggri tryggingu. 

77. gr. 
Ellistyrktarsjóðir þeir, sem um getur í 76. gr. laga nr. 74 31. des. 1987, skulu 

greiddir hlutaðeigandi sveitarfélögum, er þau hafa komið upp hæli, sem félags- 
málaráðherra viðurkennir, fyrir gamalmenni og öryrkja. 

78. gr. 
Ráðherra getur ákveðið, að lifeyrisdeild greiði: 

a. Kostnað vegna yfirstjórnar Tryggingastofnunarinnar á sjúkratryggingamálum. 
b. Gjald fyrir rannsóknir, sem Tryggingastofnunin semur um við opinberar rann- 

sóknarstofur, að þær annist fyrir sjúkrasamlögin. 
c. Kostnað samkvæmt milliríkjasamningum vegna sjúkrahjálpar til erlendra ríkis- 

borgara, sem dveljast hér um stundarsakir. 
d. Allt að einni milljón króna á ári til sjúklinga í utanfararstyrki, sem framlag 

er ákveðið til í fjárlögum, í framlög til læknisvitjanasjóða, er starfa samkvæmt 
lögum nr. 59/1942, og sjúkrasamlaga, sem verða fyrir óvenjulegum gjöldum 
vegna sjúkraflutninga og læknisvitjana og starfa í héruðum, þar sem ekki eru 
læknisvitjanasjóðir. Úthlutun fjárins ákveður tryggingaráð að fengnum til- 
lögum landlæknis, nema að því er varðar framlög til sjúkrasamlaga. 

79. gr. 
Mæður, sem fá úrskurð yfirvalds um meðlag með börnum sínum, geta snúið 

sér til Tryggingastofnunar ríkisins með úrskurðinn og fengið meðlagið greitt 
þar til 16 ára aldurs barnsins án tillits til þess, hvort þær ganga í hjóna- 
band eða ekki. Aldrei greiðir Tryggingastofnunin þó hærri fjárhæð en sem nemur 
barnalífeyri samkvæmt 16. gr. 

Þegar Tryggingastofnunin greiðir meðlag samkvæmt 1. málsgr., á hún end- 
urkröfurétt á hendur barnsföður, og fer um innheimtu slíkrar kröfu eftir 76. gr. 
framfærslulaga. 

Innheimtumadur, sem annast innheimtu å endurgreidslukråfu vegna medlags, 
getur leitad adstodar lågreglunnar til bess ad nå til skuldarans.
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Verdi vanskil af hålfu medlagsskylds adila, skal innheimta kråfuna hjå fram- 
færslusveit hans, og telst fjárhæðin framfærslustyrkur, veittur honum. Eignast 
Tryggingastofnunin að öllu leyti sama rétt á hendur framfærslusveit föður og 
dvalarsveit móður hefur samkvæmt framfærslulögum, þar með talinn sá réttur að 
leita yfirvaldsúrskurðar um sveitfesti barnsföður samkvæmt 76. gr. framfærslu- 
laga. Skal Tryggingastofnunin svo fljótt sem verða má og eigi síðar en innan 12 
mánaða frá greiðslu meðlagsins bera fram kröfu um endurgreiðslu á hendur fram- 
færslusveit barnsföður, og skal hún þá greiða skuldina innan 6 mánaða frá mót- 
töku kröfunnar. 

Nú vanrækir framfærslusveit að sinna kröfunni, og getur þá Tryggingastofn- 
unin krafið ríkissjóð greiðslu samkvæmt 50. gr. framfærslulaga, en þó skulu slíkar 
kröfur gerðar eigi síðar en tveim árum eftir, að krafan hefur verið send fram- 
færslusveit. Nánari ákvæði um endurgreiðslu setur ráðuneytið með reglugerð. 

Ákvæði þessarar greinar skulu gilda, eftir því sem við getur átt, um greiðslu 
meðlags, sem fráskildar konur fá úrskurðað með börnum sínum. 

80. gr. 
Ógift móðir, sem verður að fella niður vinnu og missir tekjur sínar vegna 

barnsburðar og leggur fram úrskurð á hendur barnsföður fyrir barnsfararkostnaði 
eða hefur gert ráðstafanir til að afla sér slíks úrskurðar, á rétt á því, að Trygg- 
ingastofnunin greiði henni auk fæðingarstyrks samkvæmt 18. gr. allt að kr. 1000.00 
á mánuði i allt að 3 mánuði samanlagt fyrir og eftir barnsburð, enda hefur þá 
Tryggingastofnunin endurkröfurétt á hendur barnsföður og sveitarfélagi á sama 
hátt og í 79. gr. segir um endurkröfurétt á meðlagi. 

81. gr. 
Tryggingastofnunin getur tekið að sér að annast reikningshald og daglega af- 

greiðslu fyrir einstaka lífeyrissjóði. 

82. gr. 
Heimilt er Tryggingastofnuninni að taka að sér frjálsar slysatryggingar. Skal 

þá jafnan gefa út vátryggingarskirteini. Enn fremur getur stofnunin með samþykki 
ráðherra tekið að sér ábyrgðartryggingar. 

Ráðherra ákveður með reglugerð nánari tilhögun á tryggingum samkvæmt 
þessari grein, þar á meðal, að hve miklu leyti skuli endurtryggja þá áhættu, sem 
Tryggingastofnunin tekur á sig. 

83. gr. 
Heimilt er ráðherra að semja við erlendar tryggingastofnanir um gagnkvæm 

réttindi íslenzkra og erlendra þegna um þau hlunnindi, sem almannatryggingarnar 
veita. 

84. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um framkvæmd þessara laga að fengn- 

um tillögum Tryggingastofnunarinnar. 

85. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, settum samkvæmt þeim, varða sekt- 

um allt að 25 000.00 krónum til Tryggingastofnunar ríkisins, og skal fara með 

þau að hætti opinberra mála. 

86. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1964. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 24/1956, lög 

nr. 13/1960, lög nr. 86/1960, lög nr. 95/1961, lög nr. 18/1962 og lög nr. 89/1962. 

Endurprentað blað. . ) 
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Elli-, örorku-, ekkju- og barnalifeyrir, sem vegna afnáms 2. málsgr. 11. gr. laga 
nr. 24/1956 verður greiddur eftir 1. janúar 1964, skal koma til frádráttar tilsvarandi 
lífeyri úr viðkomandi lífeyrissjóði. Þegar ákveða skal ellilifeyri sjóðfélaga, sem nýtur 
eftirlauna úr sjóðnum í árslok 1963, skal frestun, sbr. 2. og 3. málsgr. 12. gr., reiknuð 
eftir því, hvenær eftirlaun úr sjóðnum voru úrskurðuð í fyrsta sinn. 

Þegar niður fellur í árslok 1963 iðgjaldslækkun samkvæmt 85. gr. laga nr. 24/1956, 
skulu félagsmenn þeirra lífeyrissjóða, sem þar um ræðir, eiga kröfu á, að lífeyris- 
sjóðirnir endurgreiði þeim frá sama tíma 70% iðgjalds til lífeyristrygginga, sbr. 23. 
og 26. gr. 

Lífeyrissjóðir þeir, sem nefndir eru í 2. málsgr., skulu greiða lífeyristrygg- 
ingunum með vöxtum iðgjöld þau, er sjóðfélagarnir hafa fengið undanþágu frá 
að greiða, en að frádregnum þeim lífeyri, sem sjóðirnir hafa sparað tryggingunum 
að greiða. Ráðherra setur nánari reglur um, hvernig uppgjöri þessu við Trygginga- 
stofnunina og útreikningi skuli hagað, og má dreifa greiðslum með jöfnum árgreiðsl- 
um á allt að 10 ár. 

Með breytingum á reglugerð lifeyrissjóðs, sem notið hefur viðurkenningar 
Tryggingastofnunar ríkisins, er heimilt að ákveða, að sjóðurinn verði eftir 1. 
janúar 1964 viðbótarsjóður við almannatryggingar, þannig að frádráttur lífeyris 
og endurgreiðsla iðgjalds til sjóðfélaga, sbr. 1. og 2. málsgr. þessarar greinar, falli 
niður, er reglur sjóðsins um bætur og iðgjöld hafa verið endurskoðaðar. 

Gjört að Bessastöðum, 30. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

Nr. 41. . 27. april. 

LOG 

um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 

Ríkissjóður leggur árlega fram 3 millj. króna á árunum 1963— 1972, sem ríkis- 
stjórninni er heimilt að lána kaupstöðum og kauptúnum til þess að kaupa lönd og 
lóðir innan takmarka hlutaðeigandi sveitarfélags. 

Fé þetta skal geymt á sérstökum reikningi ríkissjóðs í Seðlabankanum, ef því 
er ekki öllu ráðstafað árlega. Enn fremur skulu afborganir lána og vextir leggjast 
inn á þann reikning, og er heimilt að lána það fé í sama skyni. 

2. gr. 
Félagsmálaráðuneytið hefur með höndum umsjón og allar framkvæmdir í sam- 

bandi við lánveitingar skv. 1. gr., svo sem frágang lánsskjala, innheimtu afborgana 
og vaxta, svo og reikningshald, en heimilt er ráðuneytinu að fela lánastofnun að 
annast þessi störf.
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Fjårmålaråduneytinu er heimilt að fella niður pinglesturs- og stimpilgjöld af 
lánsskjölum þeim, sem um getur í Í. mgr. 

Reikningshald skal endurskoðað af ríkisendurskoðuninni og reikningar birtir 
árlega í B-deild Stjórnartíðinda. 

Standi sveitarfélag, sem notið hefur aðstoðar samkvæmt lögum þessum, ekki 
í skilum með afborganir eða vaxtagreiðslur, er heimilt að halda eftir framlögum, 
sem það á að fá úr Jöfnunarsjóði, til fullnustu hinum vangreiddu fjárhæðum. 

3. gr. 
Lán samkvæmt 1. gr. mega nema allt að 60% af kostnaðarverði hins keypta 

lands, en jafnframt er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast allt að 40% af verðinu. 
Ef svo semst um á milli seljanda og sveitarfélags, að sveitarfélag megi greiða land- 
verðið með skuldabréfi, er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast allt að 100% af 
fjárhæð þess. 

Hið keypta land skal vera til tryggingar láni og ábyrgð ríkissjóðs. 
Eigi má sveitarfélag selja land, sem keypt hefur verið samkvæmt lögum þess- 

um, nema samþykki ráðherra komi til, enda verði þá öll áhvílandi skuld við sjóðinn 
með veði í landinu greidd að fullu. 

4. gr. 
Lánstími má vera allt að 25 árum og vextir 5%. Skilyrði ríkisábyrgðar er, að 

ríkisábyrgðarlánið sé, að dómi ríkisstjórnarinnar, með svo hagstæðum kjörum, að 
sveitarfélagið fái risið undir því. 

5. gr. 
Það er skilyrði fyrir aðstoð ríkisins, samkvæmt lögum þessum, að rikisstjórnin 

telji sveitarfélagi nauðsynlegt að eignast umrædd landsvæði vegna almennra þarfa. 
Rétt er að synja um aðstoð, ef ríkisstjórnin telur kaupverðið óhæfilega hátt. 

6. gr. 
Nú samþykkir ríkisstjórnin að veita sveitarfélagi aðstoð samkvæmt lögum þess- 

um, en eigandi lands vill eigi selja eða samkomulag næst ekki um kaupverð, og 
er þá heimilt að taka löndin eða lóðirnar eignarnámi, samkvæmt lögum nr. 61 14. 
nóvember 1917. 

7. gr. 
Áður en ríkisstjórnin veitir sveitarfélagi aðstoð, skal leitað umsagnar Sambands 

íslenzkra sveitarfélaga um málið. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru þar með úr gildi numin lög nr. 64 

27. júní 1941, um jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa. 

Gjört að Bessastöðum, 27. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 69 28. april 1962, um tekjustofna sveitarfélaga. 

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

f. 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Stafliðir d—f í 30. gr. laganna orðist svo: 

Þó skal skipta útsvari á milli sveitarfélaga: 
1. ef gjaldandi flyzt búferlum á milli þeirra á árinu, áður en útsvar var á lagt. 

Útsvari skal skipt í réttu hlutfalli við þann tíma, sem gjaldandi átti lög- 

heimili í hvoru eða hverju sveitarfélagi. 
2. ef úlsvarsgjaldandi rekur atvinnustöð utan lögheimilissveitar eða í fleiri 

en einu sveitarfélagi, skal skipta útsvari, sem lagt er á tekjur, á milli hlut- 
aðeigandi sveitarfélaga, svo sem hér segir: Útsvarinu skal skipt á milli 
sveitarfélaganna, miðað við verðmæti framleiddrar vöru eða veittrar þjón- 
ustu, viðskiptaveltu, starfsmannafjölda, nýtingu fastafjármuna og annað, 
sem skipt getur máli. Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um 
skiptingu útsvara skv. þessum tölulið. 

Engin sveit getur krafizt hluta af útsvari skv. d-lið, 1. tl., nema gjaldandi hafi 
átt þar rétt lögheimili a. m. k. þrjá mánuði á árinu, sem hann fluttist. Sveitar- 
félag, þar sem útsvar er á lagt, hlýtur aldrei minna en % hluta af útsvari, sem 
skipt er skv. d-lið 2, og eigi verður útsvari þá skipt, nema í hlut þess sveitar- 
félags, sem skiptakröfu gerir, komi a. m. k. kr. 25000.00; þó má fjárhæðin lægri 
vera, ef hún eigi að síður nemur a. m. k. 5% af heildarútsvörum þess sveitar- 

félags, er kröfuna gerir. 
Tekjuútsvari aðila, sem jafnframt greiðir landsútsvar, skal ekki skipt. 

Kröfu um útsvarsskipti samkvæmt þessari grein, ásamt upplýsingum um bú- 

ferlaflutning eða þau atriði, sem um ræðir í 2. tl. d-liðs, skal senda fyrir lok 
aprílmánaðar ár hvert til sveitarstjórnar, þar sem útsvar skal á lagt. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Krafa um útsvarsskipti samkvæmt 30. gr. d, 2. tl, vegna álagðra útsvara 1963 

skal send fyrir 31. maí 1963, ásamt upplýsingum skv. 30. gr. f. 

Gjört að Bessastöðum, 30. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) Í 

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A, 9—-42. Útgáfudagur 15. maí 1963.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 69 28. apríl 1962, um tekjustofna sveitarfélaga. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
16. gr. a, fyrri málsliður orðist svo: 
Ríkissjóður greiðir % hluta söluskatís, sem innheimtur er til ríkissjóðs, sbr. 

lög nr. 10/1960, um söluskatt, 1. gr. 1. tl, svo og 5% af verðtollstekjum ríkissjóðs 
samkvæmt lögum frá 1963, um tollskrá o. fl. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1964. 

Gjört að Bessastöðum, 30. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Gunnar Thoroddsen. 

3. april. . Nr. 44. 

LOG 

um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara 

eða tæknifræðinga. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Rétt til að kalla sig verkfræðinga eða heiti, sem felur í sér orðið verkfræðingur 

(civil-ingeniör, diplom-ingeniör), hafa þeir menn einir hér á landi, sem fengið hafa 
til þess leyfi ráðherra. 

2. gr. 
Engum má veita leyfi það, er um ræðir í 1. gr., nema hann hafi lokið fullnaðar- 

prófi í verkfræði við fjöllistaskóla eða tekniskan háskóla, sem stéttarfélag verk- 
fræðinga hér á landi viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

A35 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. Ð
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Að fengnum meðmælum stéttarfélags verkfræðinga hér á landi må þó veita 

mönnum, sem stundað höfðu verkfræðistörf eigi skemur en sex ár, áður en lög 

nr. 24/1937 tóku gildi, leyfi til að kalla sig verkfræðinga, enda þótt þeir fullnægi 

eigi prófskilyrðum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar 

greinar, eiga rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig verkfræðinga. 

3. gr. 

Rétt til að kalla sig húsameistara (arkitekt) hafa hér á landi þeir menn einir, 

sem hafa fengið til þess leyfi ráðherra. 

4. gr. 
Engum má veita leyfi það, sem um ræðir í 3. gr., nema hann hafi lokið fullnaðar- 

prófi í byggingarlist við listaháskóla eða tekniskan háskóla, sem stéttarfélag húsa- 
meistara hér á landi viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

Að fengnum meðmælum stéttarfélags húsameistara hér á landi má þó veita 
mönnum, sem stundað höfðu húsameistarastörf eigi skemur en 6 ár, áður en lög 

nr. 24/1937 tóku gildi, leyfi til að kalla sig húsameistara, enda þótt þeir fullnægi 
eigi prófskilyrðum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar 
greinar, eiga rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig húsameistara. 

5. gr. 

Rétt til að kalla sig tæknifræðinga (ingeniðr) eða heiti, sem felur í sér orðið 

tæknifræðingur, hafa þeir menn einir hér á landi, sem fengið hafa til þess leyfi 

ráðherra. 
6. gr. 

Engum má veita leyfi það, sem um ræðir í 5. gr. nema hann hafi lokið fullnað- 

arprófi í tæknifræði frá tekniskum æðri skóla, sem Tæknifræðingafélag Íslands 

viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar 

greinar, eiga rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig tæknifræðinga. 

7. gr. 

Ráðherra sker úr ágreiningi, sem rísa kann um notkun starfsheita, sem fela 

í sér orðið „ingeniör“. 

8. gr. 

Hver, sem kallar sig heiti, er leyfi þarf til samkv. lögum þessum, án þess að 

hafa fengið slíkt leyfi, skal sæta sektum frá 1000 til 10000 krónum. Sektirnar 

renna Í ríkissjóð. 
9. gr. 

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

10. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 24 13. júní 1937, 

um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara eða iðnfræðinga. 

Gjört að Bessastöðum, á. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.
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LOG 
um Iðnlánasjóð. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Tilgangur Iðnlánasjóðs er að styðja iðnað Íslendinga með hagkvæmum stofn- 
lánum, eins og nánar er kveðið á um í 8. gr. laga þessara. 

2. gr. 
Iðnlánasjóður er sjálfstæð stofnun. Yfirumsjón hans er í höndum ráðherra 

þess, er fer með iðnaðarmál. 

3. gr. 
Iönaðarmálaráðherra skipar sjóðnum þriggja manna stjórn, til fjögurra ára 

í senn. Einn stjórnarmanna skipar ráðherra án tilnefningar, en hina eftir tilnefn- 
ingu stjórnar Landssambands iðnaðarmanna og stjórnar Félags ísl. iðnrekenda. 

Ráðherra skipar einn hinna þriggja stjórnarmanna formann sjóðsstjórnar. 
Reikningar Iðnlánasjóðs skulu endurskoðaðir af tveimur mönnum, er ráðherra 

skipar til fjögurra ára í senn. 
Eftir hver áramót gefur stjórn sjóðsins ráðherra ýtarlega skýrslu um hag og 

starfsemi sjóðsins á liðnu ári, og skal fylgja henni endurskoðaður ársreikningur. 
Ársreikning skal birta í B-deild Stjórnartíðinda. 

4. gr. 
Íðnaðarbanki Íslands h.f. hefur á hendi, samkv. sérstökum samningi, daglegan 

rekstur Iðnlánasjóðs. 
Allur kostnaður við stjórn og rekstur sjóðsins greiðist af tekjum hans. 

5. gr. 
Tekjur Tönlánasjóðs eru: 

1. 0.4% gjald, er innheimtist af iðnaðinum í landinu. Skal það lagt á sama stofn 
og aðstöðugjald er á lagt samkvæmt III. kafla laga nr. 69 28. apríl 1969, um 
tekjustofna sveitarfélaga, í fyrsta sinn árið 1963. Undanþeginn gjaldi þessu er 
allur kjöt- og fiskiðnaður og mjólkurbú. Gjald þetta skal á lagt af skattstjór- 
um og innheimt af innheimtumönnum ríkisins. 

Gjalddagi skal vera 1. ágúst ár hvert, og má taka gjaldið lögtaki, sbr. lög nr. 
29 16. des. 1885. 

Gjald þetta skal vera frádráttarbært sem rekstrarkostnaður, við álagningu tekju- 
skatts og tekjuútsvars. 

2. Framlag ríkissjóðs, 2 milljónir króna á ári. 
3. Vextir. 

6. gr. 
Heimilt er Iðnlánasjóði, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, að taka allt 

að 100 milljón króna lán, eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, ef árlegt 
ráðstöfunarfé sjóðsins nægir ekki til að hann geti á viðunandi hátt gegnt hlutverki 
sínu.
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Eigi er Iðnlánasjóði heimilt að endurlåna erlent lánsfé, nema með gengisåkvædi. 
Þegar um lántökur til almennrar starfsemi sjóðsins er að ræða, skal þó heimilt 

að skipta gengisáhættu hlutfallslega á ákveðna flokka útlána, enda sé lánsféð þá 
endurlánað með almennum útlánsvöxtum Iðnlánasjóðs. 

Þegar Iðnlánasjóður tekur erlend lán, sem bundin eru við endurlán til tiltek- 
inna framkvæmda, skal féð endurlánað með gengisákvæði og hæfilegum vaxtamis- 
mun og kostnaði til Iðnlánasjóðs. 

7. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist allar skuldbindingar Iðnlánasjóðs og greiðir þær, ef eignir 

og tekjur sjóðsins hrökkva ekki til. 

8. gr. 
Iönlánasjóður veitir stofnlán sem hér segir: 

Til véla- og tækjakaupa fyrir iðnaðinn. 
2. Til byggingar verksmiðju- og iðnaðarhúsa. 
3. Til endurskipulagningar iðnfyrirtækja. 

þa
n 

Iðnlánasjóði er heimilt, ef sérstakar ástæður mæla með að mati sjóðsstjórnar, 
að lána iðnfyrirtækjum til fasteignakaupa. 

Nú lætur lánbeiðandi smíða vélar innanlands, og er sjóðsstjórninni þá heim- 
ilt að veita honum bráðabirgðalán, meðan á smíði stendur, gegn þeim tryggingum, 
er hún metur gildar. 

Þeir aðilar, sem gjald greiða til Iðnlánasjóðs af rekstri sinum, samkv. 5. gr. 
laga þessara, skulu að öðru jöfnu hafa forgang að lánum úr sjóðnum. 

9. gr. 
Upphæð lána má nema allt að sextíu af hundraði kostnaðarverðs, enda sé það, 

að dómi sjóðsstjórnarinnar, ekki hærra en eðlilegt má teljast, samkv. verðlagi á 
hverjum tíma. 

Byggingar og vélar skulu metnar til lántöku á kostnað lántaka, eftir því sem 
Þörf er á, svo sem nánar kann að verða fyrir mælt í reglugerð. 

Um lánveitingar til nýrrar framleiðslu, svo og um lánveitingar, sem sjóðs- 
stjórnin telur leika vafa á, hvort veita skuli, skal hún leita álits sérfróðra manna. 
Allan kostnað vegna slíkra athugana og álitsgerða skal lánbeiðandi bera, enda hafi 
honum verið tilkynnt um það fyrir fram. 

10. gr. 
Lán má veita úr sjóðnum gegn þessum tryggingum: 

1. Gegn öruggu veði í þeim húsum, sem lánað er til, ásamt tilheyrandi lóð og 

lóðarréttindum. 
2. Gegn 1. veðrétti í þeim vélum og tækjum, sem lánað er til. 
3. Gegn ríkisábyrgð. 

Sjóðsstjórninni er auk þess rétt að taka frekari tryggingar en hér eru til greind- 
ar, svo að lán verði fulltryggt að hennar dómi. 

Sjóðsstjórnin getur neitað að taka veð í nýjum vélum, ef vafasamt er um end- 
ursölumöguleika þeirra, sbr. 3. mgr. 9. gr. laga þessara. 

Hús og vélar eru því aðeins fullgild veð fyrir lánum úr Iðnlánasjóði, að þau 
séu vátryggð í vátryggingarstofnun, sem sjóðurinn tekur gilda. 

Iðnlánasjóður getur hvenær sem er heimtað skilríki fyrir því, að veðsettum 
eignum sé vel við haldið og veðið hafi ekki rýrnað.
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11. gr. 
Óheimilt er stjórn Iðnlánasjóðs og trúnaðarmönnum hennar að láta óviðkom- 

andi aðilum í té nokkuð af þeim upplýsingum, sem gefnar eru í sambandi við lán- 
tökubeiðnir eða lántökur úr sjóðnum. 

12. gr. 
Lánstími má eigi vera lengri en 15 ár. 
Lán til vélakaupa skulu þó ekki vera lengri en til 7 ára, nema sérstakar ástæður 

mæli með og örugg trygging fyrir hendi, að mati sjóðsstjórnar. 
Lánin skulu endurgreidd með jöfnum ársgreiðslum, nema lántaki vilji greiða 

þau hraðar. 

13. gr. 
Sjóðsstjórnin ákveður, að fengnu áliti bankastjórnar Seðlabanka Íslands og með 

samþykki iðnaðarmálaráðherra, vexti af lánum Iðnlánasjóðs. 

14. gr. 
Umsóknir um lán úr Iðnlánasjóði skulu vera skriflegar og fylgi þeim: 

1. Ýtarleg lýsing á því, hvernig verja eigi lánsfénu. 
2. Upplýsingar um tryggingar, sem lánbeiðandi getur veitt fyrir láni. 
3. Rekstrar- og efnahagsreikningur lánbeiðanda, ef um starfandi fyrirtæki er að 

ræða. 
4. Aðrar upplýsingar, sem lánbeiðandi telur máli skipta. 

Rétt er, að sjóðsstjórnin óski eftir þeim upplýsingum, sem hún telur sig þurfa 
þess að geta ákveðið, hvort óhætt sé og réttmætt að veita umbeðið lán. = 

ti 

15. gr. 
Verði eigendaskipti að eign, sem veðsett er Iðnlánasjóði, er stjórn sjóðsins 

heimilt að heimta lánið endurgreitt að fullu eða nokkru leyti, ef henni þykir ástæða 
til, enda skal bæði seljanda og kaupanda skylt að tilkynna sjóðsstjórninni eig- 
endaskipti þegar í stað. 

16. gr. 
Nú er lán úr Tönlánasjóði eigi greitt á réttum gjalddaga eða veðið gengur svo 

úr sér eða rýrnar að veðgildi, að það er eigi svo tryggt sem vera skal, eða nýr eig- 
andi vanrækir að taka lánið að sér, og er þá stjórn sjóðsins heimilt að telja eftir- 
stöðvar lánsins fallnar í gjalddaga þegar, án uppsagnar. 

17. gr. 
Þegar lán er fallið í gjalddaga, hefur Iönlánasjóður heimild til að láta selja 

veðið við opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sáttar eða fjárnáms, samkvæmt 
ákvæðum í lögum um lögræði, nr. 95 5. júní 1947, 39. gr., eða láta leggja Iönlána- 
sjóði það út til eignar, ef þörf gerist. 

18. gr. 

Ef veð er selt á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, ber uppboðshald- 
ara að geta þess í uppboðsgerðinni, að eignin sé veðsett Iðnlánasjóði, og skal stjórn 

sjóðsins gert aðvart svo tímanlega, að hún geti látið fulltrúa sinn vera við uppboðið. 

19. gr. 
Iönlánasjóður er undanþeginn öllum sköttum til ríkis og sveitarfélags. 

20. gr. 

Setja má með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi Iðnlánasjóðs, enda brjóti 
þau ekki í bága við nein ákvæði í lögum þessum.
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21. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 67 frå 17. juli 1946, um ISnlåna- 

sjóð, og 11. gr. laga nr. 113 29. des. 1951, um stofnun og rekstur Iðnaðarbanka Ís- 
lands h.f. 

22. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 3. april 1965. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 46. . 13. apríl. 

LOG 

um hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Þóknun verkfræðinga fyrir verkfræðistörf, unnin í ákvæðisvinnu eða tímavinnu, 

skal eigi vera hærri en ákveðið er í gjaldskrá Verkfræðingafélags Íslands, frá 19. 
apríl 1955, að viðbættum lögleyfðum uppbótum. 

Leggi verkkaupandi til vinnuaðstöðu verkfræðings, skal sú vinnuaðstaða teljast 
40% þóknunar samkvæmt fyrrnefndri gjaldskrá, frá 19. apríl 1955. 

Ákvæði þessarar greinar skulu gilda, þar til nýir samningar um kaup og kjör 
verkfræðinga, sem starfa hjá ríkisstofnunum, hafa tekið gildi. 

2. gr. 
Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála, og varða brot 

sektum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 13. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 30 17. mai 1957, um breyting á lögum nr. 66 

17. júlí 1946, um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Í stað orðanna „Til ársloka 1969“ í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 30/1957 komi: Til árs- 
loka 1965. 

2. gr. 
3. mgr. 1. gr. laga nr. 30/1957 orðist þannig: Námskeiðin utan Reykjavíkur skulu 

að jafnaði haldin til skiptis á Ísafirði, á Akureyri, í Neskaupstað og í Vestmanna- 
eyjum. Ráðherra er heimilt að ákveða, að námskeið skuli haldið á öðrum stað, ef 
sérstaklega stendur á og næg þátttaka fæst eða ef námskeið, sem halda átti annars 
staðar, fellur niður vegna ónógrar þátttöku. Þó skulu ekki haldin fleiri en tvö nám- 
skeið utan Reykjavíkur árlega. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 16. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. 8.) 

Emil Jónsson. 

16. apríl. 2 Nr. 48. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 75 27. apríl 1962, um Stofnlánadeild landbúnaðarins, 
, 

landnåm, ræktun og byggingar i sveitum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

2. málsgr. 27. gr. laganna orðist þannig: 
Til þessara framkvæmda greiðir ríkissjóður minnst 7.15 millj. kr. árlega frá 

1963— 1985, að báðum árum meðtöldum. 

2. gr. 
Í stað orðanna „10 ha“ í fyrsta málslið 39. gr. laganna komi: 15 ha. 

3. gr. 
Í stað orðanna „10 ha“ í fyrstu málsgrein 47. gr. laganna komi: 15 ha.
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4. gr. 
Í stað orðanna „40 þúsund“ i 1. målsgr. 48. gr. laganna komi: 50 þúsund. 

. 5. gr. 
Í stað orðanna „10 ha“ í 50. gr. laganna komi: 15 ha. 

6. gr. 
60. gr. laganna orðist svo: 
Á tímabilinu 1963—-1970, að báðum árum meðtöldum, er heimilt að veita jörðum, 

er hafa véltæk tún undir 15 ha, óafturkræft framlag á úttekna ræktun að því marki, 

að þessari túnstærð sé náð. Ákvæði þetta nær til lögbýlisjarða, þar sem athuganir 

Landnáms ríkisins hafa leitt í ljós, að aukin ræktun geti tryggt viðunandi lífsafkomu 

á jörðunum og komi í veg fyrir, að jarðirnar fari í eyði. 
Óafturkræft framlag má þó ekki vera hærra en sem nemi, að viðbættu framlagi 

samkvæmt jarðræktarlögum, 50% af ræktunar- og girðingarkostnaði eftir meðalverði 

ár hvert. 
Framræslukostnaður og framlag til hans samkvæmt jarðræktarlögum koma ekki 

til greina við útreikning framlags samkvæmt þessari grein. 

7. gr. 

Á eftir orðunum „örðugan fjárhag“ í 63. gr. laganna komi: og hafa meðaltekjur 

eða lægri. 
8. gr. 

64. gr. laganna orðist svo: 
Til þeirra framkvæmda, er um getur í 60. gr., og til framkvæmda, er framlags- 

rétt fá samkvæmt 63. gr., greiðir ríkissjóður 7.6 milljónir króna árlega á árunum 

1963—-1970, að báðum árum meðtöldum. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ)   

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 49. . 20. apríl. 

LOG 

um byggingarsjóð aldrads fólks. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Stofna skal sjóð, er nefnist Byggingarsjóður aldraðs fólks. 

2. gr. 

Hlutverk sjóðsins er að stuðla með lánveitingum að því, að byggðar verði 

hentugar íbúðir fyrir aldrað fólk.
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3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

1. Ágóði af happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, samkvæmt ákvæðum 
þar um í lögum um happdrættið. 

2. Frjáls framlög eða aðrar tekjur, sem til kunna að falla. 
3. Vaxtatekjur. 

4. gr. 
Fela skal Tryggingastofnun ríkisins stjórn sjóðsins og daglegan rekstur hans. 

Skal fulltrúi stjórnar happdrættis D.A.S. eiga tillögurétt um lánveitingar. 

5. gr. 
Lán úr sjóðnum má veita gegn öruggum tryggingum, sveitarfélögum eða 

aðilum, sem sveitarstjórnir mæla með og takast á hendur að reisa íbúðir handa 
öldruðu fólki. Lán til einstaklinga til kaupa á íbúðum fyrir sjálfa sig má þó aðeins 
veita skv. 6. gr. 

6. gr. 
Heimilt skal tryggingaráði að verja hluta af fé sjóðsins til þess að lána ein- 

staklingum, 67 ára og eldri, til kaupa á litlum íbúðum, sem gerðar séu sérstak- 
lega við hæfi aldraðs fólks. Skal þá vera sú kvöð á íbúðunum, að þær verði 
notaðar fyrir aldrað fólk, meðan lánin hvíla á þeim. Tryggingaráð skal setja um 
þetta sérstakar reglur, sem félagsmálaráðuneytið staðfestir. 

7. gr. 
Lán, sem veitt eru úr sjóðnum, mega nema allt að 50% af kostnaðarverði 

íbúðanna, og skulu þau tryggð með veði í íbúðunum. Heimilt er að veita lánin á 
eftir eða samhliða veðlánum annars staðar frá, er nemi allt að 35% af kostnaðar- 
verði íbúðanna. 

8. gr. 
Lán skv. 5. gr. má því aðeins veita: 

a. að fyrir liggi teikningar af fyrirhuguðum byggingum, sem ráðherra hefur 
samþykkt, 

b. að umsækjandi sýni fram á, að hann hafi tryggt sér nægilegt fjármagn til bygg- 
ingarinnar annars staðar frá. 

9. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, þar á 

meðal um lánstíma og lánskjör. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. apríl 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

A 36
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja prestssetursjörðina Vatnsenda 

í Suður-Þingeyjarsýslu og Æsustaði í Austur-Húnavatnssýslu. 

Forseti ÍsLaNnDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að auglýsa til sölu og selja prestssetursjarðirnar Vatns- 

enda í Suður-Þingeyjarsýslu og Æsustaði í Austur-Húnavatnssýslu fyrir hæfilegt verð. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 18. april 1965. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ) 

  

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 51. |. 20. april. 

LOG 

um viðauka við lög nr. 28 23. april 1946, um virkjun Sogsins. 

Forseti ÍSLANDS 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

Stjórn Sogsvirkjunarinnar er heimilt að taka lán til stækkunar á aflstöðinni 

við Írafoss í Sogi, allt að kr. 65000000.00 -— sextíu og fimm milljónir króna — eða 

tilsvarandi fjárhæð í erlendum gjaldeyri, og er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast 

lánin f. h. ríkissjóðs. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Björt í Reykjavík, 20. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 71/1954, um happdrætti dvalarheimilis 

aldraðra sjómanna. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 
Heimild þessi gildir til ársloka 1974. 
Ágóði happdrættisins skal renna í byggingarsjóð aldraðs fólks. 60% ágóðans 

skal þó varið til byggingar dvalarheimilis aldraðra sjómanna. Heimilt skal þó 
stjórn dvalarheimilis aldraðra sjómanna að veita styrk eða lán til annarra dvalar- 
heimila aldraðs fólks. 

2. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, þar 

á meðal um endurskoðun ársreikninga happdrættisins og afhendingu fjárins til 
byggingarsjóðsins. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

20. april. |. Nr. 53. 

LOG 

um veitingasölu, gististadahald o. fl. 

Forseti ÍsLanns 

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

I. KAFLI 

Orðaskýringar. 

1. gr. 

Í lögum þessum merkir: 
Gistiheimili: Þeir gististaðir, er selja gistingu og greiða í atvinnuskyni, en 

eru að einhverju eða öllu leyti í sambandi við heimili gestgjafa. 
Gistihús (hótel): Gististaður af tiltekinni stærð, útbúinn til að láta í té 

ákveðna þjónustu við gistingu og veitingasölu og hefur fyrirskipaðan búnað.
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Gistiskåli: Staður, þar sem er aðstaða til gistingar, en takmörkuð þjónusta 
látin í té. 

Gististaður: Samheiti um alla þá.staði, þar sem seld er næturgisting. 
Greiðasala: Sala á veitingum, rekin í atvinnuskyni í sambandi við heimili 

gestgjafa eða í veitingastofu, þar sem látin er í té takmörkuð þjónusta. 
Skemmtistaður: Veitingahús, þar sem seldar eru veitingar, en sem ekki er 

opið alla daga vikunnar. 
Tækifærisveitingar: Veitingar, sem eru ekki látnar í té að staðaldri, heldur 

einungis við einstök tækifæri. 
Veitingastofa: Veitingastaður, þar sem seldir eru heitir og kaldir drykkir, 

brauð og kökur, en ekki heitar máltiðir. 

Veitingahús: Veitingastaður (restaurant) af tiltekinni stærð, útbúinn til að 
láta í té alla venjulega þjónustu við veitingasölu, hefur fyrirskipaðan búnað 
og er opinn alla daga vikunnar. 

Veitingastaður: Samheiti um alla þá staði, þar sem seldar eru veitingar. 

II. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

2. gr. 
Lög þessi taka til gististaðahalds og veitinga matar og drykkja fyrir endur- 

gjald, hvort sem þær fara fram í veitingastöðum eða öðrum stöðum, undir þaki, í 
tjaldi eða undir berum himni. Lögin taka þó ekki til áfengisveitinga. 

3. gr. 
Enginn má gera sér veitingasölu né rekstur gististaða að atvinnu, nema hann hafi 

til þess leyfi lögreglustjóra. 
Eigi má heldur án slíks leyfis selja fæði eða láta í té gistingu í skipum í höfn 

til farþega, sem komnir eru á ákvörðunarstað, eða annarra óviðkomandi. 

4. gr. 
Leyfi samkvæmt lögum þessum er óheimilt að veita, ef umsækjandi fullnægir 

ekki eftirgreindum skilyrðum: 
1. Er fjárráða. 
2. Hefur forræði á búi sínu. 
3. Er heimilisfastur á Íslandi og hefur verið það síðasta ár. 

Áður en lögreglustjóri veitir leyfi, skal hann leita álits bæjar- eða sveitar- 
stjórnar og heilbrigðisnefndar (héraðslæknis, þar sem heilbrigðisnefnd er ekki 
starfandi). Lögreglustjóri getur þó, ef sérstaklega stendur á, veitt leyfi til tæki- 
færisveitinga, án þess að leitað sé um þau álits, og utan kaupstaða getur hrepp- 
stjóri á sama hátt veitt slík leyfi. Leyfi skulu bundin við nafn og eru óframseljanleg. 
Synjun eða veitingu leyfis má skjóta til ráðuneytis. 

5. gr. 
Nú sækir félag um leyfi samkvæmt lögum þessum, og er þá því aðeins heimilt 

að gefa leyfið út, að formaður stjórnar og þeir, sem firmað rita, og þeir, sem bera 
ábyrgð á skuldbindingum félagsins, ef einhverjir eru, fullnægi skilyrðum 4. gr. 

6. gr. 
Leyfi má ekki veita opinberum starfsmönnum né heldur maka þeirra, ef hjón 

búa saman, nema ráðuneytið hafi áður úrskurðað, að atvinnan samrýmist stöðu 

þeirra.
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7. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt að afturkalla leyfi, er hann hefur veitt: 

1. Ef skilyrðum 4. gr. er ekki lengur fullnægt, eða skilyrðum 5. gr., sé um félag 
að ræða. 

2. Ef leyfishafi hefur verið dæmdur til refsingar fyrir brot gegn lögum þessum 
eða reglum, sem settar verða samkvæmt heimild í lögum þessum. 
Urskurði lögreglustjóra um afturköllun leyfis má skjóta til ráðuneytis, innan 

14 daga frá uppkvaðningu, og heldur leyfishafi rétti sínum óskertum, þar til úr- 
skurður ráðuneytisins er fenginn. Kærufrestur telst frá þeim degi, er leyfissvipting 
var tilkynnt leyfishafa skriflega. 

8. gr. 
Þrotabúi leyfishafa er heimilt að halda starfsemi áfram, meðan á skiptum 

stendur, enda hafi forstöðumaður réttindi samkvæmt 12. gr, ef um gistihús er 
að ræða. 

Dánarbúi leyfishafa eða erfingjum er heimilt að halda áfram atvinnu arfleif- 
anda i eitt ár eftir dauða hans án nýs leyfis. Eftir þann frest verður forstöðumað- 
ur að hafa réttindi samkvæmt lögum þessum. 

9. gr. 
Skylt er gisti- og veitingastöðum að færa verzlunarbækur svo sem fyrir er 

mælt í lögum um bókhald. 

III. KAFLI 

Um gististaði. 

10. gr. 
Gistihúsleyfi veitir leyfishafa leyfi til að reka gistihús og veitingastarfsemi 

innan takmarka þessara laga og reglugerða, sem settar verða samkvæmt þeim. 
Leyfi skal gefa út á nafn þess aðila, sem ber fjárhagslega ábyrgð á rekstri 

gistihússins (eiganda). 
Nú er forstöðumaður gististaðar ekki eigandi starfseminnar né ber á henni 

fjárhagslega ábyrgð, og er þá heimilt að gefa út gistihúsleyfi á hans nafn, með 
samþykki þeirra, sem bera fjárhagslega ábyrgð á starfseminni. 

Leyfi heimilar eingöngu starfsemi á þeim stað og með því nafni, sem tiltekið 
er í leyfisbréfi. 

11. gr. 
Skilyrði fyrir vætingu leyfis samkvæmt 10. gr. eru: 

1. Að húsakynni og búnaður sé í samræmi við reglur, sem ráðuneytið setur. 
Gistihús skulu ekki hafa færri en 20 rúm fyrir gesti. 

2. Að umsækjandi fullnægi skilyrðum 4. gr. laga þessara. 
3. Að ekki þyki af sérstökum ástæðum óheppilegt, að fyrirtækið starfi. 
4. Að í gistihúsinu starfi að staðaldri við daglega stjórn maður, er fullnægir 

skilyrðum 12. gr. 
5. Að tryggt sé, að fullnægt verði ákvæðum 9. gr. 

Leyfishafa er skylt að tilkynna lögreglustjóra og eftirlitsmanni samkvæmt VI. 
kafla laga þessara, hver sé forstöðumaður hverju sinni og hver af starfsmönnum 
gistihússins hafi sérþekkingu samkvæmt 12. gr. 

Heimilt er lögreglustjóra að veita undanþágu frá skilyrði 4. töluliðs, sé maður 
með sérþekkingu samkvæmt 12. gr. ekki fáanlegur til starfans eða líkur séu til 
þess, að gistihúsið beri ekki kostnað af að hafa slíkan mann í þjónustu sinni.
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12. gr. 

Hver så, er öðlast vill viðurkenningu á því ad hafa sérþekkingu til að starfa 

í gistihúsi, skal fullnægja eftirgreindum skilyrðum: 

1. Hann skal hafa lokið brottfararprófi í matreiðslu, framreiðslu eða gistihúsa - 

stjórn frá innlendum eða erlendum skóla, sem ráðuneytið viðurkennir. 

2. Hann skal fullnægja skilyrðum 1.—3. töluliðs 4. gr. 

Ráðuneytið gefur út leyfisbréf til handa þeim umsækjendum, sem fullnægja 

framangreindum skilyrðum. 

13. gr. 

Óheimilt er að nota í nafni gisti- og veitingastaða orðið „gistihús“ eða önnur 

heiti, sem gefa til kynna slíkan rekstur, svo sem „hótel“, nema eigandinn hafi 

áskilin leyfi. 
Ráðuneytinu er heimilt, að fengnum tillögum eftirlitsmanns, að flokka gistihús 

eftir gæðum og auðkenna þannig, að hægt sé að átta sig á, í hvaða flokki þau eru. 

Um þetta setur ráðuneytið reglur, svo og um aðbúnað gesta og búnað gistiherbergja 

á einkaheimilum, sem leigð eru gestum fyrir milligöngu gistihúsa eða annarra aðila. 

14. gr. 

Leyfi til rekstrar gistiskála eða gistiheimilis veitir einnig réttindi til veitinga- 

starfsemi. 
Lögreglustjóra er heimilt, að fengnum tillögum eftirlitsmanns, að krefjast þess, 

að í gistiskálum starfi að staðaldri matreiðslumaður með iðnréttindi í matreiðslu 

eða sambærilega menntun, ef um er að ræða starfsemi, sem líkur eru til, að beri 

slíkan kostnað. 

IV. KAFLI 

Um veitingastaði. 

15. gr. 

Veitingaleyfi veita réttindi til veitingastarfsemi og eru þessi: 

1. Leyfi fyrir veitingahús, er veitir rétt til allrar veitingasölu, sem stunduð er að 

jafnaði alla daga vikunnar fyrir allar máltíðir. Veitingahús skulu eigi hafa 

færri en 30 sæti. 
2. Leyfi fyrir skemmtistað, er veitir rétt til veitingasölu, sem þó er ekki stunduð 

alla daga vikunnar. 

3. Leyfi fyrir veitingastofu, er veitir rétt til sölu á heitum og köldum drykkjum, 

brauði og kökum, en ekki á heitum máltíðum. 

4. Leyfi til greiðasölu veitir rétt til sölu veitinga í atvinnuskyni í sambandi við 

heimili gestgjafa eða í veitingastofu, þar sem aðeins er látin í té takmörkuð 

þjónusta. 
Í reglugerð skal setja nánari ákvæði um flokka veitingaleyfa og gististaða- 

leyfa og þær kröfur, sem gerðar eru til hvers um sig. Leyfi skal gefa út á nafn 

þess aðila, sem ber fjárhagslega ábyrgð á starfseminni (eiganda). 

Nú er forstöðumaður veitingastaðar ekki eigandi starfseminnar né ber á henni 

fjárhagslega ábyrgð, og er þá heimilt að gefa út veitingaleyfi á hans nafn, með 

samþykki þeirra, sem bera fjárhagslega ábyrgð á starfseminni. 

Leyfi heimilar eingöngu rekstur í þeim húsakynnum, sem til er tekið í leyfinu. 

16. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu leyfis samkvæmt 15. gr. eru eftirfarandi: 

1. Að húsakynni og húsbúnaður fullnægi þeim skilyrðum, sem ráðuneytið setur 

með reglugerð.
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2. Að umsækjandi fullnægi skilyrðum 4. gr. laga þessara. 
3. Að ekki þyki af sérstökum ástæðum óheppilegt, að fyrirtækið starfi, að dómi 

hlutaðeigandi sveitarstjórnar. Nú ris ágreiningur milli lögreglustjóra og sveit- 
arstjórnar, og sker þá ráðherra úr. 
Lögreglustjóra er heimilt, að fengnum tillögum eftirlitsmanna, að krefjast þess, 

að í veitingahúsum og á skemmtistöðum starfi að staðaldri matreiðslumaður með 
iðnréttindi í matreiðslu eða sambærilega menntun, ef um er að ræða starfsemi, 

sem líkur eru til, að beri slíkan kostnað. 

V. KAFLI 
ta 

Um matstofur á vinnustöðum. 

17. gr. 
Matstofur á vinnustöðum, sem ætlaðar eru til matseldar að staðaldri fyrir 30 

manns eða fleiri, skulu háðar eftirliti samkvæmt lögum þessum og skulu uppfylla 
sömu kröfur um hreinlæti og eftir atvikum vinnuaðstöðu sem gerðar eru til veitinga- 
húsa af svipaðri stærð. 

18. gr. 
Heimilt er, auk hinnar venjulegu starfsemi, að nota slíkar matstofur fyrir 

starfsfólk það, sem þær eru ætlaðar, til samkomuhalds og veitinga, utan venjulegra 
matmálstima, án sérstaks leyfis, en ekki má leigja þær til annars samkomuhalds 
með veitingasölu, nema að fengnu veitingaleyfi samkvæmt lögum þessum. 

VI. KAFLI 

Gisti- og veitingastaðaeftirlit. 

19. gr. 
Ráða skal sérfróðan mann til þess að hafa á hendi eftirlit með starfsemi gisti- 

og veitingastaða, og starfar eftirlitsmaður undir stjórn landlæknis. Heimilt er land- 
lækni að fela sérstökum heilbrigðiseftirlitsmönnum, sem starfandi eru í kaupstöðum, 
eftirlit þar. 

Eftirlitsmaður skal leita aðstoðar heilbrigðisnefnda og héraðslækna, þar sem 
hann eða landlæknir telja þess þörf. Ákvörðunum eftirlitsmanns (svo og heil- 
brigðiseftirlits) má skjóta til ráðuneytis. 

20. gr. 
Eigendum og forstöðumönnum gisti- og veitingastaða er skylt að hlíta fyrir- 

mælum eftirlitsmanns og heilbrigðisnefnda um lagfæringar til samræmis við kröfur 
laga þessara og reglugerða, sem settar verða samkvæmt þeim. Veita skal hæfilegan 
frest til framkvæmdanna. 

Lögreglustjóra er heimilt að stöðva starfsemi, er fellur undir lög þessi, um 
stundarsakir, eftir kröfu landlæknis, ef ekki er bætt úr ágöllum, að gefinni aðvörun. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

21. gr. 

Ráðuneytið gefur út fyrirmæli um almenna reglu, hreinlæti, hollustuháttu og 
annað, er varðar gisti- og veitingastaði. Í fyrirmælum þessum má ákveða sameigin- 
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legan opnunar- og lokunartima fyrir alla veitingastadi eda fyrir hverja einstaka 

grein veitingastarfsemi. 
Sveitarstjórn getur ákveðið opnunar- eða lokunartima fyrir veitingastaði innan 

sins umdæmis, aðra en ákveðið kann að vera í fyrirmælum þeim, sem ráðuneytið 
setur samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar. Leita skal staðfestingar ráðuneytis á 
slíkum ákvæðum. 

Ákvæði þau, er gilt hafa innan bæjar eða sveitar fyrir gildistöku laga þessara, 
um opnunar- og lokunartíma veitingastaða, falla úr gildi, er ráðuneytið gefur út 
fyrirmæli samkvæmt 1. mgr. um almenna skipun þessara mála, nema ráðuneytið 
ákveði annað. 

22. gr. 
Gjalda skal í ríkissjóð fyrir: 

1. Gistihúsleyfi, veitingahúsleyfi, leyfi fyrir skemmtistað ........ kr. 3000.00 
2. Gistiskálaleyfi, veitingastofuleyfi ...........0..00000 000. 000. — 1500.00 
3. Leyfi fyrir gistiheimili, greiðasöluleyfi „....................0.... — 1000.00 
4. Leyfi til tækifærisveitinga og bráðabirgðaleyfi samkv. 24. gr. ...... — 150.00 
5. Gjald fyrir endurnýjun leyfis ...........0.0.000 0000... nn nn — 150.00 

Þeir aðilar, sem hafa öðlazt veitingaleyfi samkvæmt ákvæðum laga um veit- 
ingasölu, gistihúsahald o. fl., nr. 21 15. júní 1926, skulu aðeins greiða endurnýj- 
unargjald af fyrsta leyfi, sem þeir kunna að fá útgefið samkvæmt lögum þessum. 

Nú er starfsemi flutt í ný húsakynni og þarf af þeim orsökum að gefa út nýtt 
leyfi, og skal þá greiða jafnhátt gjald og við venjulega endurnýjun leyfis, enda 
sé starfsemin á hinum nýja stað sams konar og á hinum fyrri. 

Nú rekur leyfishafi fleiri en einn gisti- eða veitingastað, og skal þá greiðast 
gjald fyrir hvern þeirra. 

Leyfið skal endurnýja á fjögurra ára fresti gegn gjaldi samkvæmt 5. tl. þessarar 
greinar. Gjaldið skal greitt lögreglustjóra fyrir lok janúarmánaðar og má inn- 
heimta það með lögtaki. 

Lögreglustjóra er heimilt að synja leyfishafa um endurnýjun, ef fyrir liggja 
kærur frá eftirlitsmanni eða heilbrigðiseftirliti um alvarlegar misfellur á rekstr- 
inum, unz úr hefur verið bætt. 

23. gr. 
Lögreglustjóri skal gera skrá yfir leyfi samkvæmt lögum þessum, önnur en 

leyfi til tækifærisveitinga, og skal þar vera nafn leyfishafa, hvar starfsemin sé 
rekin, hvenær leyfið var afhent, hvenær það gekk úr gildi og annað það, er ráðu- 
neytið kann að ákveða. 

Lögreglustjóri sendir ráðuneytinu og eftirlitsmanni, fyrir 1. marz ár hvert. 
eftirrit af því, sem skráð var undanfarandi ár. 

24. gr. 
Hver sá, sem við gildistöku laga þessara rekur gistihús með eigi færri en 20 

rúmum fyrir gesti, getur fengið útgefið sér til handa bráðabirgðaleyfi til að halda 
rekstri áfram á sama stað, enda þótt gistihúsið fullnægi ekki skilyrðum 11. gr., 

allt til ársloka 1966. 
Frest þennan getur ráðuneytið lengt, ef sérstaklega stendur á. 

25. gr. 
Hver sá, sem við gildistöku laga þessara rekur gistihús með eigi færri en 20 

rúmum fyrir gesti, má nota gistihúsleyfi sjálfur, enda þótt hann hafi ekki í þjónustu
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sinni mann, sem fullnægir skilyrðum 12. gr., ef eigandi hefur haft starfsemina með 
höndum minnst síðustu 12 mánuðina fyrir gildistöku laganna. 

Hver sá, sem við gildistöku laga þessara hefur unnið við gistihús í minnst 10 
ár, unnið við stjórn gistihúss minnst 5 ár eða verið forstöðumaður gistihúss minnst 
2 ár, getur næstu 5 árin eftir gildistöku laga þessara, þrátt fyrir ákvæði 12. gr., 
fengið útgefið sér til handa leyfi, er veitir réttindi samkvæmt 12. gr., enda fullnægi 
hann skilyrðum 1.—3. tölul. 4. gr. og sanni fyrir ráðuneytinu, að hann hafi öðlazt 
nægilega þekkingu á gistihúsastarfsemi. 

26. gr. 
Öll gistihúsa- og veitingaleyfi samkvæmt lögum nr. 21 15. júní 1926 falla úr 

gildi við gildistöku laga þessara. 

27. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, 

varða sektum allt að 100 þús. kr. 

28. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1964, og jafnframt falla úr gildi lög nr. 21 

15. júní 1926, um veitingasölu, gistihúsahald o. fl., ásamt síðari breytingum á þeim 
lögum, svo og önnur ákvæði, sem í bága fara við lög þessi. 

Gjört í Reykjavik, 20. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S.) 0 

Ingólfur Jónsson. 
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LOG 

um heimild til lántöku fyrir raforkusjóð. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Raforkumálastjóra er heimilt fyrir hönd raforkusjóðs að taka lán til raforku- 

framkvæmda allt að kr. 150 000 000 — eitt hundrað og fimmtíu milljónir króna — 
eða tilsvarandi fjárhæð í erlendum gjaldeyri og er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast 
lánin fyrir hönd ríkissjóðs. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 20. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 
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LOG 

um bændaskóla. 

Forseti ÍsLanDs 

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

Um búnaðarskóla og stjórn þeirra. 

1. gr. 

Hér á landi skulu vera þrír skólar, er veita verklega og bóklega menntun 
bændaefnum og öðrum þeim, er hyggjast gera landbúnaðarstörf að lífsstarfi sínu. 
Skulu þeir vera að Hólum í Hjaltadal, Hvanneyri í Borgarfirði og hinn þriðji á 
Suðurlandi, þegar lokið er byggingu skólahúss og öðrum nauðsynlegum undirbún- 
ingi. Skólarnir nefnast bændaskólar. 

2. gr. 
Á skólajörðunum skulu rekin fjölþætt bú á sviði jarðræktar og búfjárræktar, 

og veita skólastjórarnir þeim forstöðu. Skal þar gera tilraunir og rannsóknir í þágu 
landbúnaðarins. Rekstri skólabúanna skal hagað þannig, að nemendum sé til fyrir- 
myndar og lærdóms. 

3. gr. 
Landbúnaðarráðherra hefur á hendi yfirstjórn bændaskólanna og skólabúanna. 

4. gr. 
Við hvern skóla um sig skal vera skólastjóri og eigi færri en fimm kenn- 

arar, miðað við fullt skólastarf. 
Þeir einir geta orðið kennarar við bændaskólana, sem lokið hafa kandidats- 

prófi í búfræði, og þeir sem hlotið hafa hliðstæða menntun eða meiri. Sé sérstakur 
kennari ráðinn til kennslu í almennum greinum, skal gera til hans sömu mennt- 
unarkröfur og kennara við skóla gagnfræðastigsins. 

Kennari við vélfræði, meðferð og hirðingu búvéla, skal hafa lokið prófi í þeim 
greinum eða hlotið þá þekkingu og starfsþjálfun, sem skólastjóri og ráðherra telja 
fullnægjandi. 

Ráðherra skipar skólastjóra og kennara, en skólastjóri ræður stundakennara. 

5. gr. 
Skólastjóri og kennarar taka laun samkvæmt kjarasamningum. 
Laun stundakennara skulu vera í samræmi við laun fastra kennara skv. á- 

kvæðum kjarasamninganna og reglugerðar um stundakennara. 
Fyrir bústjórn skólastjóra á skólabúum bændaskólanna, sbr. 2. gr., skulu greidd 

sérstök laun samkvæmt samningi, er ráðherra staðfestir. 
Nánar skal kveðið á um störf skólastjóra og kennara í erindisbréfum, er ráð- 

herra setur. 

6. gr. 
Heimilt er ráðherra, eftir tillögum skólastjóra bændaskólanna, að ákveða 

verkaskiptingu milli skólanna í einstökum greinum, svo og að ákveða um eitt ár 
i senn, að einungis önnur deild eins eða tveggja skólanna starfi.
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Inntökuskilyrði. 

7. gr. 
Skilyrði fyrir inntöku í skólana skulu vera þessi: 

a) Að umsækjandi sé fullra 17 ára. Þó getur skólastjóri veitt undanþágu frá þessu 
ákvæði, ef sérstakar ástæður mæla með. Skólastjóra er einnig heimilt að veita 

þeim umsækjendum inngöngu í eldri deild skólanna, sem að hans dómi hafa 
næga undirbúningsmenntun, en skylt er þeim að taka þátt í verklegu námi 
jafnlangan tíma og aðrir nemendur. 

b) Að hann fullnægi þeim skilyrðum um kunnáttu, bóklega og verklega, sem 
reglugerð ákveður. 

c) Að hann hafi óflekkað mannorð og sé ekki haldinn smitandi sjúkdómi. 

Námsefni og próf. 

8. gr. 
Búnaðarfræðslan fer fram í tveimur deildum. Árlegur kennslutími skal vera 

64—714 mánuðir. 

9. gr. 
Eftirtaldar námsgreinar skal kenna bóklega: 
Íslenzku, stærðfræði, þar með talin flatar- og rúmmálsfræði, búreikninga, al- 

menna þjóðhagfræði, þjóðfélagsfræði, búnaðarhagfræði, búnaðarsögu, búnaðar- 
landafræði, grasafræði, eðlisfræði, efnafræði, steina- og jarðfræði, líffærafræði, líf- 
eðlisfræði, búfjárfræði, mjólkurfræði, erfðafræði, véla- og verkfærafræði, jarðrækt- 
arfræði, byggingafræði, gerlafræði, dönsku og ensku. Enn fremur skal kenna söng, 
leikfimi og íþróttir. Í eldri deild skal leggja ríka áherzlu á kennslu í búfjárfræði og 
jarðræktarfræði, þar á meðal hagnýting jarðhita. 

Heimilt skal ráðherra að fjölga eða fækka námsgreinum, ef skólastjóri óskar 

þess. 
10. gr. 

Í verklega náminu skal viðhafa þá fjölbreytni í kennslu, sem tími og aðstæður 
ieyfa. Einkum skal leggja áherzlu á meðferð véla og verkfæra, land- og hallamæl- 
ingar, hirðingu búfjár og sýnikennslu í sem flestum greinum jarðyrkju. Skal nem- 
endum gefinn kostur á að taka þátt í þeirri tilraunastarfsemi, er fer fram á vegum 
skólanna. 

Við bændaskólana skal vera aðstaða til kennslu í meðferð, hirðingu og við- 
gerðum landbúnaðarvéla, og skal kennsluverkstæði starfrækt í þessu skyni. 

Veita skal fræðslu um nýjar búgreinar, eftir því sem við verður komið. 

11. gr. 

Próf skulu haldin í lok skólaárs. Þeir einir, sem lokið hafa fullnaðarprófi í bú- 
fræði eða hliðstæðu prófi frá búnaðarskólum erlendis, hafa rétt til þess að bera 
starfsheitið búfræðingur. 

12. gr. 
Heimilt er að halda námskeið við bændaskólana fyrir bændur og bændaefni, 

svo og fyrir leiðbeinandi menn á sviði landbúnaðarins. Námskeið þessi séu til 
hvatningar og fræðslu. 

13. gr. 
Á landi skólajarðanna skal reisa bústaði fyrir kennara skólanna á kostnað 

ríkisins, eftir því sem landbúnaðarráðherra ákveður í samráði við skólastjóra og 
fé er veitt til í fjárlögum.
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Kennarar og aðrir starfsmenn, sem reisa vilja íbúðarhús á eigin kostnað, skulu 
eiga rétt á lóð undir það. Skal lóðin ákveðin í samræmi við skipulagsuppdrátt stað- 
arins. Uppdrættir að þessum íbúðarhúsum skulu vera samþykktir af húsameistara 
ríkisins. Leita skal samþykkis ráðherra, áður en bygging er hafin, og höfð samráð 
við skólastjóra. 

Njóti kennarar eða aðrir starfsmenn landsnytja eða afnota peningshúsa, gjaldi 
þeir fyrir það leigu. 

14. gr. 
Skólastjórar sjái um, að nemendur geti haft sameiginlegt mötuneyti, en ella selji 

skólabúin nemendum fæði og þjónustu við kostnaðarverði. 

15. gr. 

Stofnkostnaður við að gera skólana og skólabúin úr garði samkvæmt lögum 
þessum, svo og rekstrarkostnaður skólanna greiðist úr ríkissjóði. Verði rekstrarhalli á 
skólabúunum, skal hann greiðast úr ríkissjóði. 

16. gr. 
Í reglugerð, sem ráðherra setur, að fengnum tillögum skólastjóranna, skal kveða 

nánar á um starfsemi skólanna. 

17. gr. 
Við bændaskólann á Hvanneyri skal starfrækja framhaldsdeild í búfræði. Um 

fyrirkomulag þessarar deildar skal ákveðið í reglugerð, sem ráðherra setur. 

18. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 24 22. marz 1948. 

19. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 56. É 20. april. 

LOG 

um lögreglumenn. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt, að fengnum tillögum sveitarstjórnar eða sýslunefnd- 

ar, að ákveða, að í sveitar- eða sýslufélagi, þar sem eru 500 íbúar eða fleiri, skuli 
vera allt að einum starfandi lögregluþjóni á hverja 500 íbúa. Nú óskar hreppsnefnd 
eða sýslunefnd í sveitar- eða sýslufélagi, sem hefur færri en 500 íbúa, að hafa 
lögreglu, og er ríkisstjórninni þá heimilt að ákveða, að greiða skuli helming kostn- 
aðar samkvæmt 1. málsgr. 2. gr.
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Sveitarstjórnir eða syslunefndir skipa lögregluþjóna að fengnum tillögum lög- 
reglustjóra, en hann getur veitt þeim lausn án samþykkis nefndra aðilja. 

2. gr. 
Þar sem ríkisstjórnin gerir slíka ráðstöfun, skal ríkissjóður endurgreiða helm- 

ing kostnaðar við lögreglu og löggæzlu sveitar- eða sýslufélaga. 
Í Reykjavík, þar sem ríkissjóður greiðir allan kostnað af ríkislögregludeild, 

sbr. 3. gr. skal þó einungis endurgreiða % hluta kostnaðar úr ríkissjóði. 

3. gr. 
Í Reykjavík skal, auk borgarlögregluliðs, vera deild ríkislögreglumanna, sem 

ríkissjóður ber allan kostnað af. Ríkislögreglumenn skulu ásamt öðrum lögreglu- 
mönnum annast sakamálarannsóknir, hafa eftirlit með útlendingum, annast um- 
ferðareftirlit á þjóðvegum og halda uppi almennri löggæzlu og reglu. 

Dómsmálaráðherra ákveður tölu ríkislögreglumanna, og verði við það miðað, að 
tala þeirra verði eigi lægri en þriðjungur af tölu borgarlögreglumanna í Reykjavík. 

4. gr. 
Þegar sérstaklega stendur á eða ráðherra telur nauðsynlegt, öryggis vegna, 

að lögreglulið sé aukið meira en segir í 1. gr., getur hann bætt við varalögreglumönn- 
um, og greiðir ríkissjóður þá allan þann kostnað, sem leiðir af aukningunni, þó eigi 
hærri upphæð en nemur þriðjungi kostnaðar af hinu reglulega lögregluliði. Vara- 
lögreglumenn fá laun úr ríkissjóði eftir reglum, sem ráðherra setur. 

Á stöðum, þar sem þörf er á löggæzlu vegna sérstakra aðstæðna, svo sem á 
vertiðum, má ráða lögreglumenn til starfa, eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum. 
Má binda slík framlög því skilyrði, að ákveðinn hluti kostnaðar af löggæzlunni 
sé greiddur af viðkomandi sveitarfélagi. 

5. gr. 
Skipshafnir varðskipanna og tollverðir teljast til lögreglumanna ríkisins. Nú- 

verandi tollvörðum ríkisins verður þó ekki skipað að vinna störf lögreglumanna 
gegn vilja sínum. 

Ef nauðsyn ber til, geta lögreglumenn kvatt sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, 
sem viðstaddur er, til að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri. 

Heimilt er dómsmálaráðherra með samþykki fjármálaráðherra og að fengnum 
tillögum viðkomandi sveitarstjórnar eða sýslunefndar að ákveða, að lögreglumaður 
sveitar- eða sýslufélags skuli gegna tollgæzlustörfum samkvæmt nánari fyrirmælum 
lögreglustjóra. Kostnaður greiðist þá að ?% úr ríkissjóði og að % úr viðkomandi 
sveitar- eða sýslusjóði. 

6. gr. 
Lögreglumenn, hvort sem eru í föstu starfi eða kvaddir lögreglunni til aðstoðar, 

eru opinberir starfsmenn og njóta sömu verndar og aðstöðu og þeir menn, er gegna 
borgaralegri skyldu. Enginn má á neinn hátt tálma því, að maður gegni lögreglu- 
störfum. Brot gegn þessu ákvæði varðar sektum, nema þyngri refsing liggi við að 
lögum, og skal með mál út af brotum þessum fara að hætti opinberra mála. 

Lögreglumenn eiga rétt á bótum fyrir meiðsli og tjón, sem þeir verða fyrir vegna 
starfs síns. 

7. gr. 
Ríkislögreglumönnum er skylt að gegna löggæzlustörfum hvar sem er á land- 

inu. Ef sérstaklega stendur á og dómsmálaráðherra mælir svo fyrir, gildir sama um 
lögreglulið sveitar- eða sýslufélags, taki ríkissjóður þátt í kostnaði við það. Ráð-
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herra ákveður, hver skuli stjórna liði, þegar það er sent úr einu lögsagnarumdæmi 
í annað. 

Er ríkissjóður tekur þátt í kostnaði við lögreglulið sveitar- eða sýslufélags, 
skal lögreglumönnum þess skylt, þegar nauðsyn krefur, að gegna löggæzlustarfi hvar 
sem er innan umdæmis þess lögreglustjóra, er fer með stjórn þeirra. 

Gæta skal þess þó jafnan, að hægt sé að halda uppi löggæzlu á þeim stað, sem 
lið er flutt frá. 

8. gr. 
Að fengnum tillögum sýslunefndar er dómsmálaráðherra heimilt að ákveða, að 

í lögsagnarumdæmi skuli vera starfandi 2—8 héraðslögreglumenn. 
Hlutverk héraðslögreglumanna er að gegna almennum löggæzlustörfum í héraði, 

þegar á þarf að halda, samkv. fyrirmælum lögreglustjóra eða hreppstjóra, þar á 
meðal að halda uppi reglu á mannfundum og skemmtunum. 

Kostnaður af fræðslu og þjálfun héraðslögreglumanna, svo og kostnaður af ein- 
kennisfatnaði þeirra og öðrum búnaði greiðist úr ríkissjóði. 

Ráðherra setur reglugerð um fasta þóknun héraðslögreglumanna og um greiðslu 
annars kostnaðar vegna starfa þeirra. Þóknun og kostnaður greiðist úr sýslusjóði, 
en ríkissjóður endurgreiðir helminginn. Heimilt er lögreglustjóra að binda skemmt- 
analeyfi því skilyrði, að lögreglumenn verði á skemmtistað, og skal þá leyfishafi 
greiða til sýslusjóðs kostnað af þeirri löggæzlu samkvæmt gjaldskrá, sem ráð- 
herra setur. 

Lögreglustjóri heimilar héraðslögreglumönnum að taka sér aðstoðarmenn til 
þess að halda uppi reglu á skemmtistöðum. 

9. gr. 
Við embætti lögreglustjórans í Reykjavík skal starfræktur lögregluskóli, er 

veiti lögreglumönnum undirstöðumenntun í lögreglufræðum. Skal að jafnaði eigi 
skipa aðra í lögregluþjónsstöðu en þá, er staðizt hafa próf í skólanum. Framhaldsnám- 
skeið skulu haldin svo oft sem aðstæður leyfa. Heimilt er og að efna til lögreglu- 
námskeiða utan Reykjavíkur. 

Ráðherra setur reglugerð um námstilhögun í lögregluskólanum og prófkröfur. 

10. gr. 
Lögreglumenn má ekki nota til að hafa önnur afskipti af vinnudeilum en að halda 

þar eins og annars staðar uppi friði og afstýra skemmdum, meiðslum og vandræðum. 

11. gr. 
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga. 

Hann ákveður, hver skuli vera einkenni og búnaður lögreglumanna, og setur reglur 
um réttindi og skyldur lögreglumanna. 

12. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að greiða úr ríkissjóði allan kostnað, er leiðir af 

framkvæmd laga þessara, sem ekki er samkvæmt lögunum greiddur af öðrum aðiljum. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt úr gildi felld lög nr. 50 12. 

febrúar 1940, um lögreglumenn, lög nr. 45 5. apríl 1956 og lög nr. 61 29. marz 
1961, um breyting á þeim lögum.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Ákvæði 2. gr. um þátttöku ríkissjóðs í greiðslu kostnaðar við lögreglu og 
löggæzlu skulu koma til framkvæmda að fullu 1. janúar 1965. Árið 1963 greiðist 
úr ríkissjóði %0 hlutar af þessum kostnaði utan Reykjavíkur, en % í Reykjavík. 
Árið 1964 greiðist úr ríkissjóði 40 hlutar utan Reykjavíkur, en % í Reykjavík. 

Gjört að Bessastöðum, 20. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
Bjarni Benediktsson. 

22. apríl. Nr. 57. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna vatnsveituframkvæmda 

í Vestmannaeyjum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að 12 millj. kr. lán, sem endurlánað verði 

bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar til vatnsveituframkvæmda, segn þeim trygg- 
ingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. Lánið skal þó ekki nema meira en 85% — 
áttatíu og fimm af hundraði — af áætluðum heildarkostnaði við framkvæmd 
verksins. Endurlán ríkissjóðs verði bundið sömu skilyrðum um tæknilegan og 
fjárhagslegan undirbúning framkvæmdanna og tíðkast við vatnsveituframkvæmdir, 
sem fá ríkisábyrgð skv. lögum nr. 93/1947. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 22. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil J ónsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 10/1952, um heimilishjålp í viðlögum. 

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

mínu: 

1. gr. 
Við 1. gr. bætist ny málsgrein, svo hljóðandi: 

Þá má samkvæmt lögum þessum starfrækja heimilishjálp handa öldruðu 
fólki, eftir því sem nánar er ákveðið í reglugerð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 22. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

Nr. 59. NH 30. april. 

LOG 

um makaskipti á landspildum úr landi jarðanna Laugardalshóla og Miðdalskots 

í Laugardalshreppi. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að hafa makaskipti á landspildu úr landi jarðarinnar 

Laugardalshóla og spildu úr landi ríkisjarðarinnar Miðdalskots í Laugardalshreppi, 

Árnessýslu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 30. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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LOG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að selja eyðijörðina 

Bakkasel í Öxnadalshreppi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Öxnadalshreppi í Eyjafjarðarsýslu eyðijörðina 
Bakkasel fyrir verð, er dómkvaddir menn meta. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 16. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Ingólfur Jónsson. 

16. april. . Nr. 61. 

LOG 

um heimild til að selja jörðina Utanverðunes í Rípurhreppi i Skagafjarðarsýslu. 

Forseti fsLANDS 

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

1. gr. 

Stjórn Utanverðunesslegats heimilast með lögum þessum að selja ábúanda hálfa 
jörðina Utanverðunes í Rípurhreppi, enda verði hún gerð að ættaróðali. Enn fremur 
heimilast stjórn legatsins að selja hinn helming jarðarinnar, ef ábúð á þeim hluta 
jarðarinnar er tryggð eða önnur sú starfsemi, sem jafngildir ábúð. Sama gildir um 
þann hluta jarðarinnar, sem um ræðir í 1. málslið, ef ábúandi gengur frá. 

Jörðin skal seld því verði, er dómkvaddir menn meta, nema hærri tilboð liggi 
fyrir, og skal leita samþykkis eftirlitsmanna opinberra sjóða um söluverð. 

Andvirði jarðarinnar skal vera eign Utanverðunesslegats. 

Dø
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Gjört að Bessastöðum, 16. april 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) DD 

Ingólfur Jónsson.
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AUGLYSING 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands hefur í dag samkvæmt tillögu ráðuneytisins staðfest eftir- 
farandi breytingu á reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla Íslands. 

1. gr. 
Í 57. gr., 2, próftilhögun og tímamörk, bætist á eftir 3. málsgrein ný máls- 

grein, er verður 4. málsgr., svofelld: 

Við árspróf 1963 setur verkfræðideild heimilað stúdentum að segja sig til prófs 
í einstökum námsgreinum. Enn fremur getur deildin leyft þeim að endurtaka árs- 
próf einstakra námsgreina, án þess að þeim sé skylt að endurtaka um leið sama 
árspróf annarra greina eða önnur árspróf sömu greinar. 

2. gr. 
Reglugerð þessi tekur þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 30. marz 1963. 

Gylfi Þ. Gíslason. NH 

Birgir Thorlacius. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 43—62. Útgáfudagur 27. maí 1963.
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11. juli. i 301 Nr. 63. 

FORSETABRÉF 

um heidurspening til minningar um vigslu Skålholtskirkju 

og afhendingu Skálholtsstaðar til þjóðkirkjunnar 1963. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að ríkisstjórninni þyki hlýða, 

að gerður verði heiðurspeningur, er sæma má innlenda menn og erlenda, 
í sambandi við vígslu Skálholtskirkju og afhendingu Skálholtsstaðar til þjóð- 
kirkjunnar hinn 21. júlí 1963. 

Ég fellst á, að efnt verði til slíks heiðurspenings, og skulu um hann 
gilda eftirfarandi reglur: 

1. gr. 

Peningurinn nefnist: Heiðurspeningur til minningar um vígslu Skálholtskirkju 
og afhendingu Skálholtsstaðar til þjóðkirkjunnar 1963. Heiðurspeningurinn skal vera 
gylltur silfurpeningur, 3 em að þvermáli og 2 mm að þykkt. Lögun peningsins skal 
vera hin sama og á smelltum skjöldum á stétt Skálholtskaleiks í Þjóðminjasafni 

Íslands. Á framhlið skal mótuð mynd af mitri, en í kross fyrir aftan það bagli og 
tvískeggja lykli. Á bakhlið, sem er slétt, skal letra: Skálholt 1963. 

Heiðurspeninginn skal bera á brjóstinu vinstra megin í hvítu bandi með gylltum 
jöðrum. 

2. gr. 
Veiting heiðurspeningsins skal fara fram í eitt skipti, hinn 21. júlí 1963. 

3. gr. 
Heiðurspeninginn skal, að fengnum tillögum ráðuneytisstjóra kirkjumálaráðu- 

neytisins, biskups og formanns orðunefndar hinnar íslenzku fálkaorðu, veita inn- 
lendum mönnum og erlendum, sem taldir eru sérstaklega verðir þess að hljóta 

hann. 

i. gr. 
Forseti Íslands veitir heiðurspeninginn, og er hann eign þess, er hann hlýtur. 

5. gr. 
Heiðurspeningnum skal fylgja skjal undirritað af forseta Íslands. 

6. gr. 
Birta skal í Lögbirtingablaði og Stjórnartíðindum hverjir heiðurspeninginn 

hljóta. 
A 38 
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” 
7. gr. 

Kostnaður við heidurspeninginn greiðist úr rikissjodi. 

Gjört í Reykjavík, 11. júli 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) a 

Ólafur Thors. 

Nr. 64. . 17. ágúst. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um lausn kjaradeilu verkfræðinga. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Ríkisstjórnin hefur tjáð mér, að algert verkfall hafi staðið yfir 

hjá meðlimum Stéttarfélags verkfræðinga frá 27. júní sl. Frá 1. júlí þ. á. 
hafi tekið gildi nýtt launakerfi opinberra starfsmanna samkvæmt kjara- 
dómsúrskurði, en launakröfur Stéttarfélags verkfræðinga, sem félagið hafi 
haldið fast við, séu almennt verulega hærri en laun sambærilegra starfs- 
manna samkvæmt kjaradómi. Þannig sé öllu samræmi launakerfis ríkisins, 
sem komið var á með lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna, nr. 
55/1962, við laun fyrir sambærileg störf hjá öðrum en ríkinu, stefnt í hættu 
og þannig unnið gegn efnahagskerfi landsins og hagsmunum almennings. 
Beri því brýna nauðsyn til að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir slíka 

þróun mála. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Hæstiréttur tilnefnir þrjá menn í gerðardóm, sem ákveði kjör verkfræðinga, 

sem starfa hjá öðrum aðilum en ríkinu. Dómurinn skal einnig setja gjaldskrá fyrir 
verkfræðistörf, sem unnin eru i ákvæðisvinnu eða tímavinnu. 

Hæstiréttur kveður á um, hver hinna þriggja gerðardómsmanna skuli vera for- 

maður dómsins. 
Gerðardómurinn setur sér starfsreglur. Hann aflar sér af sjálfsdáðum nauð- 

synlegra gagna og er rétt að krefjast skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstök- 

um mönnum og embættismönnum. 

2. gr. 

Gerðardómurinn skal við ákvörðun mánaðarlauna, vinnutíma og launa fyrir 

wfirvinnu, hafa hliðsjón af því, hver séu kjör verkfræðinga og annarra sambæri- 

legra starfsmanna hjá ríkinu, samkvæmt launakerfi því, er gildir frá 1. júlí 1063. 

Við setningu gjaldskrár fyrir verkfræðistörf, unnin í ákvæðisvinnu og tíma- 

vinnu, skal höfð hliðsjón af gjaldskrá Verkfræðingafélags Íslands frá 19. apríl 1955 

og reglum, er gilt hafa um framkvæmd hennar. 

(23 
od. ST. 

Verkföll í því skyni að knýja fram skipan kjaramála, sem lög þessi taka til, er 

óheimil, þar á meðal framhald verkfalla Stéttarfélags verkfræðinga, sem nú eru háð.
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4. gr. 
Ákvarðanir gerðardóms samkvæmt 1. gr. skulu gilda frá gildistöku laga þessara. 

5. gr. 
Kostnaður við gerðardóminn, þar á meðal laun gerðardómsmanna eftir ákvörðun 

ráðherra, greiðist úr ríkissjóði. 

6. gr. 
Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála, og varða brot 

sektum. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 46 13. apríl 1963, 

um hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf. 

Gjört að Bessastöðum, 17. ágúst 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

17. ágúst. j Nr. 65. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, fór í dag í einkaerindum til útlanda 
og mun verða fjarverandi um hríð. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
Hæstaréttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 17. ágúst 1963. 

Ólafur Thors. 
  

Knútur Hallsson. 
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SIGLINGALOG 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 15. gr. laga nr. 15 20. apríl 1965, um breyting 

á siglingalögum, nr 56 30. nóvember 1914, hefi látið fella meginmál hinna 

fyrst nefndu laga, svo og 1. gr. laga nr. 40 19. maí 1930, inn í lög nr. 56 

30. nóvember 1914 og sef þau út svo breytt: 

I. KAFLI 

Gildissvið laganna o. fl. 

1. gr. 

Lög þessi gilda um öll skip, sem skráð eða skráningarskyld eru á Íslandi. Þegar 

athafnir íslenzks framkvæmdarvalds eða dómsvalds taka til erlendra skipa, skal 

einnig beita ákvæðum laga þessara, eftir því sem við á, enda brjóti það ekki í bága 

við reglur þjóðaréttarins. 

2. gr. 

Skip er óbætandi: 1. er engri viðgerð á því verður við komið; 2. er ekki verður 

gert við það, þar sem það er, eða á neinum þeim stað, er það verður flutt á; 3. er 

skipið er ekki talið þess vert, að við það sé gert. — Skulu öll þessi atriði sönnuð með 

löglegri skoðunargerð. 

II. KAFLI 

Um réttindi yfir skipum. 

3. gr. 

Um stofnun og vernd eignarréttar og eignarhafta á skrásettu skipi, sem er 5 rúm- 

lestir að stærð eða meira, skal farið eftir reglum um fasteignir, eftir því sem við 

verður komið. 

4. gr. 
Nafnbreytingu á skipi má því aðeins leyfa, að allir eigendur þess séu því sam- 

þykkir. Áður en skráningarstjóri tekur hið nýja nafn á skipaskrá, skal hann senda 

dómara þeim, sem þinglýsingar annast, tilkynningu um nafnbreytinguna. 

Nú er skip flutt milli skráningarumdæma, og skal þá skráningarstjóri í því um- 

dæmi, sem skip var skrásett í, sjá um, að skráningarstjóranum í því umdæmi, sem 

skipið er flutt í, séu send eftirrit af öllum þinglesnum eignarhaftaskjölum, sem 

skipið varða, en hann skal þegar afhenda dómara þau til þinglýsingar, og má ekki 

skrásetja skipið fyrr en það hefur verið gert. Fyrir hinn nýja þinglestur skal ekkert 

gjald greiða.



31. desember. 305 Nr. 66. 

5. gr. 

Lögleg eignarhåft á skipi, sem ekki er skrásett hér á landi, halda gildi sínu, ef 

skjöl um þau eru afhent dómara til þinglýsingar innan 3 mánaða frá bráðabirgða- 

skráningu skipsins í íslenzka skipaskrá eða frá fullnaðarskrásetningu þess, ef það 

var ekki skrásett til bráðabirgða. 

6. gr. 
Nú missir skip rétt til að sigla undir íslenzkum fána eða er af öðrum ástæðum 

fellt úr skipaskrá, og hefur þetta engin áhrif á þinglesin eignarhöft. Þó fellur i gjald- 
daga skuld, sem tryggð er með þinglesnu veði í skipi eða skipshluta, um leið og skipið 

er fellt úr skrá yfir íslenzk skip. 

IN. KAFLI 

Um útgerð skipa. 

7. gr. 
Sé ekki annan veg fyrir mælt í lögum þessum, ábyrgist útgerðarmaður með 

öllum eignum sínum allar skuldbindingar, sem hann stofnar sjálfur eða aðrir fyrir 

hans hönd. 
8. gr. 

Útgerðarmaður ber ábyrgð á tjóni, sem skipstjóri, skipshöfn, hafnsögumaður 

eða aðrir, sem vinna Í þágu skips, hafa valdið í starfi sínu með yfirsjónum eða van- 

rækslu. Ábyrgðin er takmörkuð samkvæmt ákvæðum IK. kafla. 
Nú greiðir útgerðarmaður fé af þessum sökum, og bæti honum aftur sá, er 

tjóni olli. 
9. gr. 

Nú er félagsútgerð á skipi, og koma þá skuldbindingar allar, sem hvíla á félögum 
sem sjálfskuld, á þá aðeins að réttri tiltölu við eign þeirra í skipi. 

10. gr. 

Ef skip er félagseign, skulu félagar kjósa sér útgerðarstjóra, og sé hann heimilis- 

fastur hér á landi. Sé það skip skrásetningarskylt, skal senda tilkynningu um kosn- 
inguna til innritunar á skipaskrána. 

Sækja má útgerðarstjóra að lögum um öll mál, sem snerta útgerðina. Nú er ekki 
kosinn útgerðarstjóri, og er þá rétt að sækja hvern af félögum, er vill, í úigerðar- 
málum. Sækja má félaga hvort er vill á varnarþingi hans eða skipsins. 

11. gr. 
Útgerðarstjóri getur, samkvæmt stöðu sinni, gert alla löggerninga, sem útgerð 

almennt krefur, svo fullgilt sé gagnvart öðrum mönnum. Hann getur því ráðið skip- 

stjóra, látið hann fara og gefið honum fyrirskipanir; svo getur hann og veitt við- 

töku fé, sem útgerðinni greiðist. Hann getur og verið réttur sóknar- og varnaraðili 
útgerðarinnar. Hins vegar er útgerðarstjóra ekki frjálst að taka fé að láni fyrir hönd 
útgerðarinnar, að selja skip eða veðsetja eða kaupa tryggingu á skipi, nema sérstök 

heimild komi til. 
Nú takmarka útgerðarmenn með sérstökum fyrirmælum valdsvið útgerðarstjóra 

frá því, sem það er almennt talið og hér hefur verið greint, og er þá sú takmörkun 
ógild gagnvart öðrum mönnum, sem við útgerðarstjóra semja og eru eigi vitandi 

um hana. 
12. gr. 

Nú skal útkljá einhver málefni útgerðarinnar með atkvæðagreiðslu félagsmanna, 

og ráða þá atkvæði þess eða þeirra, sem meira eiga en helming skipsins. Þó er nóg,
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að þeir eigi hálft skipið, ef útgerðarstjóri er þeim samþykkur, þó ekki sé hann félags- 
maður. Nóg er og helft skipseignar til kosningar útgerðarstjóra; hljóti tveir jöfn 
atkvæði, skal hlutkesti ráða. 

Fari samþykktir í bága við efni útgerðarsamnings eða taki út fyrir tilgang út- 
gerðarinnar, eru þær því aðeins lögmætar, að allir félagsmenn samþykki. 

13. gr. 
Um heimild útgerðarstjóra til samninga og annarra athafna fyrir hönd útgerð- 

armanna skulu gilda gagnvart þeim hinar almennu reglur um umboð. Skylt er út- 
serðarstjóra, ef atvik og ástæður meina það ekki, að kveðja félagsmenn til ráð- 
stefnu eða afla sér á annan hátt vitneskju um vilja þeirra um öll mikilsverð mál- 
efni, sérstaklega ef skipinu eru ætlaðar verulega ólíkar ferðir eða flutningur eða 
nýjar veiðiaðferðir, svo og ef ráða skal skipstjóra eða setja hann af eða bæta skip 
að mun. 

14. gr. 
Heimilt skal jafnan félögum þeim, sem meira eiga en hálft skip, að setja útgerð- 

arstjóra af. 
Nú á hann hálft skipið eða meira, og getur dómari þá svipt hann stöðunni, 

ef hluthafi krefst og dómari finnur nægar sakir til, og skipað annan útgerðarstjóra 
til bráðabirgða. 

15. gr. 
Skylt er útgerðarstjóra að hafa sérstaka reikninga yfir öll viðskipti útgerðar- 

innar, þau er undir hann koma, og gera á þeim öllum full skil. Hafi félagar ekki 
aðra skipan á gert, skal hann hafa gert þeim skil fyrir almanaksár hvert, áður 3 mán- 
uðir séu liðnir frá lokum ársins. 

16. gr. 
Nú eru gerð reikningsskil, og er þá útgerðarstjóra skylt að senda reikningana 

hverjum einstökum félagsmanni eða leggja þá fram til sýnis. Rétt á hver félags- 
maður á því, til tryggingar, að sjá reikningsbækur útgerðarinnar og fylgiskjöl og 
einkanlega reikninga skipstjóra. 

Nú mótmælir einhver reikningum útgerðarstjóra og er þó eigi um misreikning 
eða svik að ræða, og skal þá fram fylgja mótmælunum með lögsókn áður eitt ár 
sé liðið frá því er reikningsskil voru af hendi innt og félagsmönnum sagt til þeirra. 

17. gr. 
Skylt er félagsmanni að greiða allan útgerðarkostnað að réttri tiltölu við eign 

hans í skipi. Vanræki félagsmaður að greiða skylduhlut sinn og hafi þó verið kraf- 
inn, og greiði útgerðarstjóri þann hluta eða annar af félagsmönnum, og skal þá 
hinn lúka það fé og vexti, 8 af hundraði, á ári, frá því greiðsla fór fram, og þar að 
auki þau tryggingariðgjöld, sem sá, er galt fyrir hann, kann að hafa greitt til trygg- 
ingar sér. Veðrétt á lánssali í skipshluta þess, er hann galt fyrir, og ágóða þeim, sem 
í hans hlut kemur, og skal sá veðréttur ganga fyrir öðrum eldri samningsveðrétti í 
þeim skipshlut, en þoka skal hann fyrir sjóveði því, sem getur hér í X. kafla, svo og 
fyrir eldra samningsveði í öllu skipi; en hafin skal málssókn til lúkningar kröf- 
unni áður ár sé liðið frá því er hann greiddi féð; missi ella veðsins. 

18. gr. 
Nú er skipinu ráðin ný ferð eða ráðnar bætur á því að lokinni ferð og krafið 

framlaga til og einhver félagsmanna hefur ekki lagt þeim samþykktum atkvæði 
sitt, og skal honum þá heimilt að segjast úr þeim framlögum með því að láta af
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hendi sinn hlut í skipi endurgjaldslaust, svo framarlega sem ekki hvíla sérstök 

eignarhöft á hluta hans. Nú vill hann neyta þessarar heimildar, og skal hann þá 

skýra útgerðarstjóra frá því bréflega svo snemma, að útgerðarstjóri viti það áður 

8 dagar séu liðnir frá því er samþykktin var gerð eða frá því er honum var skýrt 

frá henni, ef hann var ekki viðstaddur samþykktargerðina. Jafna skal hlut þess, er 

úr gekk, á hluti sameignarmanna hans að réttri tiltölu við stærð þeirra hluta, er 

þeir áttu áður. 
Ef keypt hefur verið vátrygging á hlut þess, er úr gekk, og hún er enn i 

gildi vid eigendaskiptin, greida hinir nyju eigendur idgjald fyrir hana, einn fyrir 

alla og allir fyrir einn, fyrir það sem eftir er tryggingarlímans. 

19. gr. 

Jafna skal á félagsmenn skaða og ábata á útgerðinni að réttri tiltölu við eign 

þeirra í skipi. 
Nú reynist, að gerðum reikningsskilum, að tekjuleifar eru, og skal þeim þá skipt 

upp meðal félagsmanna, sé þeirra ekki þörf til nauðsynja útgerðarinnar. 

20. gr. 

Ekki slítur það samútgerð skips, þótt skipshluti verði eign annarra manna 

eða félagsmaður deyi, verði sviptur fjárforráðum eða gjaldþrota. 

Heimilt er félagsmanni að selja hluta sinn öðrum mönnum án samþykkis sam- 

eigenda; þó er ólögmæt sala skipshluta, jafnvel þótt nauðungarsala sé, nema allir 

félagsmenn samþykki, ef salan sviptir skipið heimild til skrásetningar á íslenzkar 

skipaskrár. 
Nú er skipshluta afsalað öðrum manni til eignar en sameiganda, og á þá hver 

sameigandi rétt á að leysa til sín hlutann, enda bjóði hann hinum nýja eiganda 

innlausnarféð, eða fullnægjandi tryggingu, ef lausnarféð er ekki að fullu ákveðið, 

innan hálfs mánaðar eftir þann dag, er eigandaskiptin voru tilkynnt, samkvæmt 21. 

gr., 2. málsgr. Ef málsaðilar verða ekki á eitt sáttir um innlausnarféð, þá skal upp- 

hæð þess ákveðin með lögmætu mati; þó má hún aldrei lægri vera en kaupverð 

það, er hinn nýi eigandi greiddi. Ef hinn nýi eigandi vill ekki láta hluta sinn lausan 

án málssóknar, skal mál hafið áður en 3 mánuðir séu liðnir frá tilkynningunni sam- 

kvæmt 21. gr. Nú er skipshluti seldur á uppboði og útgerðarstjóri hefur fengið til- 

kynningu um það viku áður en það er haldið, og eiga sameigendi þá ekki inn- 

lausnarrétt. Ef fleiri en einn sameigenda krefjast innlausnar samtímis, eiga þeir 

allir innlausnarrétt að réttri tiltölu við hluta hvers þeirra í skipinu. Nú hefur einn 

sameigenda neytt innlausnarréttarins að fullu, og eiga þá hinir sameigendurnir 

eigi framar innlausnarrétt að því sinni. 

Verði skipshluti eign manns, sem ekki hefur rétt til þess að eiga íslenzkt skip, 

sbr. 1. gr., á hver félagsmaður rétt á að krefjast sölu þess skipshluta á uppboði, nema 

eigandi hafi gert þá ráðstöfun áður 6 mánuðir séu liðnir, að skipið haldi heimild 

sinni til skrásetningar á íslenzku skipaskrána. Svo skal að öllu fara með þá sölu 

sem nauðungarsala væri og sama gildi hafa. 

21. gr. 

Nú verður maður eigandi skipshluta, og eignast hann þegar gagnvart meðeig- 

endum rétt þann og binzt skyldum þeim, sem bera réttum sameignarmanni. Hlíta 

skal hann og svo sem formaður hans samþykktum þeim, er skipseigendur serðu 

áður hann varð eigandi, svo og öðrum framkvæmdum þeim, er þeir höfðu hafið þá, 

og svo þeim skyldum, er þeim fylgja. Rétt er og, að sameignarmenn hans færi honum 

til skuldajafnaðar þær kröfur, sem þeir áttu á formann hans og af sameigninni
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stafa. Hann ábyrgist sem sameigandi gagnvart öðrum mönnum skuldbindingar þær 
allar, sem útgerðin tekst á hendur eftir það er hann varð félagsmaður. 

Skylt er hlutsala að skýra útgerðarstjóra eða öllum sameignarmönnum frá eig- 
endaskiptunum og sanna, að viðtakandi, sá er hann til nefnir, kannist við kaupin, 

en meðan hann gerir það ekki, getur hlutsali ekki skotið sér vegna eigendaskipt- 
anna undan neinum þeim skyldum við sameigendur, er af sameigninni stafa. Ábyrgj- 
ast skal hann, unz eigandaskipti hafa verið tilkynnt skráningarstjóra, skuldbind- 
ingar sameigenda gagnvart öðrum mönnum, þær er gerðar voru eftir eigandaskiptin, 
ef þeir menn vissu þau ekki. 

22. gr. 
Þeir félagsmenn, einn eða fleiri, sem meira eiga en hálft skipið, geta ákveðið, 

að sameigninni skuli slitið. 

Þá getur hver félagsmaður krafizt, að slitið sé sameign: 1. ef skip missir heimild 
til skrásetningar á íslenzku skipaskrána án tilverknaðar hans eða samþykkis og er 
því máð af skipaskrá; 2. ef útgerðarstjóra er vikið frá með dómsúrskurði sam- 
kvæmt 14. gr.; 3. ef hann sannar, að útgerðarsamningurinn hafi verið verulega rof- 

inn, eða gengið að öðru leyti á rétt hans í framkvæmdum eða forstöðu sameign- 
arinnar; 4. ef það kemur í ljós við lok ferðar innanlands, að skuldir sameignar fari 
fram úr eignum hennar. 

Verði ágreiningur í þessu síðasta atriði um verðmæti skips, skal það ákveðið 
með löglegu mati. 

23. gr. 
Nú er félagsútgerð slitið, og skal þá skipið selt á opinberu uppboði. Ef skipið 

er utanlands og greini menn á um, hvort það skuli flutt heim eða ekki, eða um upp- 
boðsskilmálana, skal uppboðsrétturinn á heimili félagsútgerðar skera úr. 

IV. KAFLI 

Um skipstjóra. 

24. gr. 
Útgerðarmenn ráða skipstjóra eða útgerðarstjóri fyrir þeirra hönd. Ef einhver 

þeirra á meira en helming skips, á hann rétt til skipstjórnar, enda hafi hann til þess 
lögfull skilyrði. Greini menn á um skipstjórakaup, er heimilt að leita dómsúrskurðar. 

25. gr. 

Skipstjóri annast um, áður ferð er byrjuð, að skip sé haffært, og sér um það 
í tæka tíð, að það sé vel útbúið, nægilega vel mennt og birgt að vistum, hafi vatn og 
læknislyf, eldsneyti og aðrar vélanauðsynjar, ef það er gufuskip. Skylt er honum 
að annast um, að lögboðin bendingaáhöld og björgunartæki, sæbréf og siglinga- 
verkfæri séu á skipi. 

Skylt er honum að annast um, að skip sé ekki offermt og farmur vel búlkaður, 
og til að tryggja hann sé séð fyrir nægu refti, undirbreiðum, hlerum, skorðum 
o. s. frv., og að lestarop séu tryggilega lukt og fleyguð. Sé farmur fluttur á þilfari, 
skal tryggilega um hann búið, og svo settur, að hann hindri ekki að mun athafnir 
skipverja. Fari skipið með seglfestu, annast skipstjóri um, að hún sé sæmileg að 
gnægð og sæðum og svo tryggilega um hana búið, að ekki byltist á leið. 

Ráðherra kveður nákvæmara á um birgðir skips að læknislyfjum, svo og um 
ferming, flutning og affermingu sprengiefna, eldfimra og etandi hluta, og ábyrgist 
skipstjóri, að þeim fyrirmælum sé hlýtt.
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Heimilt er og að láta ákvæði þau, er getur í næstu málsgrein hér á undan, nå 
til erlendra skipa, er þau eru í landhelgi. 

26. gr. 
Hafa skal skipstjóri á skipi öll nauðsynleg skipsskjöl og eintak af lögum þess- 

um og sjómannalögunum og þeim reglugerðum og fyrirskipunum, sem gerðar hafa 
verið samkvæmt þeim. 

27. gr. 
Skipstjóra er óheimilt án leyfis útgerðarmanns að taka í skip söluvarning sinn 

eða annarra. Brjóti hann bann þetta, skal hann greiða útgerðarmanni farmgjald og 

bæta honum tjón. 

28. gr. 
Ekki má skipstjóri fara frá skipi, nema hann segi stýrimanni til áður um það, 

sem þörf er á, og gefi honum skipanir sínar eða skipverja öðrum, sé stýrimaður 
ekki á skipi. Sé skipið ekki fest í höfn eða við akkeri í tryggu lægi, má skipstjóri 
ekki vera frá skipi, nema að nauðsynjaerindum, þótt hafnsögumaður sé á skipi. 

Svo er og ávallt, ef hætta er á ferðum. 

29. gr. 
Nú má skipstjóri ekki vera fyrir skipi sakir sjúkleika eða af öðrum brýnum 

ástæðum, og skal þá útgerðarmanni tafarlaust sagt til um það. Verði ákvæðis út- 
sgerðarmanns eða umboðsmanns hans ekki beðið að skaðlausu, skal skipstjóra skylt 
að sjá fyrir nauðsyn skipsins, einkanlega að setja fyrir skipið til bráðabirgða stýri- 
mann eða annan hæfan mann, og hafi ráð ræðismanns að því er hann getur, ef 

það er utanríkis. En sé skipstjóri ófær til, eða vanræki þessa skyldu sína, annast 
ræðismaður nauðsynjar skipsins. 

30. gr. 
Skipstjóri annast um, að fermingu og affermingu skips sé hraðað eftir þörfum 

og að burtför skips dragist ekki að því loknu. Ekki má hann nauðsynjalaust víkja 
skipinu af réttri leið á ferð þess né tefja það á annan hátt, nema honum sé skylt að 
bjarga mönnum eða skipi úr sjávarháska, sbr. 4. gr. laga nr. 56 23. júní 1932. 

31. gr. 
Skylt er skipstjóra að gera allt það, er hann má, til að halda skipi sjófæru á 

ferð. Nú hefur skip tekið grunn, eða annað að borið, svo að ætla má, að skip hafi 
laskazt, og er skipstjóra þá skylt að láta rannsaka það, þar sem því verður fyrst 

við komið. 

32. gr. 

Skylt er skipstjóra að kynna sér ákvæði og fyrirmæli um siglingar, er honum 
ber að gæta á viðkomustöðum á ferð sinni. Hann skal og afla sér vitneskju um, 
hvers gæta ber til tryggingar skipi og farmi, ef við ófriði er að sjá eða herkvíun. 

33. gr. 
Skylt er skipstjóra að veita viðtöku islenzkum farmönnum, sem ræðismönnum 

er skylt að senda heim, og flytja þá alla leið eða til annarrar hafnar, sem skip fer 
til í þeirri ferð, fyrir fargjald, sem ráðherra ákveður. 

34. gr. 
Öll skip, sem fara á milli landa, skulu halda leiðarbók. Skip, sem eru við fisk- 

veiðar, flutning eða annað hér við land, þurfa ekki að halda leiðarbók, en séu þau 
A 39
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yfir tólf rúmlestir, skulu þau halda dagbók. Vélskip hafa að auki sérstaka vélar- 
bók. Ráðherra setur nánari reglur um tilhögun og löggilding bókanna. Þegar skip 
er afgreitt úr höfn innanlands, skal sýna leiðarbókina eða dagbókina lögreglustjóra, 
og skrifar hann ókeypis í þær vottorð um það, að þær voru sýndar. 

3ð. gr. 
Í leiðarbók skrifar skipstjóri, eða stýrimaður með umsjá skipstjóra, og ábyrgist 

þá báðir, en vélstjóri skrifar í vélarbók með umsjá skipstjóra og ábyrgist báðir. 
Skrifa skal allt í bækurnar eftir réttri tímaröð, í höfn eftir hvern sólarhring, en á 

sjó eftir varðtíðir. Skrifa má fyrst í bráðabirgðabók það, sem gerist á varðlið hverri, 
en skrifa skal það í bækurnar, áður sá sólarhringur sé á enda. 

Bóka skal í leiðarbók glöggt og skipulega. Ekki má skafa það af, sem skrifað 
var, draga yfir það, eða gera það með öðru móti ólæsilegt; gerist leiðréttingar þörf, 
skal henni bæta við sem athugagrein. 

36. gr. 
Skrifa skal í leiðarbók ýtarlega allt það, er við ber á ferðinni, og hvað annað 

það, er útgerðarmönnum er gagn að vita eða eigendum farms eða vátryggjendum 
eða öðrum þeim mönnum, er ferðin snertir hagsmunalega. 

Geta skal því þess í leiðarbók, nær starfstími skipverja hefst og endar, nær 
vistir og vatn er tekið á skip, nær ferming skips og afferming hófst, var frestað, og 
nær þeim lauk; bóka skal, hvað fermt er og affermt hvern dag, og ef tekin er segl- 
festa, hver hún var, hve þung og hversu um hana var búið, hvort aðrir unnu en 

skipverjar, djúpmál skipsins á skut og stafni og ásigkomulag þess að öðru leyti, 
er það lét úr höfn, hverju skipið er fermt og ásigkomulag farmsins; ef búlki er á 

þilfari, skal sagt, hve mikill er og hve hár, um leiðrétting áttavitans og afbrigði 

(deviation); nær skipið lætur út, kemur til hafnar eða flytur sig þar; um vind, veður- 

far, stöðu loftvogar, strauma, stefnu, skriðhraða, hvað haft var af seglum, hver vega- 

lengd var farin, hver skipsljós höfð; djúpmál, miðun og athuganir; nær hafnsögu- 

maður kom á skip og fór af skipi; um dælinguna, hve oft var dælt, hve lengi um 

sinn og með hve miklu afli og um vatnshæð í dælunum. 
Leiðarreikning skal bóka um hvern sólarhring. 
Sé ráðstefna haldin á skipi, skal bóka í leiðarbók tillögur manna svo og úr- 

skurð skipstjóra, og skrifa þeir nöfn sín undir bókun, sem á ráðstefnu voru. 

Þess skal og getið í leiðarbók, ef skipverji sýkist, deyr eða sirýkur, eða vinnur 

glæp eða skipsagabrot, svo og hvenær og af hvaða ástæðum skipstjóra þykir nauð- 

syn að draga af matgjöfum. 

Sérstaklega ber að rita í leiðarbók nákvæmar skýrslur um hvert bað óhapp, 

sem verða kann á skipi eða farmi, og þess getið, hvað því olli, hversu það bar að 

og hversu úr var ráðið. 
Í vélarbók skal greint frá eldsneytisforða skips og annarra vélanauðsynja, er 

skip lét úr höfn, eyðslu á eldsneyti hvern sólarhring og allt annað, er vélina snertir, 

gang hennar og gæzlu. 
Í dagbók skal rita greinilega frásögn um ferð skipsins, og skal, auk veðuráttu, 

skýrt frá öllum þeim atvikum, er verulega þýðingu hafa fyrir ferðalagið, eða á einn 

eða annan hátt geta snert hagsmuni útgerðarmanna, eigendur farms eða vátryggj- 

endur. Sé skipið við fiskveiðar, skal enn fremur greina daglega frá öllu því mark- 

verðasta, er snertir fiskveiðarnar, svo sem hvar skipið fiskar og hvernig aflast, dýpi, 

botnlag o. s. frv. Halda skal leiðarreikning, hvenær sem þörf krefur.



31. desember. 311 Nr. 66. 

37. gr. 
Þegar leiðarbók er skrifuð til enda eða verður ekki notuð annars vegna, fær 

skipstjóri nýja bók og lætur löggilda, og skal þá geta þess í gömlu bókinni, að ný 
bók sé löggilt og nær það var. Nú verður ekki náð til hinnar gömlu bókar, og skal 
þess þá getið í hinni nýju, og sagt, hvað til þess bar. 

Við slík bókarskipti ber réttu yfirvaldi að rannsaka það, hvort hirðulega var 

bókað í hina eldri bók dag eftir dag og annast um, að skipstjóri sæti lögsókn, ef 
svo er eigi. Nú verða skipstjóraskipti, og skal þá leiðarbók send yfirvaldi til slíkrar 
rannsóknar áður næsti dagur á eftir sé liðinn, ef því verður við komið, annars svo 

fljótt, sem unnt er, svo og ef skipið verður fyrir slysi, svo að sjóferðaskýrslu þurfi 

að krefja af þeim sökum (41. gr.), og skipstjóri leitar hafnar innanríkis eða utan- 
ríkis, þar sem skipaður er íslenzkur ræðismaður eða sá, er fer með slíkt vald fyrir 
Íslands hönd; svo skal og vera, þegar menn eru skráðir úr skiprúmi eða skip tekur 
aftur innlenda höfn og affermir þar að öllu eða meiri hluta. Geta skal í leiðarbók 
nær hún var færð yfirvaldi og um þá rannsókn, er fram fór. 

Ákveða má i reglugerð linkind í eftirliti þessu á gufuskipum, sem eru í reglu- 
bundnum förum landa í milli. 

38. gr. 
Rétt á hver maður á að fá að kynna sér leiðarbók skips, sá er sýnir, að hann 

eigi þar lögmætra hagsmuna sinna að gæta. Geyma skal leiðarbækur alskrifaðar 
ekki skemur en tvö ár eftir það er ferð var á enda. Nú rís dómsmál og snertir það 
ferðina, og skal þá varðveita leiðarbók til þess er því máli lýkur að fullu. 

39. gr. 
Nú gerist einhver atburður á fermingarstað skips eða affermingarstað eða á 

ferð þess, er skip eða farmur bíður skaða við, svo að nokkru nemi, eða gild rök eru 
til að ætla, að tjón á þeim leiði af, og skal þá skipstjóri gefa um það sjóferðarskýrslu. 

Svo er og, ef maður slasast eða ferst voveiflega af skipi eða skipið veldur tjóni 
á öðrum skipum eða mannvirkjum. 

Nú verður slysið hér í ríkinu, og skal þá skipstjóri segja til þess yfirvaldi á 
Þeim stað svo fljótt sem unnt er, eftir það er slysið bar að eða varð kunnugt. Fylgja 
skal frásögninni orðrétt afrit af því, sem bókað var um þann atburð í leiðarbókinni; 
ef ekki var leiðarbók eða hún hefur farizt, skal sefa bréflega skýrslu um atburð- 
inn og skrá yfir skipverja og þá menn aðra, sem ætla má að skýrt geti málið, og 
til nefna, ef auðið er, þá menn, sem þetta mál kemur við, eða umboðsmenn þeirra. 
Dómari eindagar síðan þinghald til sjóferðaskýrslu og framkvæmdir til undirbún- 
ings það, er þörf krefur. Hafa skal skipstjóri leiðarbækur með sér á þingið. — Utan- 
lands skal skipstjóri, svo fljótt sem verða má, gefa sjóferðarskýrslu því yfirvaldi, 
sem þau embættisstörf ber undir á þeim stað, eða íslenzkum ræðismanni, ef ríkis- 
stjórnin hefur fengið honum vald til að taka við slíkum skýrslum. 

Ef sjóferðarskýrsla er gefin erlendu yfirvaldi og íslenzkur ræðismaður er á 
þeim stað, skal honum sagt til, svo að hann geti verið viðstaddur þinghaldið og annazt 
um, að sjóferðarskyýrslan sé sem gleggst og fyllst. 

Ræðismaður sendir utanríkisráðuneytinu skýrslu um það, sem fram hefur farið, 
hvort heldur hann hefur sjálfur tekið við sjóferðarskýrslunni eða átt þess kost að 
vera viðstaddur þinghald. Skýrsluna skal síðan senda ráðuneyti því, sem fer með 
siglingamál. 

Öll þau fyrirmæli, sem þessi grein og 35., 37. og 38. gr. gefa um leiðarbók, gilda 
og um dagbók skips.
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40. gr. 
Laskist skip á ferð, svo bæta verði að mun eða tefja það um hríð, er skipstjóra 

skylt að láta lögmæta matsgerð fram fara. Skulu matsmenn líta á skemmdir og 
segja álit sitt um, hvað aðhafast skuli til að bæta skip, hvað það muni kosta og hve 
mikils skipið sé þá vert óbætt. Þá er skip er bætt skal úr því skorið með nýrri skoð- 
unargerð, hvort skip er þá fært til að halda áfram ferð sinni. 

Nú spillist farmur að mun á ferð, eða ráða má af líkum, að hann sé svo á sig 

kominn, að nauðsyn beri til að afferma skipið, eða hjálpa farmi við á annan veg, 
eða ryðja verður skipið sakir þess sjálfs, og skal þá skipstjóri láta fram fara lög- 
mæta skoðunar- og matsgerð. Reynist skemmd á farmi, skulu matsmenn láta uppi 
álit sitt um það, hvað ætla má, að valdið hafi og hversu hagkvæmast verði úr ráðið. 

Kveðja skal matsmenn eftir því sem lög eru til eða venja á þeim stað; þar sem 

slík matskvaðning er ekki tíðkuð, skal skipstjóri afla sér yfirlýsinga skynbærra 

manna. 

41. gr. 
Ef grunur getur leikið á því, að skemmdunum hafi valdið misfellur við hleðsl- 

una, umbúnaðinn, lestarop vanlukt og annað þess háttar, skal kveðja til skoðunar- 
menn að sjá lestarrúm opnuð og skip affermt. Ef óttast má, að góss hafi spillzt á 
ferð, skal skipstjóri krefjast skoðunargerðar áður en góssið er fengið í hendur 

viðtakanda. 

42. gr. 
Ef skip kemst í sjávarháska, er skipstjóra skylt að gera allt, sem hann má, til 

bjargar skipinu, og má ekki hverfa frá því meðan nokkur von er um björg þess. 
Ef engin er bjargarvon, en háskinn svo vís, að það eitt sé til, að hverfa frá skipi, 
þá er honum skylt einkanlega að annast björgun skipsbóka og skipsskjala; hann 
annast og björgun á skipi og góssi og leitar sér til þess hjálpar, sem nauðsyn krefur. 

Nú verður björg, og sér þá skipstjóri um björgunina, nema það komi í bága 
við lög á þeim stað, eða sérstakur björgunarsamningur sé til fyrirstöðu. Skrifað 
skal nákvæmlega, hverju bjargað er, svo og tölu þeirra manna, sem að björgun 

vinna og góssið flytja á geymslustað; skrifar skipstjóri það sjálfur, eða lætur stýri- 
mann gera; skipstjóri rannsakar og, svo sem hann má við koma, reikninga alla 

fyrir björgun, flutning, geymslu, og vottar með nafni sínu, að réttir séu. 
Skipstjóri annast og, svo fljótt sem hann má, um lögmæta skoðunargerð á skipi 

og því góssi sem bjargað var, og fær því þá varðveizlu, sem hann má bezta. 

43. gr. 

Þá er skip er utan heimilis síns, gerir skipstjóri, svo fullgilt sé gagnvart öðrum 
mönnum, samkvæmt stöðu sinni í umboði útgerðarmanns alla þá löggerninga, sem 
snerta framkvæmd ferðar hans, svo sem útbúnað skips allan og viðhald og öflun 
vista; hann gerir farmsamninga og er sóknaraðili útgerðarmanna i málum, sem 

við koma skipinu. 
Enga löggerninsa getur skipstjóri gert á lögheimili skips, þá er skuldbindi út- 

gerðarmenn, ef hann hefur ekki sérstakt umboð þeirra til, nema að ráða menn í 

skiprúm. 

44. gr. 
Nú er fjár vant til framkvæmdar einhverju því, sem í 43. gr. getur, og er skip- 

stjóra þá heimilt að taka til þess fé að láni eða selja góss útgerðarmanns og jafnvel, 

ef í nauðir rekur, að selja af farmi. Þó að löggerningsins hafi ekki verið þörf, bindur 
hann allt að einu útgerðarmann, ef viðsemjari var grandlaus.
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45. gr. 
Skylt er skipstjóra að skýra útgerðarmönnum iðulega frá ásigkomulagi skips 

og hvernig ferðinni líður, hverjir löggerningar voru gerðir, og frá öllum þeim at- 
hurðum í heild sinni, sem máli skipta fyrir þá. Hann skal og leita skipana útgerðar- 
manna sjálfra um öll mikilsverð málefni, að því er hann má við koma, eða þess 
manns, er útgerðarmenn vísuðu til. Skorti gjaldeyri til skipsþarfa og ekki megi 
biða skipana útgerðarmanna, skal skipstjóri leitast við að afla þess fjár svo sem 
útgerðarmönnum er hagkvæmast. 

46. gr. 
Skipstjóri skal meðan ferð stendur láta sér annt um farminn og gæta að öllu 

hagsmuna farmeiganda. 

47. gr. 

Skipstjóri hefur samkvæmt stöðu sinni umboð til að gera löggerninga og sækja 

mál fyrir hönd farmeiganda eftir samsvarandi reglum og i 83. gr. segir um farm- 

flytjanda. 

48. gr. 
Ekki ábyrgist skipstjóri með sínu fé skuldbindingar þær, sem hann gerir fyrir 

hönd útgerðarmanna eða farmeigenda sem skipstjóri. 

49. gr. 
Tjón það, sem skipstjóri veldur með yfirsjónum eða vanrækslu við störf sín, 

er honum skylt að bæta. Dómstólar geta þó fært bótafjárhæð niður með tilliti til 
þess, hversu mikil sökin var og tjónið, til efnahags skipstjóra og annarra atvika. 

50. gr. 
Skyldur er skipstjóri að gera reikningsskil við heimkomu skips að lokinni ferð, 

og annars svo oft sem útgerðarmenn heimta. Vilji útgerðarmaður mótmæla reikningi, 

skal það gert með lögsókn áður 6 mánuðir séu liðnir frá því, er hann fékk reikning- 

inn. Að þeim fresti liðnum eru mótmæli ólögmæt, nema misreiknun eða svik sannist. 

Ef ekki er annan veg tilskilið, skal skipstjóri telja með tekjum útgerðarmanna 

á reikningum hverja sérstaka uppbót, sem hann hefur tekið við af farmsendara, 

farmeiganda, birgðasala eða öðrum, þeim er hann átti skipti við sem skipstjóri. 

51. gr. 

Nú á skipstjóri meira en hálft skip, og getur þá dómari sett hann af, ef hlut- 
hafi krefst og nægar sakir eru til. 

V. KAFLI 

Um flutningssamninga. 

52. gr. 

Ef ekki er sérstaklega mælt á annan veg, skal því aðeins beita ákvæðum þessa 
kafla um farmsamninga, að ekki leiði annað af löggerningnum sjálfum eða venju. 

53. gr. 

Farmflytjandi skal sjå um, ad skip sé haffært, nægilega mannad, birgt af vistum 
og bunadi og i heild sinni i hæfu åstandi. 

54. gr. 

Ef tiltekid skip er greint i samningi eda tilkynningu i sambandi vid hann, er 
farmflytjanda óheimilt að nota annað skip til efnda á samningnum.
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55. gr. 
Nú er samið um heilt skip eða fullfermi, og er farmflytjanda þá óheimilt að 

flytja með því skipi vöru fyrir aðra menn en farmsamningshafa. 

56. gr. 

Nú framselur farmsamningshafi rétt sinn samkvæmt samningnum eða semur 
við aðra menn um flutning fyrir þá, og ábyrgist hann eigi að síður efndir samn- 
ingsins. 

57. gr. 
Ákvæði um farmsamninga, sem gerðir eru um tilteknar ferðir skips, taka til þess, 

er samið er um heilt skip, hluta af skipi eða sendingu stykkjagóss. 

58. gr. 
Ef ekki er áskilinn í samningi sérstakur fermingarstaður í höfn, skal skip 

liggja þar sem farmsamningshafi vísar til, enda sé þar ekki tálmun fyrir, skip liggi 
þar á floti, því sé þar óhætt og komist þaðan hlaðið tálmunarlaust. 

Nú hefur ekki verið vísað á tillekinn stað í tæka tíð, og skal þá velja skipi 
almennan fermingarstað. Ef það er ekki unnt, skal skip liggja þar, sem hæfilegt má 
telja að ferming geti farið fram. 

59. gr. 
Farmsamningshafi hefur rétt til að fá skip flutt milli fermingarstaða innan hafn- 

ar, hvort sem tiltekinn fermingarstaður hefur verið áskilinn eða ekki, en bera skal 

hann kostnað af því. 

60. gr. 
Þegar samið er um flutning á stykkjagóssi, hefur farmsamningshafi ekki rétt 

til að vísa á fermingarstað né að fá skip flutt milli fermingarstaða, nema slíkt leiði 
af samningsákvæði eða venju. 

61. gr. 
Skylt er farmflytjanda að hafa skip búið til fermingar um ákveðinn fermingar- 

tíma (biðdaga og aukabiðdasa). 
Farmflytjandi á rétt til sérstakrar þóknunar fyrir aukabiðdaga. 

62. gr. 
Biðdagar skulu vera sem hér segir: 

Fyrir skip, sem ekki hafa eigin vélknúin fermingartæki: 2 dagar, þegar skip er 50 
rúmlestir eða minna, 4 dagar, þegar skip er meira en 50, en ekki yfir 100 rúm- 
lestir, 5 dagar, þegar skip er meira en 100, en ekki yfir 200 rúmlestir, 6 dagar, þegar 
skip er meira en 200, en ekki yfir 400 rúmlestir. 

Fyrir skip, sem hafa eigin vélknúin fermingartæki: 2 dagar, þegar skip er 75 
rúmlestir eða minna, 3 dagar, þegar skip er meira en 75, en ekki yfir 200 rúmlestir, 

4 dagar, þegar skip er meira en 200, en ekki yfir 400 rúmlestir. 
Þegar skip hefur meira burðarmagn en hér var sagt, skal telja þann tíma til 

biðdaga, sem með sanngirni mátti gera ráð fyrir við samningsgerð að til fermingar 
gengi. Skal þá höfð hliðsjón af tegund og stærð skips og farms, fermingartækjum í 
skipi og í höfn og öðrum sambærilegum aðstæðum. 

Biðdagatíma skal telja í vinnudögum og vinnustundum.
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63. gr. 

Biddaga skal telja frá því, er sagt hefur verið til, að skip sé búið til fermingar 
á fermingarstað. Beina skal tilkynningu til farmsamningshafa, nema sagt hafi verið 
til um annan vörusendanda, en þá skal tilkynna honum. Ekki skal tilkynning gefin, 
fyrr en skip er komið á fermingarstað. 

Biðdagatíma skal annaðhvort telja frá þeirri klukkustund, er hafnarvinna hefst 
eftir venju að morgni, enda hafi þá verið sagt til skips ekki síðar en kl. 16 næsta 
vinnudag á undan, eða frá þeirri stundu, er hádegishléi lýkur, enda hafi þá verið 
sagt til ekki síðar en kl. 10 þann sama dag. 

Nú er vörusendandi ekki á fermingarstað, og skal þá líta svo á, að honum hafi 
verið sagt til um skipið, þegar tilkynning hefur verið send honum með tilhlýði- 
legum hætti. Ef ekki er kunnugt um dvalarstað sendanda, skal tilkynning auglýst, 
eftir því sem við á þar á staðnum, og hefur birting auglýsingar þá sömu áhrif og 
þegar tilkynning er send. 

64. gr. 
Ef aðstæður vörusendanda valda því, að skip getur ekki lagzt á fermingarstað, 

hefst biðdagatími, þegar tilkynnt hefur verið, að skip sé búið til fermingar. 
Svo er einnig, þegar ekki hefur verið samið um tiltekinn fermingarstað og 

tálmunin stafar af skipaþröng í höfn eða öðrum svipuðum atvikum, sem farmflytj- 
andi þurfti ekki að gera ráð fyrir við samningsgerð. 

65. gr. 
Til biðdaga telst sú töf, sem leiðir af flutningi skips milli fermingarstaða í 

höfn, en hins vegar ekki sá tími, sem fer til ónýtis vegna tálmana af skipsins hálfu. 
Nú er skipi valinn óvenjulegur fermingarstaður af ástæðum, sem farmflytjandi 

mátti gera ráð fyrir við samningsgerð, og telst þá sá tími ekki til biðdaga, sem við 
það fer til ónýtis. 

66. gr. 
Aukabiðdagar skulu vera hálfu færri en biðdagar. Ef samið er um heilt skip, 

skulu þeir þó vera 3 dagar hið fæsta. 
Tímann skal telja í vinnudögum og vinnustundum, en þóknunina eftir sam- 

felldum dögum og klukkustundum frá lokum biðdaga. Um aukabiðdaga og þóknun 
fyrir þá skal beita ákvæðum 65. gr., eftir því sem við á. 

67. gr. 
Þóknun fyrir aukabiðdaga skal ákveða með hliðsjón af farmgjaldi, enda sé 

tekið tillit til aukinna útgjalda annars vegar og sparnaðar hins vegar, sem af því 

leiðir fyrir skipið, að það Hggur í höfn. 
Krefja má þóknunar að kvöldi fyrir hvern aukabiðdag. Nú er þóknun ekki 

greidd eða trygging sett, og má þá geta kröfunnar á farmskirteini. 

68. gr. 
Þegar tími til fermingar og affermingar er tiltekinn í einu lagi, má ekki nota 

lengri tíma til fermingar en svo, að hæfilegur tími verði eftir til affermingar. 
Þóknun fyrir aukabiðdaga skal þó ekki reikna, fyrr en hinn tiltekni biðtími er 

liðinn í heild. 

69. gr. 
Þegar samið er um flutning á stykkjagóssi, fer um lengd fermingartíma eftir 

aðstæðum. Tilkynning til vörusendanda skal gerð með hæfilegum fyrirvara. Ákvæði 
um aukabiðdaga taka ekki til slíkra flutninga.
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Ákvæði um tilkynningar taka ekki til skipa, sem eru i förum samkvæmt fastri 

áætlun. 

70. gr. 
Sendandi skal færa vöru að skipshlið, en farmflytjandi annist og kosti flutning 

þaðan á skip, búlkun alla, undirbreiður og refti. 
Nú hefur skipi verið valinn óvenjulegur fermingarstaður af ástæðum, sem farm- 

flytjandi mátti gera ráð fyrir við samningsgerð, og er honum þó allt að einu skylt 
að taka við vöru á venjulegum fermingarstað. 

71. gr. 
Afhendingu vöru og viðtöku skal hraða eftir föngum. 
Vöru skal afhenda í þeirri röð og með þeim hætti, sem haganlegast er fyrir 

flutning hennar á skip, búlkun og affermingu. 

12. gr. 
Óheimilt er að búlka vöru á þilfari, nema það hafi næga stoð í samningi eða 

venju. 

73. gr. 
Sendandi skal sjá um, eftir því sem við verður komið, að vara, sem hætt er við 

bruna eða sprengingu eða hættuleg er að öðru leyti, sé merkt þannig, að varast 
megi hættuna. Honum er skylt að veita alla þá fræðslu um vöruna, sem nauðsynleg 

er til að aftra tjóni. 

74. gr. 
Þegar sendir eru munir, sem þarfnast sérstakrar umönnunar eða gætilegrar 

meðferðar, skal frá því skýrt og munirnir auðkenndir á þann hátt, ef unnt er. 
Segja skal til þess sérstaklega, ef sendir eru peningar, verðbréf eða dýrgripir. 

7ð. gr. 
Skipstjóri, stýrimaður eða sá, sem til þess hefur umboð, skal veita viðurkenn- 

ingu fyrir viðtöku vöru, jafnóðum og hún er afhent, ef sendandi krefst þess. 

76. gr. 
Nú er vara komin á skip og nauðsynlegar skýrslur og skjöl fram komin, og 

skal þá skipstjóri eða sá maður, sem til þess hefur umboð, gefa út farmskirteini, 
ef sendandi æskir þess. 

Sendandi getur krafizt sérstaks farmskirteinis fyrir einstaka hluta farms, nema 
það baki farmflytjanda verulega fyrirhöfn eða óþægindi. Sendandi greiði auka- 
kostnað, sem af því kann að leiða. 

77. gr. 

Nú tefst burtför skips að fermingartíma loknum, sökum þess að sendandi af- 

hendir ekki í tæka tíð skjöl, sem vöru skulu fylgja, eða veitir ekki vitneskju um 

ákvörðunarstað eða annað, sem ferð varðar, og getur þá farmflytjandi krafizt sömu 

þóknunar og fyrir aukabiðdaga. Ef hann bíður meira tjón, á hann einnig rétt til að 
fá það bætt, nema álíta megi, að hvorki sendandi né menn, sem hann ber ábyrgð á, 
hafi valdið töfinni með yfirsjónum eða vanrækslu. 

78. gr. 

Þegar vara, sem afhent hefur verið, veldur farmflytjanda eða öðrum tjóni, skal 

sendandi greiða bætur, ef um er að kenna yfirsjónum eða vanrækslu hans sjálfs 
eða manna, sem hann ber ábyrgð á.
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Ef flutt hefur verið á skip vara, sem hætt er við bruna eða sprengingu eða hættu- 
leg er að öðru leyti, og tjón stafar af þessum eiginleikum hennar, þá skal send- 
andi bæta það án tillits til sakar, ef farmflytjanda var ekki um hættuna kunnugt. 

79. gr. 
Skipstjóri skal halda áfram ferð með hæfilegum hraða. 
Sigling úr leið eða önnur töf, sem ekki stafar af björgun manna úr lífsháska, 

er því aðeins heimil, að bjarga þurfi skipi eða farmi eða önnur nauðsyn komi til. 

80. gr. 
Nú tefst skip á ferð, sökum þess að skipstjóri hefur ekki fengið í tæka tið 

vitneskju um ákvörðunarstað eða annað, sem ferð varðar, og skal þá beita ákvæðum 
71. gr., eftir því sem við á. 

81. gr. 
Farmflytjandi greiðir skipsgjöld öll, hafnsögugjöld, dráttargjöld og annan slíkan 

kostnað, sem í ferð gerist. 

82. gr. 
Frá því að vara kemur í hendur farmflytjanda og þar til hann hefur afhent 

hana, skal hann veita henni umönnun og gæta hags eiganda. 

83. gr. 
Farmflytjanda er heimilt að gera, svo að bindandi sé fyrir eiganda farms, alla 

þá löggerninga, sem miða til að varðveita farm og koma honum áleiðis. Hann hefur 
og heimild til að vera sóknaraðili í málum, sem farm snerta. 

Nú skortir fé til framkvæmdar einhverri nauðsyn, sem í Í. mgr. getur, og er 
farmflytjanda þá heimilt að taka fé að láni fyrir hönd farmeiganda eða selja af 
farmi. Þó að ekki hafi borið nauðsyn til samningsgerðar, verður farmeigandi samt 
við löggerninginn bundinn, ef viðsemjandi var grandlaus. 

Nú er hætta á, að farmur spillist eða rýrni verulega við geymslu eða flutning 
áleiðis, eða svo reynist, að kostnaður af geymslu hans eða flutningi muni fara 
mjög úr hófi fram, og er farmflytjanda þá heimilt að selja hann. 

84. gr. 
Farmflytjandi skal leita fyrirmæla farmeiganda, ef unnt er, áður en hann gerir 

óvenjulegar ráðstafanir um farminn. Nú næst ekki til hans né neins manns, er 
hann setti fyrir sig, og skal þá gera farmsamningshafa eða vörusendanda viðvart, 
ef því verður við komið. Ekki skal farmflytjandi selja af farmi án slíkra fyrir- 
mæla frá farmeiganda, nema áður sé látin fara fram lögmæt skoðunargerð eða aflað 
sé álitsgerðar sérfróðra manna. Sala skal fara fram á opinberu uppboði eða með 
öðrum jafntryggilegum hætti. 

Ávallt skal tilkynna farmeiganda ráðstafanir þær, sem gerðar voru um farminn. 

85. gr. 
Nú hefur farmflytjandi lagt fram fé eða játazt undir skuldbindingar fyrir farm- 

eiganda, og ábyrgist þá farmeigandi kröfur farmflytjanda, sem af því rísa, aðeins 
með góssi því, sem hann á í skipinu. 

86. gr. 
Um affermingarstað skal beita ákvæðum 58.—60. gr., eftir því sem við á. Fyrir- 

mæli, sem þar lúta að farmsamningshafa, skulu gilda hér um viðtakanda farms. 
A 40
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Nu eru vidtakendur farms samkvæmt sama farmsamningi fleiri en einn, og hafa 

þeir þá því aðeins rétt til að vísa á affermingarstad eða til ad fá skip flutt milli 

staða innan hafnar, að þeir séu báðir eða allir sammála um það. 

87. gr. 

Um affermingartíma skal beita ákvæðum 61.--69. gr. eftir því sem við á. Fyrir- 

mæli, sem þar lúta að vörusendanda, skulu gilda hér um viðtakanda farms. 

88. gr. 

Farmflytjandi lætur vöru af hendi við skipshlið, og skal viðtakandi taka þar 

við henni. 
Nú er ekki unnt að koma skipi á almennan affermingarstað í höfn af ástæðum, 

sem farmflytjandi mátti gera ráð fyrir við samningsgerð, og er honum þó allt að 

einu skylt að afhenda vöru á venjulegum affermingarstað. 

89. gr. 

Afhendingu vöru og viðtöku skal hraða eftir föngum. Skipa skal vöru upp í 

þeirri röð og með þeim hætti, sem haganlegt er viðtakanda. 

90. gr. 
Nú lýkur affermingu ekki á réttum tíma og töfin stafar ekki af tálmunum af 

hálfu skipsins, og skal þá beita ákvæðum 77. gr., eftir því sem við á. 

91. gr. 
Nú eru viðtakendur farms samkvæmt sama farmskírteini fleiri en einn og einn 

þeirra hefur greitt þóknun fyrir aukabiðdaga eða aðra töf, sem orðið hefur vegna 
aðstæðna annars viðtakanda, og á hann þá aðgang að þeim manni um greiðslu 

kostnaðarins. 

92. gr. 

Sá, sem sýnir heimild sína til viðtöku á farmi, hefur rétt til að skoða hann, 
áður en hann tekur við honum. 

93. gr. 

Nú tekur viðtakandi við farmi, og skuldbindur hann sig þá með því til að greiða 
farmgjald og aðrar kröfur, sem farmflytjandi getur krafizt greiðslu á eftir farm- 

skírteini eða öðru skjali, sem segir fyrir um flutning farmsins. 

94. gr. 

Farmflytjanda er ekki skylt að láta farm af hendi, fyrr en viðtakandi greiðir 

eða tryggir i geymslu fé það, sem honum ber að greiða eftir 93. gr., og aðrar kröfur, 
sem á vöru hvíla. Nú hefur ekki enn verið kveðið á um fjárhæð sjótjónsframlags, 
og má þá ekki halda farmi eftir af þeim sökum, ef viðtakandi setur tryggingu fyrir. 

Þegar farmurinn er af hendi greiddur, getur farmflytjandi kallað til geymslu- 
fjárins, enda tálmi viðtakandi því ekki með kyrrsetningu eða lögbanni. 

95. gr. 
Nú fullnægir viðtakandi ekki skilmálum fyrir afhendingu vörunnar eða tefur 

svo affermingu, að henni setur ekki orðið lokið í tæka tíð, og er farmflytjanda þá 
heimilt að færa vöru í land og koma henni í örugga geymslu á kostnað viðtakanda. 

Tilkynna skal viðtakanda uppskipun vörunnar og geymslu. 
Ef neitað er að taka við farmi eða viðtakandi er ókunnur eða finnst ekki, skal 

farmflytjandi skýra sendanda frá því, þegar er hann má. Nú segir viðtakandi ekki
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til sín svo fljótt, að vara verði affermd í tæka tid, og skal farmflytjandi þá skipa 
upp vöru og fela hana til varðveizlu, svo sem fyrr var sagt. Tilkynna skal hann 
farmsamningshafa og vörusendanda þessa ráðstöfun á vörunni. 

96. gr. 
Þegar skip eru í förum samkvæmt fastri áætlun, má skipa góssi upp og koma 

því í örugga geymslu á kostnað viðtakanda, enda sé hann ekki við því búinn að 
veita því viðtöku, þegar er það kemur í land. 

Ef góssið er ekki sótt innan hæfilegs tíma, skal tilkynna sendanda um geymsluna. 

97. gr. 
Þegar góss er látið til varðveizlu, er farmflytjanda heimilt að selja á opinberu 

uppboði eða með öðrum jafntryggum hætti svo mikið af því, sem þarf til lúkningar 
á kröfum, er á góssinu hvíla. 

98. gr. 
Ef kröfum á hendur farmsamningshafa er ekki fullnægt með sölu góssins, ábyrg- 

ist hann það, sem á skortir. 
Eftir að farmflytjandi hefur látið farm af hendi, á hann ekki kröfu á hönd 

farmsamningshafa um það fé, sem viðtakanda var skylt að greiða, nema leitt sé í 
ljós, að greiðsla hefði ekki fengizt við sölu á góssinu. Þó er rétt, að farmflytjandi 
sæki farmsamningshafa um þá fjárhæð, sem hann mundi vinna honum úr hendi, 
ef allar kröfur féllu niður. 

99. gr. 
Nú spillist farmur eða glatast, meðan hann er í umsjá farmflytjanda á skipi 

eða á landi, og ber honum þá að bæta tjón, sem af því hlýzt, nema ætla megi, að 
hvorki hann né neinn maður, sem hann ber ábyrgð á, eigi sök á tjóninu. 

100. gr. 
Nú hefur verið flutt á skip vara, sem hætt er við bruna eða sprengingu eða 

er hættuleg að öðru leyti, án þess að farmflytjanda væri kunnugt um þessa eigin. 
leika vörunnar, og er honum þá heimilt eftir atvikum að flytja vöruna í land, gera 
hana óskaðlega eða ónýta hana, enda er honum ekki skylt að greiða skaðabætur. 

101. gr. 
Bætur fyrir skemmdan farm eða glataðan skal ákveða eftir því verðgildi, sem 

varan mundi hafa haft ósködduð við afhendingu á réttum stað og tíma. 

102. gr. 
Viðtakandi, sem krefjast vill skaðabóta, skal tilkynna farmflytjanda það án 

óþarfrar tafar. Nú vanrækir hann það, og getur hann þá ekki krafizt bóta síðar, 
nema farmflytjandi eða maður, sem hann ábyrgist, hafi valdið tjóninu af ásetn- 
ingi eða stórfelldu sáleysi. 

103. gr. 
Í innanlandssiglingum er farmflytjanda óheimilt að gera fyrirvara um tak- 

mörkun ábyrgðar sinnar á góssi frá fermingu þess til affermingar, að undanskil- 
inni ábyrgð á lifandi dýrum og vöru, sem hafa skal á þilfari. 

Farmflytjandi má þó undanþiggja sig ábyrgð á tjóni, sem stafar af yfirsjónum 
eða vanrækslu við stjórntök skips eða meðferð þess og telja má sök skipstjóra, 
skipshafnar, hafnsögumanns eða annarra manna, sem í þágu skips vinna. Hann getur 
einnig undanþegið sig ábyrgð á brunatjóni, sem ekki stafar af yfirsjónum eða van- 
rækslu hans sjálfs.
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104. gr. 

Ef skylt er eða heimilt að láta annan flutningsmann annast flutning vöru að 

nokkru leyti eða öllu, er farmflytjanda heimilt, þrátt fyrir ákvæði 103. gr., að undan- 

þiggja sig ábyrgð á tjóni, sem verða kann, meðan varan er á vegum þess flutnings- 

manns. 

105. gr. 

Ef ekki hefur verið samið um fjárhæð farmgjalds, skal greiða það gjald, sem 

almennt var, þegar ferming fór fram. 

Nú hefur verið flutt meira á skip en um var samið af slíkri vöru, sem samn- 

ingur tekur til, og skal þá gjalda fyrir það, sem umfram var, að réttri tiltölu við 

hitt, sem um var samið. 

106. gr. 

Ekki skal greiða farmgjald fyrir góss, sem kemur ekki til skila við ferðalok, 

nema það hafi farizt vegna ástands þess sjálfs eða af ónógum umbúnaði eða annarri 

yfirsjón eða vanrækslu sendanda, það hafi verið selt í ferðinni fyrir hönd eiganda 

þess eða flutt úr skipi, gert óskaðlegt eða ónýtt samkvæmt ákvæðum 100. gr. 

Ef farmflytjandi á ekki rétt til farmgjalds, eftir því sem nú var sagt, skal hann 

endurgreiða farmgjald, sem greitt hefur verið fyrir fram. 

107. gr. 
Nú kemur skip of seint til fermingarstaðar eða um aðra töf er að ræða af hálfu 

farmflytjanda, og er farmsamningshafa þá heimilt að rifta samningi, ef farmflytj- 

anda mátti vera ljóst við samningsgerð, að töfin mundi valda því, að farmsamnings- 

hafi næði ekki í verulegum atriðum tilgangi sínum með flutningnum. Ef farmflytj- 

andi á sjálfur sök á drættinum, getur farmsamningshafi riftað samningnum, nema 

dráttur sé óverulegur. 
Nú er áskilið í farmsamningi, að skip skuli vera búið til að taka við farmi innan 

tiltekins tíma, og hefur þá sérhver dráttur í för með sér heimild fyrir farmsamnings- 

hafa til riftunar á samningi. 
Ef farmflytjandi tilkynnir, að skip muni koma of seint til fermingarhafnar, 

verður farmsamningshafi, ef hann vill rifta samningi, að gera það án óþarfrar tafar. 

108. gr. 

Nú er vara á skip komin, og getur farmsamningshafi þá ekki riftað samningi, 

ef afferming vöru mundi valda öðrum farmsamningshafa tjóni. 

109. gr. 

Nú ferst skip eða er dæmt óbætandi, og er þá farmsamningi slitið. 

110. gr. 
Ef farmsamningi er slitið, eftir að ferð hófst, en áður en skip kemur til ákvörð- 

unarstaðar, á farmflytjandi rétt til farmgjalds eftir vegalengd fyrir þá vöru, sem 

til skila kemur. 
Sama hlutfall skal vera milli farmgjalds eftir vegalengd og umsamins heildar- 

farmgjalds sem á milli leiðar þeirrar, sem farin var, og umsaminnar heildarferðar, 

en jafnframt skal þó taka tillit til, hversu miklum tíma var til varið, og til sér- 

staks kostnaðar við sams konar ferðir. Ekki má farmgjald eftir vegalengd fara fram 

úr verðgildi farmsins. 
Hvor aðila um sig á rétt til að fá farmgjald eftir vegalengd ákveðið af löggilt- 

um niðurjöfnunarmanni sjótjóns. Bera má ákvörðun hans undir dómstóla.
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111. gr. 
Farmflytjandi ber ábyrgð á tjóni, sem leiðir af drætti af hans hálfu eða af því, 

að skip ferst eða er dæmt óbætandi, nema ætla megi, að hvorki hann né neinn maður, 

sem hann ber ábyrgð á, eigi sök á tjóninu. 

112. gr. 
Ef farmsamningshafi riftar sammingi, áður en ferming hefst, á farmflytjandi 

rétt til bóta fyrir missi farmgjalds og annað tjón. 
Farmsamningshafi verður þó ekki bótaskyldur, ef telja má ókleift að afhenda 

vöru eða flytja eða koma henni á land á ákvörðunarstað vegna atvika, sem ekki eru 
þess eðlis, að hann hefði átt að hafa þau í huga við samningsgerð. Má til slíkra 
atvika telja útflutningsbann, innflutningsbann eða aðrar slíkar tálmanir af ráð- 
stöfunum opinbers valds, að allir hlutir af þeirri tegund vöru, sem flytja skyldi, 

hafi farizt af hendingu eða hið tiltekna góss, sem samið var um að flytja, hafi farizt 
af slysatilviljun. Farmflytjanda er einnig heimilt að rifta samningi Þbótalaust, ef 
flutningur vörunnar hefði í för með sér veigamikið óhagræði fvrir hann. Nú vill 
aðili rifta samningi af einhverjum sökum, sem hér var greint, og skal hann þá til- 
kynna hinum það án óþarfrar tafar. 

Ef engin vara er til skips komin, þegar fermingartíma lýkur, skal líta svo á, 
að farmsamningshafi hafi slitið samningi. 

113. gr. 
Nú lætur farmsamningshafi ekki af hendi alla þá vöru, sem tilskilið var, og 

skal þá líta svo á, að hann hafi riftað samningi, að því er tekur til þeirrar vöru, 
sem ekki var afhent. Farmíflytjandi á þá rétt til bóta fyrir missi farmgjalds og 
annað tjón, nema atvik liggi svo til sem greint er í 2. mgr. 112. gr. 

Hvort sem farmflytjandi kann að eiga bótarétt eða ekki, getur hann neitað að 
flytja vöruna í heild, ef bætur eru ekki greiddar eða trygging sett fyrir lok ferm- 
ingartíma samkvæmt áskorun þar um. 

Ef farmflytjandi riftar samningi um flutning vörunnar í heild, á hann rétt til 
bóta fyrir missi farmgjalds og annað tjón, nema atvik liggi svo til um vöru þá, sem 
ekki var afhent, sem greint er í 2. mgr. 112. gr. 

114. gr. 
Eftir að vara er á skip komin, verður samningi ekki slitið í fermingarhöfn né 

meðan á ferð stendur, ef afferming vöru hefur í för með sér verulegt óhagræði fyrir 
farmflytjanda eða mundi baka öðrum farmsamningshafa tjón. Beita skal hér, eftir 
því sem við á, ákvæðum 112. og 113. gr. um rétt farmflytjanda til bóta og riftunar 
samnings í heild. 

Nú er vöru skipað upp í einhverri höfn á leið skipsins, og á farmflytjandi þá 
ávallt rétt til farmgjalds eftir vegalengd. 

115. gr. 
Þegar ákveðin er fjárhæð bóta fyrir missi farmgjalds og annað tjón, skal til- 

lit tekið til þess, hvort farmflytjandi hefur látið undir höfuð leggjast án nægra 
ástæðna að taka aðra vöru í hinnar stað. 

Þó að farmflytjandi eigi ekki rétt til skaðabóta, skal farmsamningshafi samt 
greiða þóknun, sem þegar er á fallin, fyrir aukabiðdaga og aðra töf.
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116. gr. 
Heimilt er öllum aðilum að rifta samningi bótalaust, ef í ljós kemur, eftir að 

hann var gerður, að skipi eða farmi mundi í hættu stofnað með ferðinni af völdum 

styrjaldar, herkvíunar, uppreisnar, inanlandsóeirða eða sjórána, eða hætta af þess- 
um sökum hefur aukizt til muna. 

Ef hættu verður afstýrt með því að skilja eftir eða afferma nokkurn hluta af 
farmi, er riftun aðeins heimil, að því er til þess hluta tekur. Þó getur farmflytj- 
andi, ef það bakar ekki öðrum farmsamningshafa tjón, riftað samningi í heild, 
nema bætur séu greiddar eða trygging sett samkvæmt áskorun þar um. 

Beita skal ákvæðum 110. gr. og 2. mgr. 115. gr., eftir því sem við á. 

117. gr. 
Nú tefur slik tálmun, sem getið er í 116. gr., skipið í fermingarhöfn, eftir að 

það hefur tekið farm, eða á viðkomustað á leiðinni, og skal þá kostnaði af töfinni 
skipt niður á skip, farmgjald og farm, eftir því sem mælt er um sameiginlegt sjó- 
tjón. Nú er samningi riftað, og tekur þetta þá ekki til kostnaðar, sem á fellur eftir það. 

118. gr. 
Þegar gerður hefur verið tímabundinn farmsamningur, skal farmflytjandi á því 

tímabili, sem skipið er til ráðstöfunar fyrir farmsamningshafa, láta það fara þær 
ferðir, sem farmsamningshafi mælir fyrir um í samræmi við samninginn. 

119. gr. 
Farmflytjandi skal sjá um, að skip sé svo mannað, birgt af vistum og búnaði 

og að öðru leyti í því ástandi, að það fullnægi skilyrðum til almennra flutningsferða. 
Honum er þó ekki skylt að leggja til vélareldsneyti né vatn til skipskatla. 

120. gr. 

Farmsamningshafi annast og kostar fermingu, búlkun og affermingu. Hann 
getur ekki krafizt annarrar þjónustu af skipstjóra og skipshöfn en venjuleg er í 
flutningaferðum í sams konar siglingum. Farmsamningshafi ber kostnað af yfir- 
vinnu og öðrum aukaútgjöldum við þá þjónustu. 

Nú verður farmflytjandi að greiða eiganda vöru skaðabætur, vegna þess að vara 
hefur skaddazt eða farið forgörðum við fermingu, búlkun eða affermingu, og á hann 
þá aðgang að farmsamningshafa um þann kostnað, nema um sé að ræða sök skip- 
stjóra eða skipshafnar við skylt samstarf þeirra að greindum framkvæmdum. 

121. gr. 
Farmsamningshafa ber að greiða öll útgjöld við framkvæmd ferða, sem ekki 

hvíla á farmflytjanda samkvæmt því, er áður var greint. 

122. gr. 
Farmflytjanda er skylt að gefa út farmskírteini fyrir vöru, sem á skip er komin, 

með þeim flutningsskilmálum, sem venjulegir eru í sams konar siglingum. Ef hann 
bakar sér með því aukna ábyrgð, ber farmsamningshafa að bæta honum þann 
kostnað. 

123. gr. 
Ekki er farmflytjanda skylt að láta skipið fara ferð, sem hættuleg er skipi eða 

skipshöfn, ef hann þurfti ekki að gera ráð fyrir þeirri hættu við samningsgerð. Hon- 
um er ekki heldur skylt að taka á skip muni, sem hætt er við bruna eða sprengingu 
eða hættulegir eru að öðru leyti.
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124. gr. 
Skylt er farmflytjanda að láta skipið hefja nýja ferð, þó að henni verði ekki 

lokið á samningstímanum, ef tími sá, sem skipið er til ráðstöfunar farmsamnings- 
hafa, lengist ekki meira við það en hóflegt má telja. 

Fyrir þann tíma, sem umfram verður, skal greiða sama tímagjald og í samn- 

ingi er áskilið. 

125. gr. 
Farmgjald samkvæmt tímabundnum farmsamningi skal greiða mánaðarlega 

fyrir fram. 
Nú tefst skip vegna aðstæðna farmflytjanda, þar á meðal vegna viðhalds á skipi 

eða til að bæta úr tjóni, sem ekki stafar af yfirsjónum eða vanrækslu farmsamnings- 

hafa eða manna, sem hann ábyrgist, og ber þá ekki að greiða farmgjald meðan sú 

töf stendur yfir. 

126. gr. 

Ef skip týnist og ekki er vitað, hvenær slysið bar að höndum, skal greiða tíma- 

farmgjald fyrir helming þess tíma, sem skipið hefði þurft til ferðar sinnar til ákvörð- 

unarstaðar frá þeim stað, þar sem síðast spurðist til þess. 

127. gr. 
Nú er farmsamningshafa ekki fengið skip til ráðstöfunar í tæka tíð eða um 

annan drátt er að ræða af hálfu farmflytjanda, og er farmsamningshafa þá heimilt 
að rifta samningi, ef farmflytjanda mátti vera ljóst við samningsgerð, að töfin mundi 
valda því, að farmsamningshafi næði ekki í verulegum atriðum tilgangi sínum með 
samningnum. Ef farmflytjandi á sjálfur sök á drættinum, getur farmsamningshafi 
riftað samningi, nema töfin sé óveruleg. 

Nú er áskilið í farmsamningi, að skipið skuli vera fengið farmsamningshafa til 
ráðstöfunar innan tiltekins tíma, og heimilar þá sérhver dráttur riftun. 

Ef farmflytjandi tilkynnir, að skip muni tefjast, verður farmsamningshafi, ef 
hann vill rifta samningi, að gera það án óþarfrar tafar. 

128. gr. 
Ákvæði 111. gr. taka einnig til farmflytjanda samkvæmt tímabundnum farm- 

samningi. 

129. gr. 
Nú er tímafarmgjald ekki sreitt á réttum tíma, og er farmflytjanda þá heimilt 

að rifta samningi og krefjast bóta fyrir missi farmgjalds og annað tjón. 

130. gr. 

Farmflytjandi á rétt til bóta fyrir tjón á skipi, sem stafar af yfirsjónum eða 
vanrækslu farmsamningshafa eða manna, sem hann ábyrgist. 

131. gr. 
Framlög farmgjalds til sameiginlegs sjótjóns skal farmsamningshafi inna af 

höndum, þegar um tímabundna farmsamninga er að ræða. 
Af björgunarlaunum, sem koma í hlut útgerðarmanns, skal fyrst greiða farm- 

samningshafa tímafarmgjald fyrir þann tíma, sem til björgunar gekk, og kostnað 

af eldsneytiseyðslu skipsins sama tíma. Eftirstöðvunum skal skipta jafnt milli 
farmflytjanda og farmsamningshafa.
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132. gr. 

Farmskirteini er skrifleg yfirlýsing af hálfu farmfiytjanda um, að vara sé á 
skip komin og að honum sé skylt að skila henni til rétts viðtakanda á ákvörðunar- 
stað. 

Undir skirteinið skal sá maður rita nafn sitt, sem gaf það út, og í því skal greina 
útgáfustað, útgáfudag, nafn skipsins, hver varan var og hverjum eigi að afhenda 

2 
hana á ákvörðunarstað. 

133. gr. 
Í farmskirteini skal enn fremur greint, ef þess er óskað: 

1. Tegund vöru, þungi, mál eða stykkjatala, umbúðir og nauðsynleg auðkennis- 
merki. 
Ásigkomulag vöru, eftir því sem séð verður. 
Fjárhæð farmgjalds og aðrir skilmálar fyrir flutningi vörunnar og afhendingu. 
Nafn vörusendanda, fermingarstaður og fermingartími, tegund skips, heimili 
þess og þjóðerni, svo og nafn skipstjóra. 

ba
ne
de
 

Utgefandi farmskirteinis må gera fyrirvara i bvi um tilgreiningu sendanda å 
vörunni, enda hafi honum ekki verið unnt án óeðlilegrar fyrirhafnar að ganga ur 
skugga um réttmæti hennar. 

134. gr. 
Vörusendandi ber ábyrgð gagnvart farmsamningshafa á því, að rétt sé sú til- 

greining á vöru, sem skráð er í farmskirteini samkvæmt ósk hans og frásögn. 

135. gr. 
Farmskírteini má stíla til ákveðins manns eða að tilvísun hans eða til handhafa. 

Framselja má farmskírteini, nema það sé bannað í meginmáli þess, svo sem með 
orðunum „ekki til framsals“ eða á annan hátt. 

136. gr. 
Svo mörg eintök skulu gerð af farmskirteini sem sendandi æskir. Hvort sem 

eintök eru eitt eða fleiri, skal eintakatala greind í meginmáli skírteinisins. Nú eru 
gefin út fleiri skírteini en eitt, og skulu þau þá öll vera samhljóða. 

137. gr. 
Nú kemur maður með farmskíirteini, sem hann er rétt að kominn eftir orðum 

þess sjálfs eða við framsöl í óslitinni röð eða við eyðuframsal (in blanco), og getur 
hann þá krafizt, að vara sé fengin sér í hendur. 

Þó að farmskírteini hafi verið gefið út í fleira en einu eintaki, þá nægir samt, 

að sá, sem kallar eftir vörunni á ákvörðunarstað, sýni eitt eintak með þeirri heimild, 
sem í 1. mgr. segir. Utan ákvörðunarstaðar er óheimilt að láta farm af hendi, nema 
skilað sé aftur öllum eintökum farmskírteinis eða trygging sett fyrir kröfum, sem 
eigendur þeirra kynnu að koma fram með á hendur farmflytjanda. 

138. gr. 
Nú sýna fleiri menn en einn eintök af farmskírteini með heimild þeim til handa 

samkvæmt 137. gr., og skal þá fela farm til geymslu, svo að óhult sé, og skýra þeim 
mönnum tafarlaust frá varðveizlunni, sem eintök höfðu synt.
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139. gr. 
Farmflytjanda er ekki skylt ad låta farm af hendi, nema vidtakandi hafi ådur 

komið farmskirteini í seymslu (depositum) hjá öðrum aðila og gefi sérstök viðtöku- 
vottorð, jafnóðum og affermt er. 

Þegar affermingu er lokið, skal farmskirteini afhent farmflytjanda með áritaðri 
viðurkenningu um viðtöku vörunnar. 

140. gr. 
Um ógildingu glataðs eða horfins farmskírteinis fer eftir réttarfarslögum. Þegar 

stefna í ógildingarmáli hefur verið birt eða fyrr, ef heimilað er með sérstökum dóms- 
úrskurði, getur höfðandi ógildingarmáls krafizt afhendingar á farmi gegn því að 
setja tryggingu fyrir kröfum, sem réttur eigandi farmskirteinisins kynni að öðlast á 
hendur farmflytjanda. 

141. gr. 
Farmskírteini er grundvöllur réttarstöðu farmflytjanda og viðtakanda farms sín 

á milli um flutning og afhendingu vörunnar. Ákvæði farmsamnings, sem ekki voru 
sett í farmskírteinið, eru ógild gagnvart viðtakanda, nema til þeirra sé vitnað í 
farmskirteini. 

Ekki verður viðtakandi krafinn um ógreitt aukabiðdagagjald né önnur gjöld, 
sem af fermingu skipsins stafa, nema kröfunnar sé getið á farmskírteini. Nú hefur 
tími til fermingar og affermingar verið tiltekinn í einu lagi, og þarf viðtakandi þá 
ekki að hlíta því, að of langur tími hafi til fermingar gengið, nema greindur sé á 
farmskírteini sá tími, sem ferming tók. 

142. gr. 
Farmflytjandi ábyrgist viðtakanda, að rétt sé það, sem farmskírteini greinir um 

vöru, nema hann hafi gert um það fyrirvara eða viðtakanda mátti vera ljóst, að 
farmflytjandi hafi ekki kannað réttmæti tilgreiningar. 

Farmflytjandi getur ekki borið fyrir sig ranga tilgreiningu, ef hann sá eða átti 
að sjá, að rangt var frá skírt, nema hann hafi sett um það beina athugasemd á farm- 
skirteinið. 

143. gr. 
Nú er vara sködduð eða óhæfilega um hana búið, en þess ekki getið á farm- 

skirteini, og getur farmflytjandi ekki borið það fyrir sig til lausnar undan ábyrgð, 
ef hann sá eða átti að geta séð við almenna athvgli, hvernig vöru eða umbúðum var 
að þessu leyti háttað. 

Farmflytjandi getur ekki heldur borið fyrir sig, að vara hafi verið flutt á þil- 
fari, ef þess er ekki getið á farmskírteini. 

144. gr. 
Ef einstök eintök farmskírteinis hafa verið framseld ýmsum mönnum, fær 

sá beztan rétt, sem fyrstur fékk grandlaus eintak í hendur. En hafi annar maður 

fengið vöruna afhenta sér á ákvörðunarstað samkvæmt sínu eintaki af farmskírtein- 
inu og verið þá grandlaus, er honum ekki skylt að selja vöruna aftur af hendi. 

145. gr. 
Nú hefur maður farmskírteini í höndum með þeirri heimild, sem í 1. mgr. 137. 

gr. segir, og er honum þá ekki skylt að láta það af hendi við þann, sem misst hefur, 
ef hann hefur eignazt það með framsali og verið þá grandlaus. 

Ákvæði 1. mgr. taka ekki til farmskírteina, sem eru stíluð til ákveðins manns og 
framsal er bannað á í meginmáli þeirra. 

A4l
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146. gr. 
Heimild þeirri, sem seljandi kann að hafa til að stöðva afhendingu á vöru til 

kaupanda eða bús hans eða til að fá vöru skilað aftur, verður ekki beitt gagnvart 
handhafa farmskiírteinis, sem ekki væri skylt eftir ákvæðum 145. gr. að láta það 
af hendi. 

147. gr. 

Nú hefur farmflytjandi, áður en vara er á skip komin, gefið út skriflega yfir- 
lýsingu um, að hann hafi tekið við vöru til flutnings og að honum sé skylt að 
skila henni til rétts viðtakanda á ákvörðunarstað, og skal þá beita ákvæðum þessa 
kafla um farmskirteini, eftir því sem við á, um slík viðtökufarmskírteini. 

Ef viðtökufarmskírteini hefur verið gefið út, er ekki heimilt að gefa síðar út 
farmskírteini um sömu vöru, nema fyrrnefndu skírteini sé skilað aftur. 

148. gr. 
Þegar annar maður en farmflytjandi á að annast flutning vörunnar einhvern 

hluta af leiðinni til ákvörðunarstaðar og farmflytjandi hefur gefið út skriflega yfir- 
lýsingu um, að vara sé komin á skip eða við henni hafi verið tekið til flutnings og 
að honum sé skylt að skila henni til rétts viðtakanda á ákvörðunarstað, þá skal beita 

ákvæðum um farmskírteini í þessum kafla, eftir því sem við á, um slík gagnfær 
farmskirteini. 

Nú hefur gagnfært farmskirteini verið gefið út, og má þá ekki gefa út sérstakt 
farmskirteini fyrir flutningi vörunnar tiltekinn hluta af leiðinni, nema á það sé 
skráð, að varan sé flutt samkvæmt gagnfæru farmskírteini. 

149. gr. 
Ef farsamningur hefur verið gerður um flutning á tilteknum manni, er honum 

ekki heimilt að framselja rétt sinn samkvæmt samningnum. 
Aldrei er heimilt að framselja rétt samkvæmt farsamningi, eftir að ferð er hafin. 

150. gr. 
Skylt er farþegum að fara að öllu eftir fyrirmælum þeim, sem gerð eru um góða 

háttsemi og reglu á skipi. Ákvæði 55. og 62. gr. sjómannalaga, nr. 41 19. maí 1930, 
taka og til þeirra. 

151. gr. 
Frá því að farþegi er kominn á skip og þangað til ferð hans á skipi er lokið, ber 

farsala að annast öryggi hans og gæta hags hans. 

Farsala ber að greiða bætur fyrir lifs- og líkamstjón farþega, sem að ber, meðan 
á ferð stendur, ef ætla má, að tjónið stafi af yfirsjónum eða vanrækslu hans sjálfs 
eða nokkurs manns, sem hann ber ábyrgð á. 

152. gr. 
Um farþegagóss, sem falið er farsala til varðveizlu, skal beita ákvæðum 72.—74. 

gr. og 99.— 104. gr., eftir því sem við á. 

153. gr. 
Nú glatast eða skaddast farangur, sem ekki hefur verið falinn farsala til varð- 

veizlu, og ber honum þá því aðeins að greiða farþega bætur, að álíta megi tjónið 
stafa af yfirsjónum eða vanrækslu hans sjálfs eða manna, sem hann ber ábyrgð á. 

Ákvæðum 100.—102. gr. skal beita, eftir því sem við á. Takmörkun á ábyrgð,
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sem um getur i 2. mgr. 103. gr., skal gilda um slikan farangur, sem hér rædir um, 
þó að farsali hafi engan fyrirvara um það gert. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til peninga, verðbréfa eða dýrgripa. 

154. gr. 
Nú hefur tjón hlotizt af farangri farþega, og skal þá beita ákvæðum 78. gr., eftir 

því sem við á. 

155. gr. 
Heimilt er farsala að halda farangri, sem honum hefur verið falinn til varð- 

veizlu, til þess er farþegi hefur greitt fargjald og andvirði þess, er hann hefur 
neytt á skipi á leiðinni. 

Ef greiðsla er ekki innt af hendi, má fela farangur til varðveizlu, svo að öruggt 
sé, á kostnað farþega. Heimilt er þá farsala að láta selja á opinberu uppboði eða 
með öðrum jafntryggum hætti svo mikið af farangrinum sem nægir til lúkningar 

kröfu hans. 

156. gr. 
Farþegi getur riftað farsamningi, ef burtför skips seinkar verulega frá þeim 

stað, þar sem það átti að hefja ferðina. 
Nú ferst skip eða er dæmt óbætandi, áður en ferð hefst, og gengur þá samningur 

úr gildi. 

157. gr. 
Nú ferst skip eða er dæmt óbætandi, eftir að ferð er hafin, eða það verður fyrir 

slíkri töf á leiðinni, að þess verður ekki vænzt, að farþegar bíði í skipi, og er far- 
sala þá skylt að sjá þeim og farangri þeirra fyrir fari með skipi eða öðru flutnings- 
tæki áfram til ákvörðunarstaðar, enda sé það unnt án óhæfilegs kostnaðar. 

Farþegi getur riftað samningi, ef ferð verður ekki á enda kljáð eða skip tefst, 
svo sem segir í Í. mgr., nema farsali annist flutning hans til ákvörðunarstaðar. 

158. gr. 
Tjón, sem farþegi bíður við það, að skip ferst eða er dæmt óbætandi, eða af 

því, að för skips seinkar verulega, ber farsala að bæta, nema ætla megi, að hvorki 
hann né menn, sem hann ábyrgist, hafi átt sök á tjóninu. 

159. gr. 
Nú verður farþegi að dveljast um tíma í landi í einhverri höfn á leið skipsins 

vegna sjóslyss eða annarra aðstæðna, sem skip varða, og ber farsala þá að greiða 
sanngjarnan kostnað af þeirri dvöl. 

160. gr. 
Ef farþegi hættir við förina eða fer af skipi á leiðinni, á farsali rétt til bóta 

úr hendi hans, nema farþegi hafi látizt eða sjúkdómur eða önnur lögmæt forföll hafi 
hindrað för hans, enda sé farsala tilkynnt það án óþarfrar tafar. Við ákvörðun 
bóta skal taka tillit til þess, ef farsali hefur látið undir höfuð leggjast án nægra 
ástæðna að taka annan farþega í hins stað. 

161. gr. 
Ákvæðum um gagnkvæman riftunarrétt í 1. mgr. 116. gr. skal beita um far- 

samninga, eftir því sem við á.
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162. gr. 
Nú hefur nokkur hluti ferðar verið farinn, þegar svo stendur á sem i 2. mgr. 

157. gr., 160. gr. eða 161. gr. segir, og á farsali þá rétt til fargjalds eftir vegalengd 
samkvæmt því, sem mælt er um svipað efni í 110. gr. En hafi farsali fengið greitt 
meira gjald en honum ber þannig réttur til, skal hann endurgreiða það, sem fram 

yfir er. 

VI. KAFLI 

Um sjótjón. 

163. gr. 
Til sameiginlegs sjótjóns (groshavari) teljast hver þau spjöll, sem gerð eru 

með vilja á skipi eða farmi með þeirri fyrirætlan, að bjarga hvorutveggja úr yfir- 
vofandi háska, svo og sérhvað, sem lagt er í sölurnar með þeirri fyrirætlan; enn 
fremur skaði sá og kostnaður, sem var samfara slíkum viðbúnaði eða leiddi bein- 
línis af honum. Sameiginlegu sjótjóni skal jafna niður á skip, farmgjald og farm 
að réttri tiltölu við verðmæti þeirra, og sé það ákveðið eftir fyrirmælum 183.—188. gr. 

164. gr. 
Þetta skal einkanlega bæta sem sameiginlegt sjótjón: 

1. Góss og skipsbúnað allan, sem varpað er fyrir borð til að létta skip í sjávar- 

háska eða til að forðast fjandmenn eða sjóræningja, svo og góss og búnað þann, 

er skolast útbyrðis við það, að út er varpað, svo og annað það tjón, sem af 

því leiddi að varpað var út, eða af þeim viðbúnaði, sem hafa þurfti til þess. 

2. Siglu, segl eða annan reiða, sem höggvinn er, akkeri og festi, sem laust er 

látið, svo og það tjón, sem af því leiðir, að af var höggvið eða laust látið, ef 

það var lagt í sölurnar til bjargar bæði skipi og farmi úr háska, svo sem að 

forða skipbroti eða árekstri. 

3. Tjón, sem verður á skipi eða farmi við það, að verjast eldshættu eða slökkva eld, 

til að ná vatni í dælurnar eða veita burt ágjöf. 

4. Það, sem kostað var til að fá hjálp í háska til að bjarga bæði skipi og farmi 

frá voða, svo og það tjón, sem skip eða farmur sætir af þeim skipum, sem 

kvödd voru til hjálpar. 

5. Tjón, sem skip sætir eða farmur við það, að skipinu er hleypt með vilja á 

grynningar til að forða báðum við meira tjóni, og þó einungis að því leyti, 

sem kalla má, að slíkt væri lagt í sölurnar. 

6. Tjón, sem skip sætir eða farmur við það, að ná skipi af grynningum, og sjá 

borgið skipi og farmi, svo og þann kostnað, sem af því verður. Nú verður ferð 

ekki haldið áfram af því skipið næst ekki af grynningum, eða af því að það 

hefur verið dæmt óbætandi, og er þá talinn með sameiginlegu sjótjóni sá einn 

skaði, sem orðinn var áður augljóst yrði, að ferðinni varð ekki haldið áfram, 

og kostnaður sá, sem þá var á kominn. 

7. Kostnaður, sem á því varð að leita hafnar í neyð til bjargar skipi og farmi, 

svo sem þá er skip varð ósjófært á ferð, eða því og farminum er búinn auð- 

sær háski af því að halda ferðinni áfram, sakir þess að ófriður er hafinn, eða 

ísrek ber skjótlega að hendi. 
Kostnaður sá, sem af þessu leiðir og telja ber til sameiginlegs sjótjóns, 

er þetta einkanlega: Hafnsögugjald, vitagjald, merkjagjald og hafnargjald, svo og 
annar kostnaður af töf skips í neyðarhöfn; kostnaður á affermingu farms, 

geymslu, endurfermingu og búlkun, ef affermt var til að koma skipinu í lægi, 
eða afferma varð af sömu sökum og þeim, sem knúðu skipið til að leita hafnar,
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10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

svo og fædispeningar og mánaðarkaup skipstjóra og skipshafnar þann tíma, 

sem skipið hlýtur að liggja í neyðarhöfn af þeim sökum, sem knúðu það til að 

leita þangað, og þó einungis að svo miklu leyti sem ekki mátti spara sér kostnað 

með því að leysa skipverja úr vist. Nú lengist dvöl skips í neyðarhöfn af öðrum 

sökum, svo sem þá er ís meinar að halda ferð áfram eða veðurfar, eða aðgerð 

skips dregst að nauðsynjalausu, og skal þá ekki telja með sameiginlegu sjó- 

tjóni fæði og mánaðarkaup þann tíma, sem dvölin lengist af þeim sökum. Nú 

er ferðinni lokið í neyðarhöfninni, og skal þá til sameiginlegs sjótjóns talinn 

kostnaðurinn aðeins til þess tíma er fastráðið var, að ferðin skyldi enda þar. 

Ekki skal telja til sameiginlegs sjótjóns skaða af rýrnun, leka íláta, eða 

skemmdum á farmi, sem urðu við dvöl skipsins í neyðarhöfninni, né heldur 

kostnað á því, að verjast þess háttar sköðum. Skemmdir, sem verða á farmi 

við ferming eða afferming i neyðarhöfn, skulu einungis þá taldar með sameigin- 

legu sjótjóni, þegar þær stafa af því, að ferming eða afferming varð að fara 

fram á uppskipunarbátum eða með óvenjulegu móti. 

Ekki er heldur talinn til sameiginlegs sjótjóns hinn sérstaki kostnaður í 

neyðarhöfn, sem verður við það, að farmurinn er sjálfur háskagóss. 

Nú er bilun bætt til bráðabirgða í neyðarhöfn og hún telst ekki til sam- 

eiginlegs sjótjóns, og skal þó endurgjalda þann kostnað, svo sem sameiginlegt 

sjótjón, ef komizt varð við það hjá öðrum kostnaði, sem annars hlaut að verða 

og talizt hefði með sameiginlegu sjótjóni. 

Tjón það og skemmdir, sem á farmi verða við það, að tekið er til hans í neyð 

til framkvæmdar ferðinni eða til bjargar skipi og farmi á annan hátt, svo og 

tjón og skemmdir, sem urðu á skipsbúnaði við það að grípa til þess í nauð 

til einhvers annars en það var ætlað til frá upphafi. 

Það, sem eytt er af eldsneyti vélskips og vélanauðsynjum til þess að ná 

skipinu af grynningum og við dælingu, þá er skipið er lekt orðið, skal allt bæta 

sem sameiginlegt sjótjón, svo og það, sem eytt er til að flytja skipið, afferma 

það eða ferma á ný í neyðarhöfn, þá er kostnaður sá telst til sameiginlegs sjó- 

tjóns, en hitt skal ekki bæta, sem varið er til að leita inn til neyðarhafnar 

og láta aftur út þaðan, eða á annan veg er varið vegna lengingar ferðarinnar, 

þótt hún hafi leitt af sameiginlegu sjótjóni. 

Tjón, sem með vilja er gert skipi eða farmi til að greiða fyrir vörn gegn fjand- 

mönnum eða sjóræningjum, svo og tjón, sem varð meðan á vörninni stóð, 

hergögn öll, sem varið var til hennar, svo og góss og peningar, sem varið er 

til bjargar eða lausnar skipi og farmi. 

Kostnaður af lækningu, hjúkrun og fæði þann tíma, sem lækning þeirra skip- 

verja varir, sem mein hlutu af vörn móti óvinum eða sjóræningjum eða við 
framkvæmdir viðbúnaðar til að bjarga skipi og farmi, greftrunarkostnaður lát- 
inna manna og kostnaðarauki sá, sem verður við það, að ráða verður aðra menn 

í stað hinna særðu og dauðu. 

Farmgjald, sem missist við sameiginlegt sjótjón. 
Kostnaður og tjón, sem hlauzt af því að afla nægra peninga til að greiða með 
úr sameiginlegu sjótjóni, einkanlega ómakslaun, vextir og ábyrgðargjöld greiddra 

peninga, svo og tjón það, sem hlýzt af verðfalli vöru, sem seld er í neyðarhöfn 

til greiðslu á sjótjóninu. 
Ómakslaun umboðsmanns, sem ráðinn var til framkvæmdar viðskiptum þeim, 

sem sjótjónið krafði. 
Kostnaður, sem leiddi af sjóferðaskýrslu, skoðunargerð, álits- og matsgerð, svo 
og af að afla sannana, sem við þarf til að finna hvert sjótjónið var og hvernig 
því skal jafna niður, enn fremur kostnað við reikning yfir það og niðurjöfnun.
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165. gr. 
Ekki skal telja með sameiginlegu sjótjóni þann skaða, sem verður af slysum, 

meðan framkvæmdur er sá viðbúnaður, sem hafður er til bjargar skipi og farmi, 
jafnvel þótt það forði sameiginlegu sjótjóni; ekki þann skaða heldur, sem af hend- 
ingu eða óbeinlínis snertir slíkan viðbúnað. 

Eigi skal því bæta sem sameiginlegt sjótjón stöng, sem vindur braut, meðan 
verið var að höggva siglu, þótt brotið verði til þess, að ekki þarf að höggva sigluna; 
ekki heldur skemmdir á skipi og farmi, af stormi, eldi, þjófnaði eða öðru, sem 
að ber meðan skipið dvelur í neyðarhöfn; ekki heldur fjártjón, sem stafar af því, 
að farmi varð ekki skilað í tæka tíð sakir sjótjónsins; ekki heldur aukin iðgjöld vá- 
tryggingar á skipinu né tjón af því, að skipið missti væntanlegs farmgjalds sakir 
tafar, sem sjótjónið olli. 

166. gr. 
Þetta er ekki bætt sem sameiginlegt sjótjón: 

1. Góss, sem látið er á skip án vitundar skipstjóra, svo og peningar, verðbréf og 
dýrgripir, ef þeir voru ekki nægilega einkenndir eftir fyrirmælum 74. gr. 

2. Farmur á þilfari, þótt varpað sé útbyrðis, né tjón á slíkum farmi, sem varð við 
það, að út var rutt, eða við annan viðbúnað, sem hafður var í sjávarháska, 

til bjargar skipi og farmi, nema varpað hafi verið út til léttis skipi, eftir að 
það koma á grynningar. 

Með farmi á þiljum er ekki talið það góss eitt, sem hlaðið er á opið þilfar 
eða í báta skips, eða haft utan borðs, en til þess farms telst einnig það góss, 
sem hlaðið er í þau þakskýli á þilfari, sem ekki eru felld inn í bandakerfi skips, 
eða veita nægilega tryggingu með öðru móti fyrir því, að sjór skaði þar ekki 
góss né taki út. 

3. Skemmdir, sem við slíkan viðbúnað, sem getið var, verða á skipsmunum, sem 
lágu á þilfari og voru þar ekki á sínum stað. 

4. Skemmdir af ofsiglingu, þótt gerð sé til að forðast skipbrot, fjandmenn eða sjó- 
ræningja; tjón á seglum eða á gangvélum skips, nema skemmdin verði við til- 
raun til að ná skipinu af grynningum; svo og skemmdir á skipsdælum, er verða 
við austur skipsins. 

5. Tjón, sem hlýzt af því, að sigla er höggvin, sigluviðir eða önnur áhöld, sem 
brotnað hafa áður við einkasjótjón, þótt nauðsyn beri til að höggva þau þá, til 
að forðast háska, sem skipi er búinn og farmi. 

6. Tjón á farmi, sem kviknað hefur í af sjálfu sér, eða hiti er í og tjónið verður 
við það, að honum er varpað útbyrðis, eða steypt er á hann vatni eða aðrar til- 
raunir gerðar til að slökkva í honum, svo og tjón af eldi, hvernig sem hann 
kemur upp í skipi, og þær skemmdir, sem við slíka athöfn verða á þeim hluta 
farmsins, sem eldur hafði gripið. 

7. Kostnaður, sem leiðir af því, að skip varð að leita neyðarhafnar sakir skorts á 
vistabirgðum eða ferðanauðsynjum eða vegna ístálmunar eða annars, sem 
veðrátta var sök í. 

167. gr. 
Jafna skal niður sjótjónsbyrðinni fyrir því, þótt einstakur maður sé sök í þeim 

háska, sem tjóninu olli, en ekki getur sá maður krafizt bóta fyrir missi þann, sem 
hann varð fyrir sjálfur. Ef skipstjóri er sök í háskanum eða annar sá maður, sem 
útgerðarmenn ábyrgjast, eiga þeir og ekki bætur fyrir skaða sinn. 

Nú hefur skipstjóra, eða öðrum þeim manni á skipinu, sem eftir stöðu sinni 
gekk í stað skipstjóra, yfirsézt, er meta skyldi, hversu háskanum var háttað eða 
hversu honum skyldi verjast, og heftir það þá ekki niðurjöfnun sjótjónsins; en ekki
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getur útgerðarmaður þá heimtað sér bættan þann skaða, sem hann beið, nema 
yfirsjónina megi telja afsakanlega, svo sem efni voru til. 

Sá, sem missir rétt sinn til bóta af þessum sökum eða varð að greiða sjótjóns- 
framlag sakir yfirsjónar annars manns, getur heimtað bætur af þeim, sem ábyrgð 
hefur á yfirsjóninni. 

168. gr. 

Það heftir ekki niðurjöfnun sjótjóns, þótt það, sem lagt var í sölurnar, yrði 
ekki að því gagni, sem ætlað var. 

169. gr. 
Það heftir ekki niðurjöfnun sjótjóns, þótt lagt sé í sölurnar skipið allt eða 

farmurinn allur, né heldur það, þótt eftir slysið sé einungis bjargað einhverju af 
öðru hvoru einu saman, skipi eða farmi. 

170. gr. 
Þá er eitthvað verður að leggja í sölurnar, er skipstjóra skylt að annast um, að 

skaðinn verði ekki meiri en vera þarf. Ef varpað er fyrir borð af farmi eða skips- 
munum, skal varpa ef unnt er fyrst því, sem þyngst er og verðminnst, fremur en 
hinu, sem léttara er og dýrara. 

Ef skipstjóri hefur ófyrirsynju gert skaðann meiri en þörf krafði, skal um það 
farið eftir fyrirmælum 167. gr. 

171. gr. 
Skylt er skipstjóra, ef atvik leyfa, að kalla til ráðs við sig þá menn, sem bezt 

skyn bera á og reyndastir eru af skipverjum, áður hann aðhafist nokkuð það, sem 
valda megi niðurjöfnun sjótjóns. Skipstjóri skal rita skýrslu um þetta svo fljótt 
sem hann má í leiðarbókina, eða dagbókina, eða rita það á annan hátt, ef bækurnar 

vantar, svo það megi bera fram þegar sjóferðaskýrsla er gefin. Í skýrslunni skulu 
tilgreind öll atvik, sem máli geta skipt við mat og niðurjöfnun sjótjónsins, og einkan- 
lega hver nauðsyn bar til að leggja það í sölurnar, sem gert var, og svo nákvæma 
skrá sem við má koma yfir það, sem í sölurnar var lagt, eða þá skýrt með öðru móti 
frá víðtæki tjónsins. 

172. gr. 
Tjón á skipi og skipsbúnaði skulu meta skynbærir menn og til þess skipaðir 

eftir fyrirmælum 40. gr. og á þeim stað, þar sem skip er bætt, ef það er gert á ferð- 
inni, en ella á endastað ferðar. 

Það skal til tekið um hverja einstaka skemmd, hve mikið muni kosta að bæta, 
og þurfi nýrra muna við í stað hinna spilltu, þá skal hvorttveggja til greina, hve 
dýrir verði hinir nýju og hvers virði sé hinir spilltu. 

Skemmd öll af elli, hrörnun og öðru slíku skal greind frá þeirri skemmd, sem 
af sjótjóninu stafar, og metin sér. 

173. gr. 
Þá er ákveða skal, hve mikið sameiginlegt sjótjón á skipi og skipsbúnaði hefur 

orðið, skal matsgerð ráða, ef skemmd er eigi bætt, eða matsupphæðin er lægri en 
aðgerðarkostnaður reyndist; en aðgerðarkostnaður ræður, ef hann reynist lægri en 
matsupphæðin. 

174. gr. 
Þá er endurgjalda skal skemmdir á járnskipi, skal bæta að fullu skemmdir á 

skrokki skipsins, siglum og siglubúnaði af járni, ef skipið hefur ekki gengið 5 ár
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á sjó, bå er sjótjónið bar að, og sé talið frá því, er skipið lét út í hina fyrstu ferð 

sína. Nú bar slysið að eftir þessi 5 ár, en áður skipið hafði verið í förum í 10 ár, 
og skal þá dreginn af % hluti fyrir verðmun á hinu gamla og nýja og % hluti, ef 
skipið hefur lengur verið í förum. Skemmd á gufuvél skal bæta að fullu, ef vélin 
hefur ekki starfað 3 ár þá er slysið bar að; ef það varð síðar og þó áður vélin 
hafði starfað 6 ár, skal dreginn af % hluti og % hluti, ef lengur var. Skemmdir á 

siglu og sislubúnaði af tré svo og á reiða þeim, sem uppi er, skulu bættar að fullu, 
ef skipið hefur ekki verið eitt ár í förum, og annar skaði, ef það hefur ekki verið 
missiri; beri tjónið síðar að, skal draga af % hluta; þó skal bæta akkeri fullu, og 

af akkerisfesti skal draga einungis % hluta. 
Ef skipið er tréskip, skal bæta að fullu skemmdir á skrokki þess, ef það hefur 

ekki gengið 2 ár á sjó, þá er slysið bar að; ef það varð síðar, skal draga af % hluta 

fyrir verðmun á gömlu og nýju. Aðrar skemmdir skulu bættar svo sem fyrr segir 
um járnskipin. 

Af skaðabótafé því, sem svo er ákveðið, skal draga verð þeirra hluta, sem nýju 
voru bættir, eftir því, sem verð þeirra var gert í matsgerðinni, eða, ef á uppboði er 
selt, andvirðið að frádregnum kostnaði. 

Ef leggja skal á skipið nýja málmhúð, skal svo meta skaðabætur, að draga skal 
málmvirði hinnar fornu húðar af kostnaði þeim, sem á því verður að leggja á nýja 
úr sama efni og jafnþunga hinni fornu húð, þá er hún var ný, og skal þá bæta 
afganginn, og sé þó af dreginn %o hluti, ef húðin var úr eir eða látúni (yellow- 
metal) og %o, ef hún var úr sinki eða öðrum málmi, fyrir hvern fullan mánuð, og 

sé talinn þrítugnættur, sem liðinn er frá því, er sú húð var á lögð, er bæta skal 
annarri nýrri. Ef eirhúð eða látúns hefur verið meira en 5 ár í sjó eða húð af öðrum 
málmi meira en 2 ár og hálft, skal þær engu bæta. 

175. gr. 
Nú hefur skip farizt með öllu við sameiginlegt sjótjón, eða laskazt svo mjög, 

að það er dæmt óbætandi, og skal þá bæta það því verði, sem ætla má, að sannvirði 
þess væri, þá er það fórst, og sé dreginn af verðinu ágóðinn af því, sem kann að 
hafa orðið bjargað. 

176. gr. 
Bætur fyrir góss, sem ferst við sameiginlegt sjótjón, skulu metnar eftir gang- 

verði samkynsvöru á áætlunarstað skipsins við komu þess þangað, og komist það, 
sem eftir er af farmi skipsins, ekki á ætlunarstað, skal metið eftir verðinu á þeim 

stað, þar sem endir var gerður á ferðinni, og skal þó af dregið farmgjald, tollur 
og annar kostnaður, sem eiganda sparast við það, að varan komst ekki á ætlunar- 
stað hennar. 

Verð vörunnar skal ákveðið með lögmætu mati, ef ekki er kostur að fá vitneskju 
um verð hennar með öðru móti. 

Ef varan var seld í neyðarhöfn, má ávallt heimta bætur fyrir hana, að minnsta 

kosti sem því verði nemur, sem hún var seld fyrir. 

177. gr. 
Ef farmur skemmist við sameiginlegt sjótjón, skulu ákveðnar svo miklar bætur, 

sem nema verðmun á vörunni óskemmdri og skemmdri; skal meta verð vörunnar 

sem óskemmd væri, eins og fyrir er mælt í 176. gr., og sami frádráttur gerður sem 
þar segir; en verð hinnar skemmdu vöru fer eftir söluverði hennar, ef hún var 

seld, áður en sjótjónsreikningi var lokið, ella skal verðið ákveðið með lögmætu mati.
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178. gr. 
Nu hafa vörur tynzt eða spillzt við sameiginlegt sjótjón og hafa þegar áður 

rýrnað að verðmæti við einkasjótjón, spillzt af sjálfu sér eða með öðru móti, eða 
vörur hafa skemmzt við sameiginegt sjótjón og rýrnað síðan enn meira að verði 
við atburði, sem snertu ekki sjótjónið, og skal þá sú fjárupphæð, er samsvarar rýrn- 
uninni, dregin frá skaðabótum. Afdráttarféð skal ákveðið með lögmætu mati og skal 
þá einkanlega miðað við það tjón, sem aðrar vörur samkynja eða svipaðar hafa 
orðið fyrir við sömu atburði og af sömu sökum, en skemmdust ekki við sjótjónið. 

179. gr. 
Við sameiginlegt sjótjón greiðast engar bætur fyrir vörur, sem ekki fylgir farm- 

skírteini og ekki eru heldur fullnægjandi skýrslur um, að á skip kæmi, hvorki í 
farmskrá né gósstökubók eða annars staðar. 

Bæta skal klæðnað og ferðanauðsynjar skipstjóra, skipshafnar og farþega, ef 
það vitnast, að misst sé við sjótjónið. 

180. gr. 
Farmgjald af vörum, sem farizt hafa við sameiginlegt sjótjón, eða seldar hafa 

verið i neyðarhöfn, til þess að greiða sjótjónskostnað, skal bæta í sjótjónsreikningi 
með sömu fjárhæð, sem hefði átt að greiða undir þær, ef þær hefðu verið í skipinu 
til ætlunarstaðar þeirra eða þangað, sem ferðin endar, ef ekki var farið alla leið. 
Af hinu missta farmgjaldi skal draga þann sérstaka kostnað, sem kynni að hafa 
sparazt úlgerðarmanni við það, að vörunni var varið öðru til bjargar eða hún var 
seld. 

181. gr. 
Nú verða skemmdir á einhverjum munum við sameiginlegt sjótjón og þeir ónýt- 

ast síðan eða skemmast við einkasjótjón, og falla þá niður bótakröfur að öllu eða 
nokkru fyrir þá muni, ef ætla má með vissu, að tjónið hefði að nokkru eða öllu 

hlotizt af einkasjótjóninu síðar, þótt sameiginlega sjótjónið hefði ekki borið að. 
Svo falla og niður eða lækka sjótjónsbætur, þegar ætla má með vissu, að munir 

þeir, sem fórust við sameiginlegt sjótjón, hefðu ónýtzt eða spillzt við einkasjótjón 
síðar, ef þeir hefðu enn þá verið á skipinu. 

182. gr. 
Nú hljótast skemmdir sumpart af sameiginlegu sjótjóni og sumpart af einka- 

sjótjóni og stafar kostnaður af hvorutveggja, og skal þá skipta skemmdum og kostn- 
aði milli þeirra eftir sanngjörnu mati. 

183. gr. 
Skip tekur þátt í sameiginlegu sjótjóni: 1. eftir því verði, sem skynbærir menn, 

skipaðir eftir fyrirmælum 40. gr., meta skipið við komu þess á þann stað, þar sem 
ferðin er á enda, og 2. eftir því fé, sem í sjótjónsreikningnum er gert í bætur fyrir 
skemmdir á skipi, og þó einungis að því leyti, sem þær skemmdir eru þá ekki bættar. 

Ef gerðar hafa verið umbætur á skipi eftir það, er sameiginlegt sjótjón bar að, 
eða ef gert hefur verið að skemmdum, sem ekki urðu við sjótjónið, þá skal draga 
af matsverði skipsins svo mikið, sem virðingarverð umbótanna eða viðgerðarinnar 
nam. 

184. gr. 
Farmurinn tekur þátt í sameiginlegu sjótjóni: 1. eftir verðmæti þeirrar vöru, 

sem á skipinu var þegar sjótjónið bar að og er á skipi við enda ferðar, og skal verð- 
mætið ákveðið eftir fyrirmælum 176. og 177. gr., 2. eftir því fé, sem gert er í bætur 
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fyrir gåss, sem lagt var í sölur eða spilltist við sjótjónið í ferðinni, og 3. eftir því 
skaðabótafé, sem farmeigandi fær af útgerðarmanni fyrir vörur, sem farizt hafa eða 
skemmzt í ferðinni, eða seldar voru til skipsþarfa. 

185. gr. 
Farmgjaldið tekur þátt í sameiginlegu sjótjóni: 1. eftir helmingi þess farm- 

gjalds, er greiða bar við ferðarlok; 2. eftir helmingi skaðabóta þeirra, sem gerðar 
eru Í sjótjónsreikningnum fyrir misst farmgjald. 

Ef ekki er tilskilið neitt ákveðið farmgjald, skal það talið eftir fyrirmælum 

105. gr. 

186. gr. 
Ef farmgjald er greitt fyrirfram, þann veg, að það skuli ekki endurgreiða, þótt 

ekki verði unnið til neins farmgjalds sökum slysa, þá eru útgerðarmenn ekki skyldir 
til að taka þátt í sameiginlegu sjótjóni, að því er nemur því fé. 

187. gr. 

Af því framlöguskyldu fé, sem ákveðið er eftir fyrirmælum 183. 186. gr., skal 
draga bæði framlög til sameiginlegs sjótjóns, sem síðar kann að hafa orðið í ferð- 
inni, svo og kostnað, sem á kann að hafa fallið við björgun eða verndun hinna 
framlöguskyldu fémuna, ef sá kostnaður skal ekki endurgoldinn sem sameigin- 

legt sjótjón. 

188. gr. 
Þetta er undanþegið bótaframlögum við sameiginlegt sjótjón: 1. Vistir, elds- 

neyti og aðrar vélanauðsynjar og hernaðargögn, 2. kaup skipstjóra og skipshafnar, 
og 3. klæðnaður og ferðanauðsynjar allra manna á skipinu og það, sem þeir bera 
á sér. 

Nú voru munir þeir einhverjir lagðir í sölurnar við sameiginlegt sjótjón, sem 

taldir voru til 3. liðar, eða þeir spilltust, og skal þá eigandi taka þátt í niðurjöfnun 

tjónsins með því fé, sem hann fékk í bætur fyrir þessa muni í sjótjónsreikningnum. 

189. gr. 
Fullnaðarmat og niðurjöfnun skaðans, sem varð við sameiginlegt sjótjón, fer 

fram á þeim stað, þar sem skip og farmur skilja, og eftir því, sem á þeim stað eru lög. 
Úrslitareikninga sjótjóns annast löggiltur niðurjöfnunarmaður sjótjóns eða, ef 

þess er ekki kostur, tveir dómkvaddir menn. Dómstólarnir dæma ágreining um rétt- 

mæti sjótjónsreikninga. 

190. gr. 
Skylt er skipstjóra að annast um allt, er þörf krefur til þess að sjótjónsniður- 

jöfnun geti farið fram, og má ekki draga það að nauðsynjalausu. 

Hver sá, sem sjótjónið snertir, er skyldur til að sínu leyti að láta í té allar 
skýrslur þær og sönnunargögn, sem hinir dómkvöddu niðurjöfnunarmenn sjótjóns 

telja þörf. 

191. gr. 
Nú koma síðar fram fémumnir þeir, er talið var við niðurjöfnunina, að farizt hefðu 

við sameiginlegt sjótjón, eða sá, sem tjóni olli, bætir síðar eitthvað af þeim skaða, 
sem talinn var til sjótjóns, og skal þá gera breytingu með aukaniðurjöfnun á allri 

niðurjöfnun sjótjónsins. En ekki má fresta úrslitagerð sjótjóns af þeim sökum 

einum, að líkindi gætu verið til að fá aftur fémuni, sem lagðir voru í sölurnar, eða 

skaða bættan, sem á varð.
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192. gr. 
Ábyrgð á framlagi til sjótjóns af hálfu skips og farmgjalds sætir þeirri tak- 

mörkun, sem í IX. kafla greinir. 
Sjótjónsframlag af hálfu farms og annars góss í skipi ábyrgist eigandi hinna 

framlagsskyldu muna með þeim munum einum, en ekki sem sjálfsskuld. 

193. gr. 
Skip, sem framlöguskylt er til sjótjónsbóta, má ekki fara af þeim stað, þar sem 

skip og farmur skildu, og góss, sem er í ábyrgð fyrir slíkum framlögum, má ekki 
fá í hendur eiganda, áður sjótjónsframlög séu greidd eða trygging fengin fyrir fram- 
lögunum, ef þau eru þá ekki ákveðin. 

194. gr. 
Nú verður á skipi eða góssi tjón eða kostnaður, sem stafar af óhappi á ferð, 

og telst ekki til sameiginlegs sjótjóns, eða skipað er fyrir um með sérstökum ákvæð- 
um, að farið skuli með eftir reglum um sameiginlegt sjótjón (sbr. 117. gr.), og skal 
það þá sem einkasjótjón (partikulært havari) koma niður á þeim munum, einum 
eða fleirum, sem skaði varð á eða kostnaður. 

Nú telst kostnaður til einkasjótjóns og varð hann bæði á skipi og farmi sam- 
eiginlega eða á ýmsum hlutum farms, og skal honum þá jafnað eftir sanngirni á 
þá fémuni, sem kostnaðurinn reis af, og skal þar þá farið svo sem verða má eftir 
reglunum um sameiginlegt sjótjón. Kostnaður á björgun farms kemur hlutfallslega 
niður á farminum og farmgjaldi því, sem greitt er af góssinu, sem bjargað varð. 

Um niðurjöfnun einkasjótjóns fer eftir ákvæðum 189. gr., ef einhver krefst þess, 
sem hlut á að máli. 

VII. KAFLI 

Um tjón af árekstri. 

195. gr. 
Ef tjón verður á skipi, góssi eða mönnum, af því að skip rákust á, og sökin 

liggur öll annars vegar, þá bætir hinn seki skaða þann allan, er af hlauzt. 
Nú er sökin beggja megin, og skulu þá hinir seku bæta skaðann að réttri tiltölu 

við sök hvers þeirra. Ef atvik lágu svo til árekstrarins, að ekki verður byggð á þeim 
skipting skaðabótanna í ákveðnum hlutföllum, þá bæta hinir seku tjónið að jöfn- 
um hlutum. 

Hver hinna seku ábyrgist einungis sinn hluta skaðabótanna, nema mannsbani 
hafi hlotizt af árekstrinum eða tjón á líkama eða heilbrigði. Þá má sá, er skaða- 
bótaréttinn á, krefja hvern hinna seku um allar skaðabæturnar. Ef einhver hinna 
seku hefur af þessum ástæðum orðið að greiða meiri bætur heldur en í hans hlut 
áttu að koma að réttri tiltölu, þá á hann endurgjaldsrétt á hendur hinum á þeirri 
upphæð, sem hann varð að greiða umfram sinn hlut. 

Þá er meta skal sök, skal dómari einkanlega gefa gaum að því, hvort tími var 
til athugunar eða ekki. 

196. gr. 
Ef áreksturinn varð af óhappatilviljun eða það vitnast ekki, að annarhvor aðilja 

hafi verið sök í honum, fær hvorugt skipið bættan skaða sinn. 

197. gr. 
Nú rekast skip á, og er þá skipstjórum þeirra skylt að veita þeim skipum, skips- 

höfnum og farþegum, sem hætta stafar af árekstrinum, alla þá hjálp, er þeir mega
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og nauðsyn er á til bjargar, án þess þó að stofna í verulega hættu skipi sínu, skips- 

höfn eða farþegum. Skylt er skipstjórum og að segja hver öðrum nöfn og heim- 

kynni skipa sinna, úr hvaða stað eða höfn þau koma, og hvert þeim sé ætlað að fara. 

198. gr. 

Það, sem fyrir er mælt í þessum kafla um árekstur skipa, kemur einnig til 

greina, þá er skip veldur tjóni á öðru skipi, eða á mönnum eða góssi, sem á því 

er, með siglingu sinni eða á annan hátt, þó ekki hafi skipin rekizt á. 

VINI. KAFLI 

Um björgun. 

199. gr. 
Hver sá, sem bjargar skipi, sem farizt hefur eða er statt í neyð, eða góssi, sem 

á því er, eða nokkru af því skipi eða góssi, því sem á því var, svo og hver sá, sem 

veitir að björguninni, á rétt á að fá björgunarlaun. Sá, sem bjargar mönnum af 

skipinn, meðan það var statt í neyð, þeirri sem var tilefni til björgunarinnar, eða 

veitir að björgun mannanna, á rétt á hluta úr björgunarlaununum. 

Nú tekur einhver þátt í björguninni gegn beru og réttmætu banni þess, sem 

hefur stjórn skipsins á hendi, og á hann þá engan rétt á björgunarlaunum. 

Krefja má björgunarlauna jafnt, þó það skip, sem bjargaði, sé eign sama manns 

sem hitt, sem bjargað var. 

Nú hefur maður tekizt á hendur leiðsögu skips eða að draga það eða veita 

því aðstoð á annan líkan hátt, og skipinu hlekkist síðan á, og á sá maður þá aðeins 

rétt á björgunarlaunum að því leyti, sem talið verður, að aðstoð sú, sem hann veitir, 

hafi farið fram úr því, sem honum bar skylda til, samkvæmt því er honum bar af 

hendi að inna. 
Nú verða málsaðiljar ekki á eitt sáttir um, hve mikil björgunarlaunin skuli 

vera, og sker þá dómur úr. 
Ábyrgð útgerðarmanns á björgunarlaunum er takmörkuð samkvæmt ákvæðum 

IX. kafla. Eigandi farms eða annars góss ábyrgist greiðslu björgunarlauna aðeins 

með þeim munum, en ekki sem sjálfsskuld. 

200. gr. 
Þá er björgunarlaun eru ákveðin, skal þess gætt: 1. Fyrst og fremst: a) Að 

hve miklu leyti björgunin tókst; b) Verklagni þeirrar og atorku, sem björgunar- 

menn unnu með að björguninni, og tíma þess og fyrirhafnar, sem til hennar var 

varið; ce) Hættu þeirrar, sem skipið, sem bjargað var, var statt i, skipshöfn þess, 

farþegar eða góss; d) Hættu þeirrar, sem björgunarmönnum og eign þeirra var 

stofnað í; e) Áhættu björgunarmanna að verða skaðabótaskyldir gagnvart þriðja 

manni eða bíða tjón á annan hátt; f) Skaða þess, sem björgunarmenn hafa beðið 

á lífi, heilsu eða fjármunum, fjártjóns þess eða tilkostnaðar, sem þeir hafa haft, og 

verðmætis björgunartækja, þeirra sem notuð voru; sg) Þess, hvort skipið, sem 

bjargaði, var sérstaklega útbúið til björgunar. 2. Þar næst: Verðmætis þess sem 

bjargað var. 
Nú kemur það í ljós, að björgunarmaður var sjálfur sök í neyð þeirri, sem 

var tilefni björgunarinnar, eða hefur orðið sekur um þjófnað, hilming eða aðra 

sviksamlega meðferð á munum, þeim sem bjargað var, og má dómurinn þá færa 

niður björgunarlaun þess manns eða svipta hann björgunarlaunum með öllu.
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201. gr. 
Ekki má gera björgunarlaun hærri en verðmæti þess, sem bjargað var, að með- 

töldu flutningsgjaldi fyrir farm og farþega, en að frádregnum tolli og öðrum opin- 
berum gjöldum, svo og kostnaði við geymslu, virðingargerð og sölu. 

Í björgunarlaununum felst og þóknun fyrir að flytja sóssið, sem bjargað var, 

á tryggan stað, svo og þóknun fyrir lán á skipum og áhöldum, sem höfð voru til þess. 

202. gr. 
Ef björgunarsamningur hefur verið gerður meðan hættan vofði yfir og undir 

áhrifum hennar, þá má hver aðilja, sem er, krefjast þess, að dómur ónýti samning- 
inn eða breyti honum, ef telja verður, að skilmálar hans séu ósanngjarnir. 

Rétt er og dómi að ónýta björgunarsamning eða breyta honum ávallt þá er 
telja verður, að umsamin björgunarlaun séu bersýnilega ósanngjörn að tiltölu 
við hjálp þá, sem veitt var, ef sá aðilja, sem á var hallað, krefst þess. 

Ákvæðið í síðustu málsgr. 200. gr. kemur einnig til greina, þá er samningur 
hefur verið gerður um björgun. 

Máli til ónýtingar björgunarsamnings eða breytingar á honum, skal vera stefnt 

til dóms áður en 3 mánuðir séu liðnir frá því er samningurinn var gerður. 

203. gr. 
Ef björgunarmenn greinir á sín á milli um skipti björgunarlauna, þá skal skipt 

með dómi og gætt þeirra atvika, sem 200. gr. greinir. 
Nú hefur skip bjargað einhverju á ferð, og skal þá fyrst af björgunarlaununum 

bæta það tjón, sem við björgunina varð á skipi því eða farmi; næst eftir fá útlgerð- 
armenn tvo þriðjunga björgunarlauna, ef gufuskip bjargaði, en helming, ef það 

var seglskip, en afganginum skal skipt til helminga milli skipstjóra og skipshafnar, 
og skal skipta milli hennar að réttri tiltölu við kaup manna á skipinu. Nú var til- 
skilið, að skipstjóri eða skipshöfn skyldu hafa minni hlut í launum en nú var 
sagt, og er sá skildagi þá ógildur, nema skipið sé einkanlega búið út til bjargráða 
eða samið væri um eitthvert tiltekið björgunarstarf. 

204. gr. 
Rétt er, að björgunarmenn mótmæli því, að skip, sem bjargað var, eða góss sé 

fært á burt þaðan, áður þeim sé greidd að fullu björgunarlaunin eða trygging er 
til fengin fyrir greiðslu þeirra. 

IX. KAFLI 

Um takmarkaða ábyrgð útgerðarmanna. 

205. gr. 
Útgerðarmaður ber takmarkaða ábyrgð á kröfum þeim, sem hér verða greindar: 

1. Bótakröfum vegna lifs- eða líkamstjóns þeirra manna, sem vinna í þágu skips, 
svo og farþega. Bótakröfum fyrir glataða eða skemmda vöru, sem skipstjóri 
hefur tekið við til flutnings, og hvers konar muni, sem á skipi eru. 

2. Öðrum bótakröfum vegna tjóns á mönnum eða munum á sjó eða á landi, sem 
stafar af yfirsjónum eða vanrækslu skipstjóra, skipshafnar, hafnsögumanns eða 
annarra, sem vinna Í þágu skips. 

3. Bótakröfum vegna vanefnda á samningi, sem stafa af yfirsjónum eða vanrækslu 

við stjórntök skips. 

4. Kröfum, sem rísa af því, að tilgreiningar í farmskírteini eru rangar eða ófull- 
nægjandi.
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5. Kröfum, sem rísa af skyldum til að fjarlægja flak af skipi, sem farizt hefur, 
eða eyða því. 

6. Kröfum um Þbjörgunarlaun. 
7. 
8. Kröfum, sem stafa af því, að skipstjóri hefur samkvæmt stöðuumboði sínu utan 

Kröfum um framlög til sameiginlegs sjótjóns. 

heimilis skips gert ráðstafanir eða játazt undir skuldbindingar, sem nauðsyn- 
legar voru til verndar skipi eða framhalds ferðar, nema krafa sé af því risin, 
að búnaður skips eða birgðir hafi verið ófullnægjandi, þegar ferð hófst, eða 
krafa hefur orðið til vegna sérstaks umboðs af hendi útgerðarmanns eða verið 
viðurkennd af honum. 
Takmörkun ábyrgðar nær þó ekki til þeirra skuldbindinga, sem stafa af starfs- 

samningi við skipstjóra, skipshöfn eða aðra menn, sem vinna í þágu skips, eða af 
yfirsjónum eða vanrækslu útgerðarmanns sjálfs, nema hann sé jafnframt skip- 
stjóri og krafa eigi rót sína að rekja til yfirsjónar eða vanrækslu hans við stjórn- 
tök skips. 

206. gr. 
Þegar ábyrgð er takmörkuð, ábyrgist útgerðarmaður með verði skipsins að við- 

bættum fjárhæðum þeim, sem í 208. gr. getur. 
Þegar bæta skal tjón á mönnum (lífs- eða líkamstjón), ber útgerðarmaður ábyrgð 

með tvöfaldri þeirri fjárhæð sem í 1. mgr. segir. 

3. 

207. gr. 

Verð skips skal ákveða eftir ástandi þess á þeim tímum, sem hér segir: 
Þegar um árekstur eða annað slys er að ræða, skal ákveða verðið við komu 
skips til fyrstu hafnar, að því er varðar kröfur, sem standa í sambandi við slysið 
og til eru orðnar fyrir komu skips til hafnar eða leiðir af sameiginlegu sjótjóni. 

Nú hefur nýtt sjóslys, sem ekki stendur í sambandi við hið fyrra, rýrt skip 
í verði, áður en það kom til hafnar, og skal þá ekki taka tillit til þeirrar verð- 
rýrnunar, að því er varðar kröfur út af fyrra slysinu. 

Ef slys ber að höndum í höfn, skal ákveða verðið samkvæmt ástandi skips- 
ins þar, eftir að slys varð. 
Um kröfur, sem stafa af rangri eða ófullnægjandi tilgreiningu í farmskírteini 
eða að öðru leyti koma farmi við og falla ekki undir 1. tölulið, skal ákveða 
verðið eftir ástandi skips við komu þess til ákvörðunarhafnar eða annars staðar, 
þar sem ferð lýkur. Nú á farmi að skila á ymsum stöðum, og skal þá ákveða 
verðið eftir ástandi skips við komu til fyrstu hafnar, að því er snertir kröfur, 
sem stafa af sama atburði. 
Um allar aðrar kröfur skal ákveða verð skipsins við lok ferðar. 

208. gr. 
Við ákvörðun á ábyrgð útgerðarmanns, þegar hún er takmörkuð, skal bæta við 

verð skips eftirgreindum fjárhæðum: 
a. Tíu hundraðshlutum af verði skips við upphaf ferðar. 
b. Skaðabótum og sjótjónsframlögum vegna tjóns á skipi, sem orðið hefur, eftir 

að ferð hófst, og ekki hefur verið úr bætt. 

209. gr. 
Kröfum þeirrar tegundar, sem um getur í 1. tölulið 207. gr. og stafa af sama 

slysi, skal fullnægja af ábyrgðarfjárhæðinni samkvæmt röð sjóveða, sem þær kunna
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að vera tryggðar með. Sama er um kröfur, sem í 2. og 3. tölulið 207. gr. getur, 
þegar leggja skal til grundvallar þeim verð skips í sömu höfn. 

Kröfum til bóta fyrir lífs- og líkamstjón, sem stafa frá sama slysi, skal full- 
nægja af þeirri aukningu ábyrgðarfjárhæðar, sem greind er í 2. mgr. 206. gr. Nægi 
sú fjárhæð ekki til lúkningar kröfu, ber að greiða eftirstöðvarnar í sama hlutfalli 
og aðrar kröfur eftir ákvæðum 1. málsliðs 1. mgr. þessarar greinar. 

210. gr. 
Ef útgerðarmaður vill bera fyrir sig takmörkun á ábyrgð, ber honum að sanna, 

hvert verið hafi verð skips á þeim tíma, sem máli skiptir. 

211. gr. 
Ef ágreiningur rís um takmörk ábyrgðar eða um skiptingu ábyrgðarfjárins, 

getur útgerðarmaður krafizt, að niðurjöfnunarmaður sjótjóns eða, sé hans ekki 
kostur, 2 dómkvaddir menn (sbr. 189. gr.) skeri úr ásreiningnum. Nú hefur útgerð- 

armaður valið þessa leið, og getur þó hver kröfuhafi fengið úr því skorið með 
dómi, hverri fjárhæð krafa hans mundi nema, ef ábyrgð væri ekki takmörkuð. 
Útgerðarmaður getur og krafizt, að niðurjöfnunarmaður sjótjóns eða hinir dóm- 

kvöddu menn setji tilteknum kröfuhöfum hæfilegan frest til málshöfðunar. 
Niðurjöfnunarmanni sjótjóns eða hinum dómkvöddu mönnum er heimilt að 

kveðja kröfuhafa, með þriggja mánaða fyrirvara hið mesta, til að lýsa kröfum sín- 
um. Skal það gert með opinberri auglýsingu, eftir því sem bezt hentar hverju sinni. 

Skylt er útgerðarmanni og kröfuhöfum að veita niðurjöfnunarmanni sjótjóns 
eða hinum dómkvöddu mönnum alla þá fræðslu og afhenda þau sönnunargögn, sem 
Þeir telja máli skipta. 

Kostnað af starfi niðurjöfnunarmanns eða hinna dómkvöddu manna beri út- 
gerðarmaður. Ágreining um réttmæti niðurstöðu þeirra má bera undir dómstóla. 

212. gr. 
Nú hefur útgerðarmaður sett tryggingu fyrir allri ábyrgðarfjárhæðinni í því 

skyni að afstýra kyrrsetningu eða fá hana fellda niður, og skal þá tryggingin koma 
að notum öllum kröfuhöfum, sem sæta verða takmarkaðri ábyrgð á kröfum sínum, 

enda getur enginn þeirra krafizt frekari tryggingar. 
Nú hefur trygging verið sett fyrir lægri fjárhæð eða ymsar tryggingar settar, 

og má þá, ef ekki næst samkomulag með aðilum, fá dómsúrskurð um áhrif þegar 
settra trygginga og hvort aukin trygging skuli sett, þó svo, að ekki sé farið fram 
úr fullri ábyrgðarfjárhæð. 

213. gr. 
Nú hefur útgerðarmaður greitt að fullu þá fjárhæð, sem honum var skylt eftir 

reglum um takmörkun ábyrgðar, og það kemur síðar fram, að aðrir kröfuhafar 
áttu sama rétt eða betri, og er hann þá ekki skyldur til meiri greiðslu, ef hann 

vissi ekki af þessum kröfum, þegar hann greiddi hitt, og ekki verður álitið, að 
hann hefði fengið vitneskju um þær þrátt fyrir hæfilega eftirgrennslan. 

Nú hefur kröfuhafi fengið með þessum hætti fé, sem öðrum bar að réttu, og 
ábyrgist hann þá þeim manni kröfu hans, en þó ekki lengra en það fé hrekkur, sem 
hann tók við, og því aðeins, að hann vissi af þeirri kröfu, er hann tók við fénu. 

214. gr. 
Þegar lögsókn hefur verið hafin gegn útgerðarmanni til heimtu eða tryggingar 

kröfu, sem hann ábyrgist takmarkaðri ábyrgð, er dómara heimilt að ákveða eftir
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kröfu hans, að frestað skuli kyrrsetningu, aðför eða uppboði á öðrum eignum hans 
en þeim, sem eru að sjóveði, unz sala á skipi og úthlutun söluandvirðis hefur farið 
fram. 

215. gr. 
Nú hefur farmsamningshafi orðið ábyrgur vegna bakfarmsamnings fyrir kröfu, 

sem um ræðir í 205. gr., og skal þá beita ákvæðum um takmarkaða ábyrgð, eftir 
því sem við á. Svo skal og vera, þegar maður, sem fengið hefur skip annars aðila 
til afnota í siglingum á eigin kostnað, eða skipseigandi, sem ekki gerir skipið út 
sjálfur, hafa orðið ábyrgir fyrir nefndum kröfum. 

X. KAFLI 

Um sjóveðrétt og fyrning á sjókröfum. 

216. gr. 
Þessar kröfur eiga sjóveðrétt í skipi og farmgjaldi: 

1. Dómsgjöld og kostnaður af sölu skips í sameiginlega þágu lánardrottna, kostn- 
aður af vörzlu þess, unz sala fer fram, og af úthlutun söluverðs. Lestagjöld, 
vitagjöld, hafnargjöld og önnur slík opinber gjöld, sem greiða ber af skipi. 
Kostnaður af affermingu skips, varðstöðu í því og annarri vörzlu þess, eftir að 
það koma til síðustu hafnar. 

2. Kröfur til launa og annarrar þóknunar, sem stofnazt hafa til handa skipstjóra, 
skipshöfn og öðrum, sem útgerðarmaður eða skipstjóri hafa ráðið á skip. 

3. Björgunarlaun og kröfur um framlög til sameiginlegs sjótjóns. 
4. Bótakröfur vegna árekstrar skipa eða annars sjóslyss. Bætur fyrir tjón, sem 

skip hefur valdið á mannvirkjum í höfnum, skipakvíum eða á siglingaleiðum. 
Bótakröfur vegna lífs- eða líkamstjóns farþega, skipstjóra, skipshafnar eða 
annarra, sem á skip eru ráðnir. Bótakröfur fyrir glataðan eða skemmdan farm 
eða farangur farþega. Bætur fyrir eignir skipverja, þær er farizt hafa við sjó- 
slys. 

5. Kröfur, sem til eru orðnar við ráðstafanir eða skuldbindingar, er skipstjóri 

hefur gert vegna stöðu sinnar utan heimilis skipsins og nauðsynlegar voru til 
verndar skipi eða framhalds ferðar, og gildir þetta eins, þó að skipstjóri sé 
jafnframt eigandi skips, og án tillits til þess, hvort hann eða annar maður 
er eigandi kröfu. 

Ákvæði þessa töluliðs gilda þó ekki um kröfur, sem skipstjóri stofnar 
við menn eða stofnanir hér á landi í sambandi við útgerð skipa, sem heimilis- 
föst eru hér á landi og eingöngu eða aðallega eru notuð til fiskveiða hér við 
land, vegna úttektar á vistum, veiðarfærum, beitu, ís, salti, tunnum, kolum, 

benzíni, olíu eða öðrum vélarnauðsynjum, nema úttekt hafi verið nauðsynleg 
til heimferðar skips, enda haldi skipið til heimferðar frá úttektarstað án nokk- 
urra tafa, og telst það ekki heimferð, ef skip stundar veiðar, eftir að úttekt 
fór fram. Nú fær kröfuhafi ekki sjóveðrétt vegna framangreindra fyrirmæla, og 
ábyrgist útgerðarmaður þá kröfuna með öllum eignum sínum. 

6. Kröfur, sem leiðir af því, að tilgreiningar í farmskírteini hafa verið rangar eða 

ófullnægjandi. 

217. gr. 
Sjóveðréttur í skipi nær og til skipsbúnaðar og kröfu útgerðarmanns til skaða- 

bóta og sjótjónsframlags vegna tjóns á skipi, sem orðið hefur, eftir að ferð hófst, 
og ekki hefur verið úr bætt. Til skipsbúnaðar teljast ekki vistabirgðir, eldsneyti 
né aðrar vélarnauðsynjar.
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Sjovedréttur í farmgjaldi tekur yfir óskert (brutto) farmgjald og fargjald fyrir 
þá ferð, sem krafan stafar af, svo og til skaðabóta og sjótjónsframlags fyrir missi 
þess farmgjalds eða fargjalds. Sjóveðréttur fyrir kröfum samkvæmt 2. tölulið 216. gr. 
nær þó til farmgjalds fyrir allar ferðir skips, sem farnar voru, meðan starfssamn- 
ingur var i gildi. 

Sjóveðréttur í skipi og farmgjaldi nær einnig til hluta útgerðarmanns af björg- 
unarlaunum, sem til hefur verið unnið í ferðinni. 

Sjóveðréttur fyrir launakröfum og þóknunar samkvæmt 2. tölulið 216. gr. og 
bótakröfum fyrir eignir skipverja, þær er farizt hafa við sjóslys, sbr. síðasta máls- 
lið 4. töluliðs 216. gr., skal einnig ná til vátrygsingarfjár skips og farmgjalds, meðan 
það er ekki af höndum greitt. Nú ferst skip eða er dæmt óbætandi, og er þá vá- 
tryggingarsala óskylt að láta vátryggingarfé af höndum, fyrr en 14 dögum eftir 
að hann átti þess kost að afla þeirra upplýsinga, er þörf var á til þess að meta vá- 
tryggingaratburðinn og ákveða upphæð Þbótanna. Sjóveðréttur nær ekki til vátrygs- 
ingarfjár í öðrum tilfellum en hér var greint. 

218. gr. 
Sjóveðréttur í skipi og farmgjaldi gengur fyrir öllum öðrum eignarhöftum, sem 

á eignum þessum hvíla. Sjóveðréttur samkvæmt 6. tölulið 216. gr. víkur þó fyrir 
samningsveði i skipi. 

Kröfum þeim, sem taldar eru í 216. gr., skal fullnægja eftir þeirri röð töluliða, 
sem þær eru taldar þar í, að svo miklu leyti sem þær eru til komnar í sömu ferð. 
Kröfur taldar í sama tölulið eru jafnréttháar sín á milli, en þó svo, að stafi kröfur 
i 3. og 5. tölulið ekki af sama atburði, gengur yngri krafa fyrir eldri. 

Nú stafa kröfurnar af ýmsum ferðum, og gengur þá sú krafa, sem af síðari ferð 
stafar, fyrir hverri kröfu af eldri ferðum. Að því er tekur til sjóveðréttinda eftir 6. 
tölulið 216. gr. gildir þetta þó aðeins í sambandi þeirra á milli. Kröfur samkvæmt 
starfssamningi, sem nær til fleiri en einnar ferðar, hafa allar sama rétt og kröfur 
frá síðustu ferð. 

219. gr. 
Sjóveðréttur í skipi fellur niður, ef það er selt á nauðungaruppboði. Svo skal 

og vera, ef skip er selt, eftir að það hefur á lögmætan hátt verið dæmt óbætandi, 

og skal þá beita ákvæðum 220. gr., eftir því sem við á. 
Sjóveðréttur í skipi helzt, þó að eigendaskipti verði að því með öðrum hætti. 

220. gr. 
Nú fer fram nauðungarsala á skipi eða annarri eign, sem sjóveð hvílir á, og 

eiga sjóveðhafar þá heimtingu á að fá kröfur sínar greiddar af söluandvirði, miðað 
við fulla fjárhæð þeirra, en þó ekki fram yfir það, sem reglur um takmarkaða 
ábyrgð segja til um. 

221. gr. 
Sjóveð í farmgjaldi, skaðabótakröfu eða sjótjónsframlagi vegna tjóns á skipi 

eða farmgjaldsmissis svo og björgunarlaunum helzt, meðan greiðsla hefur ekki 
farið fram til útgerðarmanns eða féð er enn í höndum skipstjóra eða umboðsmanns 
úlgerðarmannsins. 

Nú hefur greiðsla farið fram til þrotabús útgerðarmanns, og skal þá nota það 
fé til lúkningar kröfum, sem sjóveðrétt áttu í kröfu þeirri, sem greidd var búinu. 

A 43
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222. gr. 
Nú fellur sjóveðréttur niður við það, að fé, sem krafa var tryggð med, er greitt 

útgerðarmanni, og ábyrgist hann þá kröfuna, svo langt sem það fé hrekkur, sem 
hann tók við, ef hann var þar ekki í sjálfsskuld áður. 

Beita skal ákvæðum 213. gr., eftir því sem við á. 

223. gr. 
Nú verður skip við frjálst afsal eign manns, sem ekki getur átt íslenzkt skip, 

án þess að fullnægt hafi verið áður þeim sjóveðréttarkröfum, sem á því lágu, og 
ábyrgist þá hinn fyrri eigandi þær kröfur sem sjálfsskuldarmaður, þó að svo hafi 
ekki áður verið. Nú sannar hann, að skipið nægði ekki til að fullnægja kröfum 
þessum, þegar það var selt, og fer þá ábyrgð hans ekki fram úr verðmæti skipsins. 

Beita skal ákvæðum 213. gr., eftir því sem við á. 

224. gr. 
Beita skal ákvæðum um sjóveðrétt, eftir því sem við á, þegar vara er flutt sam- 

kvæmt bakfarmsamningi, svo og þegar annar maður en eigandi skips hefur skip 
í förum á sinn kostnað, enda hafi hann ekki komizt að því með óráðvandlegu atferli, 

sem kröfuhafa er kunnugt um. 

225. gr. 
Þessar kröfur eiga sjóveðrétt í farmi: 

1. Björgunarlaun og kröfur um framlög til sameiginlegs sjótjóns svo og kostn- 

aðar, sem jafnað er niður samkvæmt 117. eða 194. gr. 

2. Kröfur, sem stafa af ráðstöfunum eða skuldbindingum, er farmflytjandi eða 
skipstjóri samkvæmt stöðuumboði sínu hafa gert fyrir hönd farmeiganda, svo 

og endurgjaldskröfur þeirra, ef þeir hafa lagt fram fé til lúkningar kostnaði á 
farmi. Enn fremur bótakröfur farmeigenda fyrir vöru, sem seld var í þágu ann- 

arra farmeigenda. 

3. Kröfur til farmgjalds, bóta fyrir missi farmgjalds og annað tjón, sem af því 
stafar, að vara er færð í land úr skipi í fermingarhöfn eða meðan á ferð stendur, 
svo og bætur fyrir aukabiddaga og aðra töf við fermingu eða affermingu eða i 

ferð skipsins. 
Sjóveð í farmi gengur fyrir öllum öðrum eignarhöftum, sem á farmi hvíla, að 

undanskildum opinberum gjöldum. 
Kröfunum skal fullnægja í þeirri röð, sem þær eru taldar í 1. mgr. Kröfur í 

sama tölulið eru jafnréttháar, og þó því aðeins þær, sem taldar eru í 1. og 2. tölulið, 
að þær stafi af sama atburði, ella gengur yngri krafa fyrir eldri. 

226. gr. 
Sjóveðréttur í farmi fellur niður, þegar vara hefur verið afhent. Svo er og, ef 

varan er seld á nauðungaruppboði eða á ferð í þágu skips eða farms, en i stað 
þess á kröfuhafi þá veðrétt í söluverði, meðan það er ekki látið af hendi. 

227. gr. 
Sjóveðréttur í farmi nær og til kröfu farmeiganda til skaðabóta eða sjótjóns- 

framlags vegna missis farms eða tjóns á honum. Sama gildir um Þbótakröfu vegna 
sölu farms í þágu skips eða annars farmeiganda. 

Sjóveðréttur í farmi nær ekki til vátryggingarfjár.
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228. gr. 
Um sjóveð í söluverði farms og í kröfu til skaðabóta eða sjótjónsframlags skal 

beita ákvæðum 221. og 222. gr., eftir því sem við á. 

229. gr. 
Ef skipstjóri afhendir vöru, sem sjóveð hvílir á, án leyfis kröfuhafa, ábyrgist 

skipstjóri honum greiðslu á kröfunni, en þó ekki fram yfir það, sem skipstjóri getur 
sannað að verð vöru hafi numið við afhendingu. Sama gildir um viðtakanda, ef 
hann vissi um sjóveðið, þegar hann tók við vörunni, enda hafi hann ekki verið þar 
í sjálfsskuld áður. Beita skal ákvæðum 213. gr., eftir því sem við á. 

230. gr. 
Ef kröfuhafi hefur fleiri veð en eitt fyrir kröfu sinni, er honum heimilt að ganga 

að hverju veðinu sem hann vill fyrir allri kröfunni. 
Nú hefur hann leitað sér í einu veðinu lúkningar á meira fé en koma mundi 

á það veð að réttri tiltölu, og getur þá sá eigandi, sem tjón bíður, svo og sá sjóveð- 
hafi, sem veð sitt fékk svo rýrt, að ekki hrekkur til lúkningar kröfu hans, gengið 
að hinum öðrum veðum með sama rétti og fyrrgreindur kröfuhafi átti. 

231. gr. 
Sjálfráður er kröfuhafi að höfða mál, hvort er hann vill heldur á hendur út- 

gerðarmanni eða skipstjóra, til fullnægingar á kröfu, sem sjóveð er fyrir í skipi eða 
farmgjaldi. 

Höfða má mál á hendur skipstjóra til fullnægingar kröfu með sjóveði í farmi. 
Þetta tekur þó ekki til útgerðarmanns né annars manns, sem gerir skipið út á 
sjálfs sín kostnað. 

232. gr. 
Sjóveðréttur fyrnist, ef honum er ekki fylgt eftir með lögsókn eða lýst fyrir 

þeim, sem sjótjóni jafna niður (sbr. 189. gr.), ef krafa varðar sjótjónið, innan þeirra 
tímamarka, sem hér segir: 

1. Fyrir kröfu um björgunarlaun: innan eins árs frá því, er björgunarstarfi lauk. 
2. Fyrir skaðabótakröfu vegna tjóns af árekstri eða öðru slysi og fyrir bótakröfu 

vegna lífs- eða líkamstjóns: innan eins árs frá því, er tjón bar að höndum. 
3. Fyrir skaðabótakröfu út af því, að farmur eða farangur farþega hefur spillzt 

eða glatazt, eða vegna rangrar eða ófullnægjandi tilgreiningar í farmskírteini: 
innan eins árs frá því, að vöru var skilað eða henni bar að skila. 

4. Fyrir kröfu, sem af því er risin, að skipstjóra hafa verið látnar í té skipsnauð- 
synjar, samkvæmt því er segir í 5. tölulið 216. gr.: innan 6 mánaða frá því, er 
krafa stofnaðist. 

5. Fyrir kröfum, sem stafa af öðrum ráðstöfunum eða skuldbindingum skipstjóra 
samkvæmt 5. tölulið 216. gr. eða 2. tölulið 225. gr.: innan eins árs frá því, er 
krafa stofnaðist. 

6. Fyrir öðrum kröfum: innan eins árs frá því, er krafan féll í gjalddaga. 

Þegar frestur er ákveðinn eftir 6. tölulið, skal launakrafa eða þóknunar sam- 
kvæmt starfssamningi ekki teljast í gjalddaga fallin vegna þess eins, að kröfuhafi 
átti rétt til greiðslu fyrir fram að einhverju leyti eða til afborgana. 

Þegar mál er rekið fyrir íslenzkum dómstóli, skal ávallt farið eftir íslenzkum 
lögum um það, hverjar athafnir rifta fyrningu.
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233. gr. 
Kröfur þær, er hér verða taldar, falla niður vegna fyrningar, ef þeim er ekki 

fylgt eftir með lögsókn eða lýst fyrir þeim, sem sjótjóni jafna niður (sbr. 189. gr.), 
ef krafa varðar sjótjónið, innan þeirra tímamarka, sem hér segir: 

1. Krafa um björgunarlaun: innan tveggja ára frá því, er björgunarstarfi lauk. 

2. Skaðabótakrafa út af árekstri eða sjóslysi, sem greint er í 198. gr.: innan tveggja 

ára frá því, að atburður sá gerðist, sem tjóni olli, og farmkrafa samkvæmt 3. 

mgr. 195. gr.: innan eins árs frá því, að greiðsla fór fram. 
3. Skaðabótakrafa út af því, að farmur eða farangur farþega hefur spillzt eða 

glatazt, eða vegna rangrar eða ófullnægjandi tilgreiningar í farmskirteini: innan 
eins árs frá því, að vöru var skilað eða henni bar að skila. 

4. Krafa um framlag til sameiginlegs sjótjóns og til kostnaðar, sem jafna skal 

niður samkvæmt 117. gr. og 2. mgr. 194. gr.: innan eins árs frá dagsetningu 

niðurjöfnunargerðar. 
5. Krafa, sem sætir takmarkaðri ábyrgð og ekki telst til 1.—4. töluliðar hér að 

framan: innan þriggja ára frá því, að hún féll í gjalddaga. 

6. Krafa á hendur þeim, sem orðið hefur persónulega ábyrgur samkvæmt ákvæð- 

um 222., 223., 228. eða 229. gr., fyrnist á sama tíma og sjóveðrétturinn. 

Beita skal ákvæðum 3. mgr. 232. gr., eftir því sem við á. Aðrar kröfur fyrnast 

eftir almennum reglum. 

XI. KAFLI 

Um refsingar og önnur viðurlög. 

234. gr. 

Ef skipstjóri hefur ekki á skipi eitt eintak af lögum þessum og reglugerðum og 

öðrum opinberum fyrirmælum samkvæmt þeim, varðar það sektum. 

235. gr. 
Vanræki skipstjóri, stýrimaður, vélstjóri eða loftskeytamaður skráningu í bækur, 

sem skylt er að halda, varðveizlu þeirra eða sýningu, varðar það sektum eða varð- 

haldi. 
236. gr. 

Ef skipstjóri brýtur segn skyldum samkvæmt 33. gr. um flutning farmanna, sæti 

hann sektum. 
237. gr. 

Vanræki skipstjóri að gefa sjóferðarskýrslu, þegar honum er það skylt sam- 
kvæmt 39. gr. varðar það sektum. 

238. gr. 

Ef skipstjóri vanrækir að gegna þeim skyldum, sem um ræðir í 197. og 198. gr., 
þegar árekstur eða svipað slys ber að höndum, varðar það sektum eða varðhaldi. 

239. gr. 
Ef skipstjóri hefur orðið valdur að skipstrandi, árekstri eða öðru sjóslysi með 

yfirsjónum eða vanrækslu í starfi sínu, varðar það sektum, varðhaldi eða fangelsi 
allt að 2 árum, enda liggi ekki þyngri refsing við brotinu eftir öðrum lögum. 

Þegar um stórfellt eða ítrekað brot er að ræða, má svipta skipstjóra rétti til að 
gegna skipstjórnarstörfum sem skipstjóri eða stýrimaður um ákveðinn tíma, sem 
ekki sé skemmri en 3 mánuðir, eða að fullu og öllu. Nú hefur skipstjóri verið sviptur 
skipstjórnarréttindum um lengri tíma en 3 ár, og getur þá dómsmálaráðherra, þegar 
3 ár eru liðin frá sviptingunni, veitt honum réttindin að nýju, enda hafi áður verið
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leitað álits ráðuneytis þess, sem fer með siglingamålefni, og bad lyst sig því sam- 
þykkt. i 

Svipting skipstjórnarréttinda skal gerð með dómi. Áfrýjun frestar ekki verkun 
dóms að þessu leyti. Nú telur lögreglustjóri, að skipstjóri hafi unnið til réttinda- 
sviptingar, og skal hann þá svipta hann skipstjórnarréttindum til bráðabirgða. 

Réttindasviptingu skal tilkynna skráningarstjóra. 

240. gr. 
Stórfelld eða endurtekin brot skipstjóra gegn öðrum skyldum samkvæmt lög- 

um þessum en þeim, sem ákvæði 234.—239. gr. taka til, varða sektum eða varðhaldi. 

241. gr. 
Ákvæði þessa kafla taka einnig til manna, sem gegna starfi skipstjóra í hans stað. 

242. gr. 
Áður en ráðin er kæra vegna brota, sem um ræðir í 299. gr., skal leita álits 

ráðuneytis þess, sem fer með siglingamálefni. 

243. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1963. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 69 28. nóv. 

1919, lög nr. 40 19. maí 1930, 2.—7. gr., og lög nr. 30 1. febr. 1936. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 
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SJÓMANNALOG 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 44. gr. laga nr. 11 19. apríl 1963, um breyting 

á sjómannalögum, nr. 41 19. maí 1930, hefi látið fella meginmál hinna fyrst 
nefndu laga inn í lög nr. 41 19. maí 1930 og gef þau út svo breytt: 

I. KAFLI 

Um ráðningarsamning skipstjóra. 

1. gr. 
Utgerðarmanni ber að sjá um, að gerður sé skriflegur samningur við skipstjóra 

um ráðningarkjör hans. 

2. gr. 
Sé eigi annað ákveðið í samningnum um lengd ráðningartímans, getur hvor aðili 

um sig sagt samningnum upp, með þriggja mánaða fyrirvara, og sé ráðningu þá 

slitið í íslenzkri höfn, er skipið kemur í til fermingar eða affermingar, eða þar, sem 
skipið hættir siglingu. Þó er skipstjóra rétt, eftir 18 mánaða starfstíma á skipinu, 
að segja ráðningarsamningi sínum upp, með 3 mánaða fyrirvara, til ráðningarslita 
í erlendri fermingar- eða affermingarhöfn eða þar, sem skipið hættir siglingu erlendis.
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3. gr. 
Útgerðarmaður getur vikið skipstjóra úr stöðu hans hvenær sem er. 
Sé honum vikið úr stöðu, áður en ráðningartími hans er úti, og án þess, að 

heimild sé til þess samkv. 4. og 5. gr., þá á hann rétt á bótum fyrir tjón það, er 
frávikningin bakar honum. 

Sé annað eigi sannað um upphæð tjónsins, á hann rétt á þriggja mánaða kaupi, 
og auk þess ferðakostnaði og fæðispeningum til hafnar þeirrar, er ráðningu skyldi 
slitið í samkv. samningnum, eða til íslenzkrar hafnar, hafi honum verið vikið úr 
stöðu erlendis, og komi ákvæði 2. gr., um ráðningarslit í íslenzkri höfn, til greina. 

4. gr. 

Sé skipstjóra vikið úr stöðu sinni sakir veikinda eða meiðsla, er gera hann óhæfan 
til skipstjórnar, á hann rétt á þriggja mánaða kaupi frá ráðningarslitum. 

Ef skipstjóri hefur leynt veikindunum eða meiðslunum með sviksamlegum 
hætti, er hann réðst á skipið, á hann ekki rétt á launum lengur en hann gegnir starfi 
sínu. Sama gildir, ef hann hefur sjálfur átt sök á sjúkdóminum eða meiðslunum af 
ásetningi eða stórfelldu gáleysi, eftir að hann réðst á skipið. 

5. gr. 
Sé skipstjóra vikið úr stöðu sinni vegna ódugnaðar, óráðvendni eða vegna stór- 

kostlegra yfirsjóna eða hirðuleysis við starf hans, á hann ekki rétt á kaupi lengur 
en hann gegnir starfi. 

6. gr. 
Farist skip, eða verði það fyrir sjótjóni og sé dæmt óbætandi eða verði af óvið- 

ráðanlegum ástæðum tekið úr þjónustu útgerðarmanna um ófyrirsjáanlegan tíma, 
er ráðningu skipstjóra þar með slitið, sé eigi annað ákveðið í samningi. Skipstjóri 
er þó skyldur til að dvelja á staðnum, þar til skipverjum, skipi og farmi hefur 
verið ráðstafað, og á hann rétt á kaupi þann tíma og dvalarkostnaði. 

Um rétt skipstjóra til ferðakostnaðar heim til sín, kaups og fæðispeninga á 
heimleið og bóta fyrir muni, er farizt hafa, fer eftir því, sem ákveðið er um skip- 
verja i 41. gr. 

7. gr. 

Um skipstjóra skulu og gilda eftirfarandi ákvæði um skipverja, eftir því sem 
við á: 

1. Um umönnun og heimsendingu, þegar um sjúkdóm eða slys er að ræða, sbr. 
28. gr. 

2. Um kaupgreiðslu, er skipstjóri deyr, um greftrun eða líkbrennslu og um með- 

ferð eftirlátinna muna hans, sbr. 24. gr., 29. gr. og 30. gr. 
3. Um skyldu til að ganga undir læknisskoðun, sbr. 3. málsgr. 10. gr. 

8. gr. 
Sé skipstjóra heitið hluta af farmgjaldi eða afla skips eða af öðrum tekjum af 

ferðinni eða af ágóða útgerðarmanns af úlgerðinni, og ráðningu er slitið, áður en 
ferðinni er lokið eða reikningsárið er liðið, þá á hann rétt á að fá svo mikinn hluta 
Þessarar þóknunar, sem svarar til aflafengs hans, ef um hluta af afla er að ræða, 
ella til starfstíma hans, að tiltölu við ferðina alla eða reikningsárið allt. 

Eigi skipstjóri samkv. 3., 4. eða 6. grein rétt á kaupi fyrir lengri tíma en hann 
gegnir starfi sínu, eða sé kaupgjald reiknað eftir 7. sbr. 24. gr., skal þóknun sú, sem 
ræðir um í Í. málsgr. þessarar greinar, ef aðila greinir á um upphæð hennar, ákveðin 
með mati lögskráningarstjóra, þó svo, að hver aðili um sig getur lagt það mat undir 
úrskurð sjódóms.
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II. KAFLI 

Um skiprúmssamning skipverja. 

1. Um samningsgerðina. 

9. gr. 

Skipstjóri ræður fyrir hönd útgerðarmanns stýrimenn, vélstjóra, bryta, loft- 
skeytamenn og aðra skipverja og segir þeim upp störfum. 

Skipstjóri skal, ef því verður við komið, ráðsast við yfirvélstjóra um ráðningu 
skipverja til starfa við vélgæzluna, við fyrsta stýrimann um ráðningu háseta og við 
bryta um ráðningu aðstoðarmanna hans. 

10. gr. 

Eigi má hafa yngri karlmenn en 15 ára og ekki yngri konur en 18 ára vid 
vinnu á skipi, nema um skólaskip sé að ræða. 

Yngri menn en 18 ára megi ekki vera kyndarar eða kolamokarar, og ekki mega 

yngri menn en 19 ára starfa við vélgæzlu. 
Enginn má hefja starf á skipi, nema hann hafi gengið áður undir læknisskoðun. 

11. gr. 
Sérhver skipverji, sem ráðinn er á skip, stærra en 12 smál. brúttó, skal hafa sjó- 

ferðabók eða sjóferðavottorð. Skipstjóri geymir sjóferðabækur eða sjóferðavottorð 
skipverja, meðan skipverji er í skiprúminu. 

Sérhver samningur um ráðningu i skiprúm á skipi, sem stærra er en 12 smá- 
lestir brúttó, skal gerður skriflega. Skal hann skráður á skipshafnarskrá og báðir 
aðilar undirrita hann í skipshafnarskránni. Í samningnum skal meðal annars greina: 

1. fullt nafn skipverja, fæðingarár og dag, fæðingarstað og heimili, 
2. stöðu hans á skipinu, 
3. ferð þá eða tímabil, sem skipverji er ráðinn til, hvar ráðningu skuli slitið og 

uppsagnarfrest, sé um það samið, 
4. umsamið kaup, og sé það ákveðið í einu fyrir ferðina, þá hve lengi búizt er við 

að sú ferð standi yfir. 
5. umsamið kaup fyrir aukavinnu eða eftirvinnu, 

6. önnur hlunnindi, er skipverji kann að vera ráðinn fyrir. 

Þegar skipverji er ráðinn á skip, skal skipstjóri afhenda honum viðskiptabók, 
skipverja að kostnaðarlausu. Í viðskiptabók skal skiprúmssamningurinn skráður, 
svo og það, hvenær skipverji kemur í skiprúm eða fer úr því, uppsögn á samningi, 
og hvenær hún fer fram, greiðslur allar á kaupi, aflahlut eða annarri þóknun. Sé 
vísað til kaupgjaldsskrár í skiprúmssamningi, skal skipstjóri sjá um að eftirrit af 
skránni sé á skipinu, til afnota fyrir skipverja. 

Í viðskiptabók skulu vera prentuð ákvæði laga og reglugerða, er mestu varða 

fyrir sjómannastéttina. 
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um gerð viðskipta- 

bóka, svo og sjóferðabóka og sjóferðavottorða. 

2. Um ráðningartímann. 

12. gr. 

Sé skipverji ráðinn um ákveðinn tíma, eða með tilteknum uppsagnarfresti, en 
eigi ákveðið hvar hann fari af skipi, og endi ráðningartíminn meðan skip er í ferð, 
þá skal samningurinn gilda þar til skipið kemur til hafnar, þar sem ferma skal það 
eða afferma eða þar, sem það hættir siglingu.
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13. gr. 
Ef eigi er annad åkvedid um lengd rådningartima, getur hvor adili um sig sagt 

samningnum upp, þannig að skipverji fari úr skiprúmi á ráðningarstað, i fermingar- 
eða affermingarhöfn eða þar, sem skipið hættir siglingu. Nú er skipverji íslenzkur 
og ráðinn á skipið í íslenzkri höfn, og geta aðilar þá aðeins sagt samningi upp, 
þannig að skipverji fari úr skiprúmi í íslenzkri fermingar- eða affermingarhöfn 
eða þar, sem skipið hættir siglingu hérlendis. 

Ef ekki er öðruvísi samið, skal uppsagnarfrestur vera þrír mánuðir á skiprúms- 
samningum stýrimanna, vélstjóra, bryta og loftskeytamanna, en einn mánuður á 
öðrum skiprúmssamningum, nema á íslenzkum fiskiskipum sjö dagar. 

14. gr. 
Sé skipverji ráðinn um ákveðinn tíma eða til ákveðinnar ferðar, og verði hann 

kyrr á skipinu, eftir að ráðningartíminn er liðinn eða ferðinni lokið, en eigi gerður 
nýr samningur, þá getur hvor aðila um sig sagt samningnum upp samkvæmt 13. gr. 

15. gr. 

Skipverji, sem verið hefur í skiprúmi í 1% ár frá því ráðningarsamningur síðast 
var gerður við hann, getur, enda þótt öðruvísi sé um samið, og þrátt fyrir ákvæði 
13. gr. um brottför úr skiprúmi í íslenzkri höfn, farið úr skiprúmi í fermingar- eða 
affermingarhöfn skipsins eða þar, sem það hættir siglingu, hafi hann áður sagt skip- 
rúmssamningnum upp með þeim fyrirvara, sem greinir í 2. málsgr. 13. gr. 

16. gr. 
Skipverja, sem rétt hefur til að fara úr skiprúmi samkv. samningi eða samkvæmt 

ákvæðum þessa kafla, skal þó skylt að vinna nauðsynleg störf á skipinu, sé þess 
krafizt, þó eigi lengur en í 2 daga, frá því skipið kom til hafnar. 

Ef gefa skal sjóferðaskýrslu eða halda sjóferðapróf, er skipverji skyldur til 
að dvelja þar á staðnum þar til því er lokið, gegn kaupi og dvalarkostnaði þann tíma. 

17. gr. 
Ef lög eða yfirvöld í erlendri höfn, þar sem skipverji skyldi fara úr skiprúmi, 

banna honum landvist eða heimta þær tryggingar fyrir landvistarleyfi hans, er hann 
eigi getur sett, skal honum skylt að gegna áfram stöðu sinni á skipinu, þar til það 
kemur til hafnar, sem hann getur farið úr skiprúmi í. 

3. Um kaup skipverja. 

18. gr. 
Skipverji tekur kaup frá og með þeim degi, sem hann kemur til vinnu á skipinu. 

Þurfi hann að ferðast frá ráðningarstað til skips, tekur hann kaup frá og með þeim 
degi, er sú ferð hefst. 

Skipverji tekur kaup til þess dags og að honum meðtöldum, er starfa hans á 
skipi lýkur, eða, ef hann er skráður úr skiprúmi, þá til afskráningardags og að 
honum meðtöldum. 

Ef skipverji verður óvinnufær vegna sjúkdóms eða meiðsla, sem hann verður 
fyrir, meðan á ráðningartíma stendur, á hann rétt til kaups, svo lengi sem hann 

er óvinnufær af framangreindum ástæðum, þó ekki lengur en tvo mánuði, ef um 
er að ræða stýrimann, vélstjóra, bryta eða loftskeytamann, eða einn mánuð, ef 
skipverji gegnir annarri stöðu á skipi, og þó aldrei í fleiri daga en skipverji hefur 
verið í þjónustu útgerðarmanns.
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Skipverji á ekki rétt á kaupi þann tíma, sem hann hliðrar sér ólöglega hjá að 
inna störf sín af hendi, né fyrir þann tíma, sem hann er óstarfhæfur vegna sjúk- 
dóms eða meiðsla, sem hann hefur þagað sviksamlega um við ráðningu sína. Sama 
gildir, ef skipverji er ekki starfhæfur vegna sjúkdóms eða meiðsla, sem hann hefur 
sjálfur bakað sér af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. 

19. gr. 
Greiðslu á kaupi getur skipverji einungis krafizt, þegar skipið er í höfn, og 

aðeins einu sinni á viku. 
Kaupið greiðist í peningum, hafi skipverji ekki óskað að fá það greitt með 

ávísun á útgerðina. Um rétt til greiðslu í erlendri mynt fer eftir því, sem landslög 
ákveða á hverjum tíma. 

Ef íslenzkur skipverji, sem staddur er erlendis, óskar að senda kaup sitt heim 

til Íslands, eru íslenzkir ræðismenn skyldir til að veita honum aðstoð til þess ókeypis. 
Ríkissjóður ábyrgist peningasendingar þessar. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 
setur nánari reglur um peningasendingar skipverja. 

20. gr. 
Skipverji getur krafizt þess, að % hlutar af ógreiddu kaupi hans séu greiddir 

nafngreindum manni eftir ávísun. 
Ávísanagreiðslur má eigi stöðva né lækka án samþykkis skipverjans fyrr en 

ráðningu hans er slitið, nema svo sé, að sá hluti kaupsins, er eigi var ávísað, hrökkvi 
eigi fyrir greiðslum á sektum, er skipstjóri hefur lagt á hann samkv. lögum þessum, 
skaðabótakröfum, er útgerðin á á hendur honum og rísa af starfi hans á skipinu, og 

kröfum yfirvalda á hendur honum, sem útgerðarmanni að lögum er skylt að tryggja 
með því að halda eftir kaupi skipverjans. 

21. gr. 
Skipverja er heimilt að halda eftir þriðjungi af þeim hluta kaups, er skipverji 

sjálfur getur tekið á móti, þar til skipverji fer úr skiprúmi, þó aldrei hærri upphæð 
en hálfsmánaðarkaupi. 

22. gr. 
Sé samið um ákveðna upphæð í kaup fyrir ferðina, skal farið eftir áætlun þeirri 

um lengd ferðarinnar, sem gerð er i viðskiptabókinni, ef reikna þarf kaup eftir tíma- 
lengd. 

Standi ferðin lengur yfir en áætlað var, er skipverji réðist á skipið, á hann rétt 
á tiltölulegri viðbót við kaupið, sé eigi öðruvísi um samið. Standi ferðin skemur 
yfir, á hann allt að einu rétt á hinu umsamda kaupi að fullu. 

23. gr. 
Fækki skipverjum, meðan ferð stendur yfir, skulu kaupgreiðslur, sem af því 

leiðir, skiptast á milli þeirra, sem eftir eru, að tiltölu við aukna vinnu hvers þeirra 
um sig, hafi þeir eigi fengið hana greidda sem yfirvinnu. 

Fækki stýrimönnum, meðan ferð stendur yfir, skulu kaupgreiðslur, sem af því 
leiðir, skiptast á milli skipstjóra og stýrimanns, eða stýrimanna, í hlutfalli við 
aukna vinnu hvers þeirra um sig, hafi þeir eigi fengið hana greidda sem yfirvinnu. 

24. gr. 
Deyi skipverji, telst kaup hans til dánardags og að þeim degi meðtöldum, enda 

hafi hann eigi áður misst rétt til kaups, vegna sjúkleika eða af öðrum ástæðum. 

Sé skipverji íslenzkur, og hafi hann verið í þjónustu útgerðarmannsins í síðustu 
A 44
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sex mánuði áður en hann dó, skal útgerðarmaður greiða ekkju hans eða ólögráða 

börnum viðbótarkaup um einn mánuð. 
Hverfi skip og verði eisi upplyst, hvenær það fórst, skal kaupið reiknast eins og 

dauða skipverja hefði að höndum borið, er sá tími var liðinn, sem skip slíkt sem 
þetta þurfti á þeim tíma árs til ferðar sinnar til ákvörðunarstaðar síns, þaðan sem 
síðast spurðist til þess. 

25. gr. 
Komi það í ljós, er reikningar eru gerðir upp, að skipverji hafi fengið meira 

greitt en honum bar, þá er það fé eigi afturkræft, ef svo er, að ráðningu skipverja sé 
slitið af þeim ástæðum einhverjum, sem ræðir um í 24. gr., 1. málsgr. 32. gr., 34. 

eða 38.—41. gr. 

, 
4. Um umönnun skipverja í veikindum og útför hans. 

26. gr. 
Skipverji er skyldur til að láta lækni rannsaka heilsufar sitt, ef skipstjóri krefst 

þess, enda sé það gert skipverja að kostnaðarlausu. 
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið getur með reglugerð skipað fyrir um 

læknisskoðun skipverja. 

27. gr. 

Veikist skipverji eftir að hann er kominn í skiprúm eða slasist, skal skipstjóri 
sjá um, að hann fái nauðsynlega umönnun á skipinu eða í landi, þar með talið fæði, 
hjúkrun, læknishjálp og lyf, og húsnæði, sé hann utan heimilis síns. 

Ef ástæða er til að ætla, að skipverji sé haldinn sjúkdómi, sem hætta stafar af 

fyrir aðra menn á skipinu, skal skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, láta lækni skoða 
sjúklinginn. Sé eigi Öruggt, að verjast megi smithættu á skipinu, skal skipstjóri láta 
flytja sjúklinginn í land. 

Geti sjúkur skipverji eigi sjálfur gætt muna sinna, skal skipstjóri annast um þá. 
Sé skipverji skilinn sjúkur eftir erlendis, skal skipstjóri fela hann umsjá íslenzks 

ræðismanns, eða sjá honum sjálfur fyrir góðri umönnun, ef ræðismaður er eigi á 

Þeim stað, og tilkynna þetta þeim ræðismanni, sem næstur er. 

28. gr. 

Útgerðarmaður greiðir allan kostnað af umönnun sjúkra skipverja, meðan ráðn- 
ingu þeirra er eigi slitið. 

Sé skipverji veikur eða. slasaður, er ráðningu hans er slitið, á hann rétt á að 

útgerðarmaður kosti umönnun hans í veikindunum í allt að sex vikur, eða í allt að 
tólf vikur, sé skipverji íslenzkur og njóti umönnunar erlendis. Þetta tímabil telst 
frá því að skipverji er skráður úr skiprúmi, eða frá því skipið lét úr höfn, hafi hann 
eigi verið skráður úr skiprúmi. Sé íslenzkur skipverji skilinn eftir erlendis, á hann 
auk þess rétt á ferðakostnaði og fæðispeningum til heimilis síns hér á landi. Sé hæst 
að útvega honum stöðu, eigi lægri en þá, er hann áður hafði, og eigi verr launaða, 

á skipi, sem fara á hingað til lands, eða til hafnar, sem hægara er að senda hann frá 

heim til sín, þá er hann skyldur að taka þeirri stöðu, ef heilsa hans leyfir. 
Ef skipverji á sjálfur sök á veikindunum eða meiðslunum af ásetningi eða stór- 

felldu gáleysi, eða hafi hann leynt þeim sviksamlega, er hann réðist á skipið, skal 

hann sjálfur bera kostnaðinn við umönnun sína vegna veikindanna, bæði áður en 
ráðningu var slitið og eftir, og ferð sína heim, og má þá draga kostnað þann, sem 

útgerðarmaður hefur haft af þessu, frá kaupi skipverjans. 
Sé ráðningu skipverja, sem haldinn er smitandi berklaveiki, slitið, greiðir ríkis- 

sjóður kostnað þann við umönnun hans og heimferð, sem útgerðarmaður skyldi 
greiða samkv. annarri málsgr. þessarar greinar.



31. desember. 351 Nr. 67. 

Sé ráðningu islenzks skipverja, sem haldinn er smitandi kynsjúkdómi, slitið 
erlendis, greiðir ríkissjóður kostnaðinn við umönnun hans vegna veikindanna, eftir 
að ráðningu hans var slitið. 

29. gr. 
Ef skipverji deyr, skal skipstjóri gera útför hans sæmilega. Ef líkbrennsla fer 

fram, ber skipstjóra að sjá um heimsendingu öskunnar. 
Skipstjóri skal í votta viðurvist láta gera skrá yfir muni hins látna, sem á skipinu 

eru. Deyi skipverji erlendis, skal skipstjóri afhenda næsta ræðismanni Íslenzkum 
skrá þessa. Reynist vandkvæði á að geyma muni þessa á skipinu, skal skipstjóri 
annaðhvort afhenda ræðismanni þá eða selja þá með sem heppilegustum hætti. 

Skipstjóri skal tafarlaust tilkynna maka, ef til er, en ella nánasta ættingja and- 
lát skipverja og hafa samráð við þá, eftir því sem föng eru á, um þær ráðstafanir, 
sem að framan greinir. 

30. gr. 
Ef skipverji deyr á þeim tíma, er útgerðarmanni bar að kosta umönnun hans, 

skal útgerðarmaður einnig bera kostnað af greftrun hans eða líkbrennslu. 
Deyi íslenzkur skipverji á þeim tíma, að ríkissjóði bar að greiða kostnaðinn við 

umönnun hans, ber ríkissjóði einnig að greiða útfararkostnað hans. 

31. gr. 

Verði skipstjóri að skilja veikan eða slasaðan skipverja eftir erlendis í umsjá 
ræðismanns, er honum skylt að setja tryggingu fyrir kostnaði þeim við umönnun 
skipverjans og annað, sem útgerðarmanni er skylt að greiða, samkv. 28. og 30. gr. 

Kaup það, er skipverji kann að eiga inni, skal greitt ræðismanni, og má skip- 
verji eigi ráðstafa því, án leyfis ræðismanns, meðan hann er í umsjá hans. 

Geti skipstjóri eigi fengið aðstoð íslenzks ræðismanns og verði því að greiða 
kostnað við umönnun íslenzks skipverja vegna veikinda, er útgerðarmanni eigi bar 
að greiða, getur hann krafizt þess, að það fé sé endurgreitt sér úr ríkissjóði. 

Ákvæði næstu málsgr. hér að framan gilda einnig um kostnað vegna erlends 
skipverja, enda færi skipstjóri sönnur á það með læknisvottorði, að nauðsynlegt 
hafi verið að flytja skipverjann í land, annaðhvort sjálfs hans vegna eða vegna 

annarra manna á skipinu, og að heilsufari hans hafi í engu verið áfátt, er hann réðist 
á skipið. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur nánari reglur um umönnun, greftrun 
og heimsendingu skipverja samkv. lögum þessum. 

5. Um rétt skipstjóra til að vikja skipverja úr skiprúmi. 

32. gr. 
Ef skipverji verður lengur en um stundarsakir ófær til vinnu vegna veikinda 

eða slysa, eða sé hann haldinn sjúkdómi, sem öðrum mönnum á skipi stafar hætta 
af, þá getur skipstjóri vikið honum úr skiprúmi. Um rétt skipverja til launa fer þá 
eftir fyrirmælum 18. gr. 

33. gr. 
Skipstjóri getur enn fremur vikið skipverja úr skiprúmi: 

1. ef hann reynist óhæfur til þess starfa, sem hann var ráðinn til, 
2. ef hann kemur ekki til skips á ákveðnum tíma, og skipið á að láta úr höfn, eða 

ráða verður annan mann í hans stað, 

3. ef hann verður sekur um mikil afglöp í starfi sínu, svo sem það, að óhlýðnast 
hvað eftir annað skipunum yfirmanna sinna, að beita ofbeldi við yfirmenn
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sina, að misþyrma öðrum mönnum á skipinu, eða er hvað eftir annað drukkinn 
við störf sín, 

4. ef hann verður sekur um þjófnað eða annan meiri háttar glæp, ef hann leynir 
manni á skipsfjöl, eða tollskyldum varningi, eða þeim varningi, sem útflutnings- 
bann er á á fráfararstað skipsins eða innflutningsbann á ákvörðunarstað 
þess, 

5. ef hann ber ágreining, sem rís af starfi hans á skipinu, undir erlend stjórnar- 

völd. 
Skipstjóri skal, ef þess er kostur, halda próf eftir fyrirmælum 65. gr., áður en 

hann víkur skipverja úr skiprúmi samkv. þessari grein. 
Skipverji, sem vikið er úr skiprúmi samkv. þessari grein, á ekki rétt á kaupi 

lengur en hann gegndi starfi sínu. Ef skipverji gat ekki komið til skips vegna veik- 
inda eða meiðsla, sem hann á ekki sök á, skal hann þó eiga rétt til kaups samkvæmt 

fyrirmælum 18. gr. 

34. gr. 
Ef skipverja er vikið úr skiprúmi, áður en ráðningartími hans er liðinn og án 

þess að heimild sé til þess í 32. eða 33. gr., þá á hann rétt á ferðakostnaði til þeirrar 
hafnar, er ráðningu skyldi slitið í samkv. samningnum, eða til íslenzkrar hafnar, ef 

ákvæði 13. gr. um ráðningarslit í íslenzkri höfn eiga við. Enn fremur á hann rétt á 
kaupi meðan á ferðinni stendur, þó eigi skemmri tíma en uppsagnarfresti þeim nam, 
sem hann átti kröfu til. 

6. Um rétt skipverja til að krefjast lausnar úr skiprúmi. 

35. gr. 
Ef skipverji sannar, að hann eigi kost á að verða skipstjóri, stýrimaður eða 

vélstjóri, eða að hann eigi kost á æðri stýrimanns- eða vélstjórastöðu en hann þá 
er í, eða að ástæður hans hafi breytzt svo frá því hann réðist á skipið, að það sé 
velferðarmál fyrir hann að geta losnað úr skiprúminu, þá á hann rétt á að krefjast 
lausnar, ef hann fær annan dugandi mann í sinn stað, og auki það ekki útgerðar- 
manni kostnað. 

Þegar þannig stendur á, á skipverji aðeins rétt á kaupi fyrir þann tíma, sem 
hann er í skiprúminu. 

36. gr. 
Ef illkynjuð farsótt geisar á áætlunarstað skipsins, og fái skipverji eigi vitneskju 

um það fyrr en eftir að hann réðist á skipið, þá er honum rétt að krefjast lausnar 

úr skiprúmi þegar í stað, ef ferð er eigi hafin, en ella í fyrstu höfn, er skipið kemur 
í, eftir að hann fékk vitneskju um þessi atvik. Kaup tekur hann þá aðeins til þess 
líma, er hann gengur úr skiprúminu. 

Sama gildir, ef það kemur í ljós eftir að skipverji réðist á skipið, að hætta er 
á að skipið verði hernumið eða verði fyrir tjóni af hernaðarvöldum, eða þess háttar 
hætta eykst til muna, frá því sem áður var. 

37. gr. 

Ef skipverji er ráðinn til ákveðinnar ferðar og ferðinni er breytt til muna, á 
hann rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi þegar í stað, ef ferð er ekki hafin, en 
ella í fyrstu höfn, er skipið kemur í, eftir að hann fékk vitneskju um breytinguna. 

Skipverji, sem fer úr skiprúmi, af því að ferð skipsins var breytt, á rétt á ferða- 
kostnaði og fæðispeningum til ráðningarstaðarins, fari hann úr skiprúmi, áður en 
ferð var hafin, en ella til þess staðar, sem ráðningu skyldi slitið samkvæmt samn-
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ingnum. Skipverji á og þá rétt til kaups, einn mánuð frá ráðningarslitum, ef hann 
er stýrimaður, vélstjóri, bryti eða loftskeytamaður, en ella í hálfan mánuð, nema 
á Íslenzkum fiskiskipum 7 daga. 

38. gr. 
Ef skip er óhaffært eða íbúðir skipverja bersýnilega heilsuspillandi, og skip- 

stjóri bætir eigi úr þessu, eða ef skipstjóri neitar að láta skoða skipið samkvæmt 
60. gr., þá á skipverji rétt á að krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu 
á kaupi, ferðakostnaði og fæðispeningum svo sem segir í 34. gr. 

39. gr. 
Ef skipverji sannar, að skipstjóri hafi misþyrmt honum, eða aðrir menn hafi 

misþyrmt honum á skipinu og skipstjóri eigi veitt sér vernd, þó þess væri beiðst, 
eða hann sannar, að skipstjóri láti hann eigi fá sæmilegt fæði, þá á hann rétt á að 
krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, ferðakostnaði og fæðis- 

peningum svo sem segir í 34, gr. 

40. gr. 
Ef skip missir rétt til að sigla undir íslenzkum fána, eiga skipverjar rétt á að 

krefjast lausnar úr skiprúmi, og fer þá um greiðslu á kaupi, ferðakostnaði og fæðis- 
peningum svo sem segir í 34. gr. 

Eigi heimilar það skipverja að krefjast lausnar úr skiprúmi, þó skipstjóra- 

skipti verði á skipinu. 

7. Um slit skiprúmssamnings, er skip verður fyrir sjótjóni. 

41. gr. 

Farist skip, eða verði það fyrir sjótjóni og sé dæmt óbætandi eða verði af óvið- 
ráðanlegum ástæðum tekið úr þjónustu útgerðarmanna um ófyrirsjáanlegan tíma, 
er skiprúmssamningi slitið, nema öðruvísi sé um samið. Skipverja er þó skylt að 
taka þátt í björguninni og að vera viðstaddur, er sjóferðaskýrsla er tekin, og á 

hann rétt á kaupi og dvalarkostnaði þann tíma, er hann þarf að bíða á staðnum 
þess vegna eða hann þarf að bíða eftir ferð heimleiðis. 

Ef skiprúmssamningi íslenzks skipverja er slitið erlendis af þeim sökum, sem 

segir í 1. málsgrein, á hann rétt á ferðakostnaði, nauðsynlegum klæðnaði og fæðis- 

peningum til heimilis síns hér á landi, og greiðist kostnaður þessi úr ríkissjóði. 
Auk kaups þess, sem skipverji á rétt á samkvæmt 1. málsgrein þessarar greinar, 
á hann rétt til kaups úr hendi útgerðarmanns í tvo mánuði frá ráðningarslitum, 

ef hann er stýrimaður, vélstjóri, bryti eða loftskeytamaður, en einn mánuð frá 

sama tíma, ef hann er í annarri stöðu á skipi, þó aldrei skemur en meðan á heim- 

ferð stendur. Skipverja er skylt að ganga í skiprúm á öðru skipi, samkvæmt ákvæð- 
um 2. málsgreinar 28. gr., og á hann þá ekki rétt á kaupi frá útgerðarmanni skips þess, 
er fórst, fyrir þann tíma, sem hann er í hinu skiprúminu. 

Bætur fyrir eignir Íslenzkra skipverja, þær er farizt hafa við slysið, er útgerðar- 

manni skylt að greiða samkvæmt reglum, er atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 

setur. 
Eigi skipverji samkv. 32., 34. eða 37.—41. gr. rétt á kaupi fyrir lengri tíma en 

hann gegnir starfi sínu, eða sé kaupgjald reiknað samkv. 24. gr. og hafi honum verið 
heitið einhverri slíkri þóknun, sem ræðir um í fyrri málsgr. 8. gr., skal sú þóknun 
ákveðin svo sem segir í síðari málsgr. 8. gr. Eigi skal sú þóknun skerða kaupgjald 
annarra skipverja.
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8. Um erlenda skipverja. 

42. gr. 
Ráðherra getur ákveðið, að erlendir skipverjar á islenzkum skipum skuli njóta 

hlunninda þeirra, er íslenzkum skipverjum eru veitt í 28. og 41. grein, enda njóti 
þá íslenzkir skipverjar sama réttar um þessi efni sem innlendir í heimalandi hinna 
erlendu skipverja. 

9. Um miskliðir út af ráðningunni. 

43. gr. 
Ef skipverji er óánægður með reikningsgerð skipstjóra, þá á hann rétt á að lög- 

skráningarstjóri rannsaki reikninginn, hvort sem skipverji er skráður úr skiprúmi 
eða eigi. 

Ef skipið er statt erlendis og ágreiningur rís milli skipstjóra og skipverja út af 
reikningsgerð skipstjóra eða starfi skipverja, skal leggja þann ágreining undir úr- 
skurð þess ræðismanns íslenzks, er fyrst næst til. 

Báðum aðiljum er skylt að hlíta úrskurði ræðismannsins, þar til unnt er að 
leggja málið fyrir íslenzka dómstóla. 

III. KAFLI 

Um skipsstörfin. 

1. Um yfirmenn skipsins. 

44. gr. 

Skipstjóri hefur í öllum efnum hið æðsta vald á skipinu. 

45. gr. 
Það er skylda stýrimanns einkanlega að vera skipstjóra til aðstoðar við sigling- 

una og mælingar þær og reikninga, er þar að lúta, svo og við bókun í leiðarbók og 
dagbók skipsins. Hann skal og líta eftir öðrum skipverjum, eftir skipinu sjálfu, 
áhöldum þess og útbúnaði, að svo mkilu leyti, sem annað eigi leiðir af ákvæðum 
47. gr. Hann skal sjá um nauðsynlega skrásetningu og affermingu og búlkun farms 
og vista. 

Riti stýrimaður leiðarbók eða dagbók, ábyrgist hann, að rétt sé ritað. 

46. gr. 
Ef skipstjóri forfallast eða sé hann fjarverandi, og beri eitthvað það að höndum, 

sem hann hefur enga fyrirskipun gert um, skal stýrimaður, eða sá þeirra, sem æðstur 
er, ráða fram úr því, er eigi má fresta. 

Deyi skipstjóri eða verði hann óhæfur til skipstjórnar eða víki hann úr stöðu 
sinni, kemur stýrimaður, eða sá þeirra, sem æðstur er, í hans stað, þar til nýr skip- 

stjóri tekur við skipstjórn. 

47. gr. 
Það er skylda vélstjóra einkanlega að stjórna vélgæzlunni. Hann ber ábyrgð á 

rekstri, meðferð og viðhaldi vélarinnar og leiðslum þeim og útbúnaði, sem til hennar 

heyra, svo og þess hluta af bol skipsins, sem lykur um katla og vélarúm, ásamt til- 

heyrandi kolabirgðum, vatnsgeymum og ásgöngum. Hann lítur eftir eldsneytisforða 
skipsins og öðrum vélarnauðsynjum, veitir þeim móttöku og athugar magn þeirra 

og gæði. Hann lítur enn fremur eftir vélgæzlumönnum skipsins og vistarverum 
þeirra.
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Vélstjóri skal tafarlaust tilkynna skipstjóra, ef hann verður var við galla á 
þeim hlutum skips, eða á áhöldum þeim og útbúnaði, er nefndur er hér að framan. 

Vélstjóri ritar í vélarbók og ábyrgist, að rétt sé ritað. 

48. gr. 
Ef vélstjórar eru fleiri en einn á skipi, ber yfirvélstjóri ábyrgð á vélgæzlunni í 

heild sinni. Hann skiptir verkum milli hinna vélstjóranna. 
Ef yfirvélstjóri forfallast eða sé hann fjarverandi og beri eitthvað bað að hönd- 

um, sem hann hefur enga fyrirskipun gert um, skal sá hinna vélstjóranna, sem 

æðstur er, ráða fram úr því, sem eigi má fresta. 

49. gr. 
Það er skylda loftskeytamanns einkanlega að annast gæzlu loftskeytatækjanna. 

Hann ber ábyrgð á rekstri þeirra, meðferð og viðhaldi. 
Sé umbúnaði loftskeytatækja, uppsetningu þeirra eða öðrum frágangi á einhvern 

hátt ábótavant, að áliti loftskeytamanns, skal hann tafarlaust tilkynna það skipstjóra. 
Loftskeytamaður heldur sérstaka dagbók og ábyrgist, að réit sé ritað. 

2. Almennar starfsskyldur. 

50. gr. 
Skipstjóri og aðrir yfirmenn skulu koma sómasamlega fram við undirmenn 

sína. Líkamlegri refsingu má aldrei beita. 
Allir skulu skipsmenn hegða sér sómasamlega, kurteislega og friðsamlega og 

gæta nákvæmlega þeirra fyrirmæla, sem sett verða um góða siðu og reglu á skipinu. 

Þegar skipverji fær skipun frá yfirboðara sínum, skal hann láta á sér skilja með 

skýrum svörum, að hann hafi skilið skipunina. 

51. gr. 
Skipverji skal hlýða skipunum yfirboðara sinna, er að starfinu lúta, vera um- 

hyggjusamur um skip og farm og yfirleitt vinna störf sín með áhuga og trúmennsku. 

Tjón það, er skipverji veldur með yfirsjónum eða vanrækslu við störf sín, skal 

honum skylt að bæta. Dómstólarnir seta þó fært skaðabótaupphæðina niður, með 

hæfilegu tilliti til þess, hve mikil sökin var og tjónið, til efnahags skipverja og 

annarra atvika. 

  

3. Um upphaf vistar skipverja, fjarveru hans og farangur. 

52. gr. 
Skipverji er skyldur að koma á ákveðnum tíma í skiprúmið. Eftir það má hann 

eigi fara frá skipi leyfislaust. 

Eigi má neita skipverja um landgönguleyfi í frístundum hans, nema því aðeins, 
að nauðsynlegt sé að hann fari eigi frá skipinu, vegna öryggis skips, farms eða 
manna, sem á skipinu eru vegna nauðsynlegra skipsstarfa eða vegna þess, að skipið 

er búið til brottferðar eða á að flytja það til innan hafnar. 

Geti skipverji eigi komið á skip á réttum tíma, skal hann tafarlaust skýra skip- 

stjóra frá þvi. 

58. gr. 
Ef skipverji kemur eigi til skiprúms sins á ákveðnum tíma, fer frá skipi í leyfis- 

leysi eða kemur eigi á réttum tíma aftur til skips úr landgönguleyfi, getur skipstjóri 
látið flytja hann á skip með aðstoð lögreglunnar, sé skipið eigi nægilega mannað 
án hans eða sé skipverji ölvaður.
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54. gr. 
Skipstjóri skal taka i gæzlu sína þá muni, sem skipverji skilur eftir í skipinu 

við ráðningarslit. Skal hann, svo fljótt sem unnt er, gera vottfasta skrá um muni 
þessa. Telji skipstjóri vandkvæðum bundið að geyma munina, getur hann selt þá 
með hagkvæmum hætti. 

Ef skipverji hefur strokið úr skiprúmi, má selja muni, sem hann hefur skilið 
eftir, til lúkningar á skaðabótakröfu útgerðarmanns og kostnaði, sem ríkið kann að 

hafa haft af skipverja. Ef afgangur verður af söluandvirði, skal fara um hann eftir 
ákvæðum 70. gr. Sama er, ef skipverji hefur ekki gert tilkall til eftirskilinna eigna 
innan tveggja ára, frá því að hann fór úr skipi. 

55. gr. 
Skipverja er heimilt að hafa með sér á skipinu hæfilega mikið af farangri, er 

hann þarf til eigin nota, enda sé það eigi til baga fyrir skip eða farm og eigi hætt 

við, að af því stafi óregla á skipinu. Verzlunarvörur fyrir sig eða aðra má hann 
eigi hafa á skipinu, nema með leyfi skipstjóra. 

Skipverja er skylt að greiða venjulegt farmgjald fyrir varning, sem hann hefur 
ólöglega með sér á skipinu, og bæta skaða þann, er af því hlýzt. 

Ef skipstjóri hefur grun um, að ólöglegur varningur sé á skipinu, getur hann 
látið rannsaka hirzlur skipverja. Skipverjar þeir, er rannsakað er hjá, mega vera 
viðstaddir rannsóknina. Varning, sem skipverji hefur með sér ólöglega, getur skip- 
stjóri tekið í sínar vöræzlur, látið flytja á land eða varpa útbyrðis, ef nauðsyn krefur. 

4. Um vinnu á skipi, viðurværi skipverja og aðbúð. 

56. gr. 
Þegar verkum er skipt, skal taka tillit til stöðu hvers skipverja á skipinu og 

þess gætt eftir föngum, að hann taki framförum í kunnáttu í starfi sínu. 
Þeim manni, er verkum stjórnar, er skylt að gæta þess, að fylgt sé nauðsyn- 

legum varúðarreglum gegn slysum og sjúkdómum. 

57. gr. 

Á sunnudögum eða öðrum helgidögum, sem lögteknir eru hér á landi, má eigi 
setja skipverja til vinnu við þau störf, sem fresta má. 

Skipverjum skal, ef þess er kostur, gefið tækifæri til að halda guðsþjónustu á 
skipinu á helgidögum þessum. 

58. gr. 
Skipstjóri skal sjá um, að skipverjar fái nægan mat og góðan, og skal hann 

um það efni hlíta reglugerð, er ráðherra setur um viðurværi skipverja á Íslenzkum 
skipum. 

Ef nauðsyn ber til, að matur sé dreginn af skipverjum á ferð, skal greiða 

þeim sanngjarnar bætur þess. 

59. gr. 
Skipstjóri skal hafa eftirlit með heilbrigðismálum og hreinlæti á skipinu. Hann 

skal gæta þess, að fylgt sé nákvæmlega reglugerð þeirri, er atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytið setur um vistarverur skipverja, viðhald á þeim og hreinlæti í þeim. 

ö. Um haffærisskoðun. 

60. gr. 
Ef meiri hluti skipshafnar ber sig upp við skipstjóra yfir því, að skipið sé 

ekki haffært í ferð þá, sem því er ætluð, eða yfirvélstjóri, og umkvartanirnar lúta
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að þeim hluta skips, áhalda þess eða útbúnaðar, er hann hefur umsjón med, þá er 
skipstjóra skylt að láta fara fram aukaskoðun á skipinu, samkvæmt því, sem fyrir 
er mælt í lögum um eftirlit með öryggi skipa, og reglugerðum, er settar eru sam- 

kvæmt þeim lögum. Komi kvörtunin fram í erlendri höfn, þar sem aukaskoðun 
getur eigi farið fram samkvæmt áðurnefndum reglum, skal skipstjóri snúa sér til 
yfirvaldanna þar á staðnum og fara fram á, að skoðunarmenn séu útnefndir til að 
dæma um haffæri skipsins. 

Reynist það við skoðunina, að umkvartanir um óhaffæri skipsins höfðu eigi við 
skynsamleg rök að styðjast, skulu þeir, sem kærðu, greiða kostnaðinn við skoðunina 

og skaðabætur svo sem segir í annarri málsgrein 51. gr. 
Ef skoðunargerð fer fram erlendis samkvæmt grein þessari, skal ræðismaður sá, 

er málið hefur haft með höndum, en ella skipstjóri, tafarlaust senda atvinnu- og 
samgöngumálaráðuneytinu skýrslu um skoðunina. 

  

6. Um agavald skipstjóra. 

61. gr. 
Skipstjóri, eða sá, sem gengur í hans stað í fjarveru hans eða forföllum, getur 

þröngvað skipverjum til hlýðni með valdi, ef það er nauðsynlegt til að halda sóðri 
reglu á skipinu. 

Þá er skip er í háska statt, eða skipverjar gera samblástur, eða önnur nauðsyn 
rekur til, er leyft að þrífa til hvers kyns nauðsynjaúrræðis til að koma á hlýðni og 
góðri reglu, og er hver af skipverjum skyldur til að veita yfirmanni sínum aðstoð 
sína, jafnvel ótilkvaddur. 

Bíði sá tjón við þetta, sem mótþróann sýndi, á enginn ábyrgð á því, ef yfir- 
maður beitti eigi meira harðræði en atvik kröfðu. 

62. gr. 
Drýgi skipverji meiri háttar glæp og sé skipið eigi statt í innlendri höfn, skal 

skipstjóri, svo fljótt sem auðið er, taka bráðabirgðaskýrslu um málið, samkvæmt 
því, sem fyrir er mælt í 65. gr. Ef glæpurinn var unninn í landi eða landhelgi annars 
ríkis, skal rannsókn þessi því aðeins fara fram, að yfirvöld á þeim stað reki eigi 
málið. 

Þar til íslenzkur ræðismaður eða íslenzk yfirvöld seta tekið málið í sínar hendur, 

skal skipstjóri gæta þess eftir föngum, að sakborningur hverfi eigi á burt, og er 
heimilt að byrgja hann inni eða hefta á annan hátt, ef þörf krefur, cg ábyrgist skip- 
stjóri, að hann sé ekki harðara leikinn en vera þarf. 

IV. KAFLI 

Um refsivald skipstjóra. 

63. gr. 
Skipstjóri má refsa skipverja með kaupmissi í einn til sjö daga fyrir þessar 

yfirsjónir: 

1. Komi hann eigi í skiprúmið á ákveðnum tíma, fari hann frá skipi í leyfisleysi 

eða komi eigi á ákveðnum tíma til skips úr landgönguleyfi. 
2. Vanræki hann að tilkynna forföll, er valda því, að hann kemur eigi til skips á 

ákveðnum tíma. 
3. Valdi hann hættu eða tjóni með hirðuleysi í starfi sínu. 
4. Víki hann af verði, er hann hefur verið settur við stýri eða skipuð útsýn, eða 

A45
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komið er þar að honum sofandi eða ölvuðum, eða sé hann endranær ölvaður vid 
störf sin. 

5. Sói hann matvælum eða fari hann ótilhlýðilega með þau á annan hátt. 
6. Leyni hann óviðkomandi manni á skipi eða hleypi manni á skip í leyfisleysi. 
7. Flytji hann áfengi eða eiturlyf á skip eða annan varning, sem honum er óheimilt 

að hafa á skipi samkvæmt ákvæðum 55. gr. 
8. Hegði hann sér ósæmilega við yfirmenn sína eða óhlýðnist skipunum þeirra, 

er að starfi hans lúta. 
9. Taki hann þátt í barsmíðum eða gæti hann á annan hátt ekki góðrar háttsemi 

og reglu á skipinu. 

64. gr. 
Refsingu þessari má eigi beita á skipum, sem eru í innanlandssiglingum né á 

öðrum skipum, meðan þau eru stödd í íslenzkri höfn, og eigi fyrir yfirsjónir, sem 
drýgðar eru i íslenzkri höfn og unnt er að kæra áður en skipið lét úr höfn. 

Eigi má úrskurða skipverja refsingu fyrr en 12 klukkustundir eru liðnar frá 
því að yfirsjónin var drýgð, og eigi síðar en vika er liðin, nema sérstök nauðsyn sé 
til þess, að frá því sé vikið. 

65. gr. 
Skipstjóri skal í viðurvist tveggja prófvotta, sem hann kveður sjálfur til meðal 

hinna reyndustu manna af skipshöfninni, halda próf, áður en hann beitir refsivaldi 
sínu. Annar próvotturinn skal vera stýrimaður, vélstjóri eða loftskeytamaður, en 
hinn úr flokki annarra skipverja. 

Við prófið skal yfirheyra skipverja þann, er fyrir sök er hafður, svo og vitni 
þau, er með þarf til sönnunar í málinu. Prófvottarnir geta látið skipstjóra leggja 
spurningar fyrir þá, sem yfirheyrðir eru. Framburður hinna yfirheyrðu og úr- 
skurður skipstjóra skal ritaður í leiðarbók skipsins eða dagbók, eða í sérstaka 
prófbók, og skal lesa það, sem bókað var, upp fyrir þeim, sem hlut eiga að máli. 
Skipstjóri og prófvottarnir staðfesta með undirskrift sinni, að rétt sé bókað, og geta 
vottarnir látið bóka þær athugasemdir, er þeim þykir prófið gefa tilefni til. 

Hafi skipstjóri eigi farið að svo sem hér var lýst, er úrskurður hans um refs- 

ingu ógildur. 

66. gr. 

Þegar refsing er ákveðin, skal eigi eingöngu tekið tillit til þess, hve mikilvæg 

yfirsjónin var eða til atvikanna, er hún var framin, heldur einnig til hegðunar hins 
seka að undanförnu. Refsingu skal eigi beitt, ef yfirsjónin er smávægileg og ætla 

má, að áminning nægi. 
Skipstjóri getur eigi kært skipverja fyrir yfirvöldunum vegna yfirsjónar, er 

hann hefur refsað honum fyrir, nema fyrirvari hafi verið gerður um það í refsi- 

úrskurðinum. 

67. gr. 

Ef ástæða þykir til þess, getur skipstjóri gefið eftir að nokkru eða öllu leyti 
sekt, sem hann hefur úrskurðað. Úrskurður um eftirgjöf sektar skal ritaður í leiðar- 
bók eða dagbók skipsins, eða í prófbókina, og undirritaður af skipstjóra og tveimur 

vottum, en er ógildur ella. 

68. gr. 
Ef skipverji vill eigi una við refsingu, er skipstjóri hefur úrskurðað honum, og 

sé hann erlendis, getur hann borið fram kæru sína fyrir ræðismann, en gera verður 

hann það í síðasta lagi þá er hann fer úr skiprúmi.
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Urskurdi rædismanns skal hlita fyrst um sinn vid samningu lokareiknings skip- 
verjans, en heimilt er hvorum aðila um sig, á årsfresti þaðan frá, að skjóta málinu 

til sjódóms á heimili útgerðarinnar hér á landi. 
Skipverji, sem kæra vill úrskurð skipstjóra, getur krafizt þess að fá eftirrit af 

prófunum og úrskurðinum, staðfest af skipstjóra. 

69. gr. 
Hafi skipverji eigi kært úrskurð skipstjóra fyrir ræðismanni, getur hann lagt 

kæru sína undir úrskurð sjódóms á heimili útgerðar skipsins hér á landi, en gera 
skal hann það, áður en ár er liðið frá því, er hann fór úr skiprúmi. Mál samkvæmt 
68. og 69. gr. sæta meðferð opinberra mála. 

70. gr. 
Kaup það, sem haldið er eftir samkvæmt 63. gr., skal skipstjóri greiða til lög- 

skráningarstjóra eða ræðismanns, er skipverji er skráður úr skiprúmi, og láta fylgja 

staðfest eftirrit af prófunum og úrskurðinum, og skal það sent atvinnu- og sam- 

göngumálaráðuneytinu ásamt kaupinu. Sé skipverji eigi skráður úr skiprúmi, skal 

skipstjóri sjálfur senda ráðuneytinu kaupið og eftirritið. 

Fé því, er þannig safnast, skal varið til hagsmuna sjómönnum eða vandamönn- 

um þeirra, eftir fyrirmælum atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins. 

V. KAFLI 

Um aðra menn, sem ráðnir eru á skip. 

71. gr. 
Ákvæði laga þessara gilda einnig, eftir því sem við á um aðra menn, er ráðnir 

eru á skip af útgerðarmanni eða skipstjóra, en ekki teljast til venjulegra skipverja. 

72. gr. 
Um aðra menn, sem ráðnir eru á skip, gilda 10., 26., 27., 4. og 5. málsgr., 28. gr., 

29., 31., 50., 51., 55., 58., 59., 61., 62., 86. og 88. grein þessara laga, eftir því sem við á. 

Menn þessir eru skyldir til að vinna þau verk eftir megni, sem skipstjóra þykir 

nauðsyn til öryggis skipinu. 

73. gr. 
Ákvæði 72. greinar 1. málsgr. gilda og um sjómenn, sem sendir eru heim að 

tilhlutun ræðismanns. 
Gegn hæfilegri þóknun er þeim skylt að aðstoða eftir megni við vinnu á skipinu, 

sé þess krafizt, þó svo, að jafnan sé tekið tillit til fyrri stöðu þeirra. 

VI. KAFLI 

Um refsingar. 

74. gr. 
Ef skipstjóri misbeitir valdi því, sem honum er veitt í 61. gr. og í 1. málsgr. 

62. gr., eða refsivaldi sínu, eða beiti hann ónauðsynlegri harðneskju við skipverja, 
vanræki skyldur sínar við veika eða slasaða skipverja, eða láti hann skipverja 
eigi fá lögboðið viðurværi, varðar það sektum, 1000—-10900 kr., varðhaldi eða fangelsi, 
ef miklar sakir eru, nema þyngri refsing liggi við brotum samkvæmt öðrum lögum.
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75. gr. 
Í refsidómi samkvæmt 74. gr. må enn fremur, ef sérstaklega miklar sakir eru, 

ákveða, að dómfelldi skuli sviptur rétti til skipstjórnar ákveðinn tíma eða ævilangt. 
Skal þá jafnframt tekið fram í dóminum, hvort dómfelldi megi gegna stýrimanns- 
stöðu meðan hann er sviptur rétti til skipstjórnar. 

Dómstóll sá, er dæmir slíkan dóm, skal svo fljótt sem unnt er senda atvinnu- 

og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dóminum svo og skipstjóraskírteini dóm- 

fellda. Ef dómurinn heimilar dómfellda að gegna slýrimannsstöðu, lætur ráðuneytið 
honum í té styrimannsskíirteini þar að lútandi. 

Þegar tvö ár að minnsta kosti eru liðin frá dómsuppsögn og sérstakar ástæður 

mæla með því, getur forseti veilt dómfellda aftur rétt til skipstjórnar, enda þótt sá 
tími, sem til er greindur í dóminum, sé eigi liðinn. 

76. gr. 
Brjóti útgerðarmaður eða skipstjóri annars á móti skyldum þeim, sem honum 

eru lagðar á herðar í lögum þessum, þá varðar það 1000—10000 króna sektum. 

71. gr. 

Ákvæði 74—76. greinar gilda einnig um þann mann, sem gengur i stað skip- 
stjóra í forföllum hans eða fjarveru. 

78. gr. 

Ef skipverji ræður sig í nýtt skiprúm þann tíma, er hann var skyldur að vera 
í öðru skiprúmi eftir eldri ráðningarsamningi, þá varðar það 500—5000 króna 
sektum. 

  

79. gr. 
Ef skipverji, í þeim tilgangi að koma sér hjá vinnu á skipi, annaðhvort vanrækir 

að koma til skips á ákveðnum tíma eða hverfur frá skipi, þá skal hann sæta sektum 
fyrir strok. SA 

Strjúki skipverji, er svo er ástatt, að skipi eða mönnum er með því stefnt í voða, 
eða sé að öðru leyti miklar sakir, getur refsingin orðið varðhald eða fangelsi 
allt að einu ári. 

Strjúki skipverji með kaup, er hann hefur eigi unnið fyrir, skal honum refsað 
fyrir svik, hvort sem hann er kominn í skiprúmið eða eigi, nema ætla megi, að til- 

sangur hans hafi eigi verið sá að draga sér kaup það, sem hann hafði fengið greitt, 
en hafði enn eigi unnið fyrir. 

    

80. gr. 
Hver, sem tælir skipverja til stroks eða hjálpar honum, með ráðum eða í verki, 

til að strjúka, sæti sektum eða varðhaldi. 

81. gr. 
Ef skipverji rís upp á móti skipstjóra eða þeim manni, sem er í skipstjóra stað, 

eða skorast undan hlýðni við þá, en beitir þó eigi ofbeldi eða ógnar með því, þá sætir 
hann 500—5000 króna sektum eða varðhaldi, ef miklar sakir eru. 

82. gr. 

Ef skipverji ræðst á skipstjóra eða annan yfirmann sinn með ofbeldi eða hót- 

unum um ofbeldi, varðar það varðhaldi eða fangelsi, allt að tveimur árum, ef miklar 
sakir eru. Séu málsbætur, má beita sektum.
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83. gr. 
Ef skipverjar, eða nokkur hluti þeirra, gerir samblåstur, þá varðar það vard- 

haldi, eða sektum ef málsbætur eru. Þó getur refsing hvatamanns eða foringja sam- 
blástursins orðið fangeli allt að 6 árum, svo og refsing annarra samblástursmanna, 
ef þeir hafa beitt líkamlegu ofbeldi eða mikið fjártjón hefur hlotizt af samblæstrinum. 

84. gr. 
Ef skipverjar krefjast skoðunargerðar á skipi samkvæmt 60. grein, og það reynist 

við skoðunargerðina, að engin skynsamleg rök voru til að telja skipið óhaffært, 
þá varðar það 500—5000 króna sektum, eða varðhaldi, ef miklar sakir eru.   

85. gr. 

Verði skipverji valdur að sjóslysi með hirðuleysi sínu, óvarkárni eða vanrækslu 
á skyldustörfum sínum, þá varðar það sektum, varðhaldi eða fangelsi. 

Sé hinn seki stýrimaður eða vélstjóri, má enn fremur ákveða í dóminum, að 
hann skuli sviptur rétti til stýrimennsku eða vélstjórnar um ákveðinn tíma eða 
ævilangt. Í dóminum má þó heimila honum að gegna lægri stýrimanns- eða vél- 
stjórastöðu en þeirri, er hann áður hafði, þann tíma, sem tiltekinn er í dóminum. 

Um eftirrit af dóminum og um atvinnuskírteini dómfellda fari svo sem segir i 75. gr. 
Þegar eitt ár að minnsta kosti er liðið frá dómsuppsögn, getur atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytið, ef ástæða þykir til þess, veitt stýrimanni eða vélstjóra, 

sem sviptur hefur verið rétti til stýrimennsku eða vélstjórnar, heimild til að gegna 
nánara tiltekinni lægri stýrimanns- eða vélstjórastöðu, eða jafnvel, ef sérstakar 
ástæður mæla með því, veitt honum aftur að fullu atvinnuréttindi þau, er hann var 

sviptur, hvort tveggja enda þótt sá tími, sem til var greindur í dóminum, eigi sé 

Hðinn. 

86. gr. 
Hafi skipverji varning með sér á skip án leyfis skipstjóra, og skipi eða farmi 

stendur háski eða áhætta af varningi þessum, þá varðar það 500—-5000 króna sektum, 

varðhaldi eða fangelsi. 

87. gr. 
Ef skipverji fer frá skipi, og er skipið í háska statt og hann gætir eigi þess, 

sem góðum sjómanni er skylt að sæta, varðar það hann sektum eða varðhaldi. 

88. gr. 

Verði skipverji sekur um yfirsjón í skyldustörfum sínum með öðrum hætti 
en áður var sagt, eða raski hann góðri háttsemi eða reglu, varðar það 500--5000 
króna sektum. 

89. gr. 
Yfirsjónir þær, sem ræðir um í 78. gr., 1. málsgr., 79. gr., 80., 81., 86. og 88. gr., 

skulu eigi sæta opinberri málssókn, nema sá krefjist þess, er misgert var við, skip- 
stjóri eða útgerðarmaður. Krafa um málssókn skal gerð svo fljótt sem unnt er, og 
í síðasta lagi áður en ár er liðið frá því, að yfirsjónin var drýgð. 

Mál út af brotum gegn 85. og 87. gr. skulu lögð fyrir atvinnu- og samgöngu- 

málaráðuneytið til umsagnar, áður en málshöfðun er ákveðin. Sé um algerðan skip- 
tapa að ræða, hafi skip steytt á grunni og orðið að leita hjálpar annarra, eða hafi 
annað sjóslys orðið, er manntjón hlauzt af eða annað verulegt tjón, má eigi fella 
niður málssókn fyrr en leitað hefur verið umsagnar atvinnu- og samgöngumála- 

ráðuneytisins.
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90. gr. 
Hafi skipverji orðið sekur um yfirsjón og sætt refsingu fyrir hana eftir 63. gr., 

og verður mál höfðað um það á hendur honum, þá skal dómurinn kveða á um sekt 
hans með réttmætri hliðsjón af hinni fyrri refsingu hans, og má þá færa refsinguna 
niður fyrir það, sem ella er ákveðið fyrir þá yfirsjón, eða fella refsinguna niður 
með öllu. 

91. gr. 
Mál þau, er ræðir um í þessum kafla og ekki eiga undir siglingadóm, skulu 

rekin í sjódómi. 

92. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð. 

93. gr. 
Ákvæði laga þessara um réttindi skipverja skulu í engu skerða fyllri rétt þeirra 

samkvæmt kjarasamningum. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1963. Falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 36 27. júní 
1941, um breyting á sjómannalögum, nr. 41 19. maí 1930. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

  
Emil Jónsson. 

Nr. 68. 14. nóvember. 

AUGLÝSING 

um breytingu á forsetaúrskurði nr. 64 frá 20. nóvember 1959, 

um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

Eftir tillögu forsætisráðherra hefur forseti Íslands í dag gert þá breytingu á 
forsetaúrskurði nr. 64 frá 20. nóvember 1959, um skipun og skipting starfa ráð- 
herra o. fl, að Bjarna Benediktssyni eru falin störf forsætisráðherra og önnur 
ráðherrastörf Ólafs Thors, en ráðherra Jóhanni Hafstein eru falin störf þau, sem 
ráðherra Bjarna Benediktssyni voru falin í nefndum forsetaúrskurði frá 20. nóv- 
ember 1959. 

Þetta birtist hér með þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í forsætisráðuneytinu, 14. nóvember 1963. 

Bjarni Benediktsson.   
Birgir Thorlacius.
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um fullnustu refsidóma, sem kveðnir hafa verið upp í Danmörku, Finnlandi, 

Noregi eða Svíþjóð, o. fl. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Fullnusta sektarrefsinga o. fl. 

1. gr. 
Fullnægja má hér á landi sektarrefsingu, sem aðila hefur verið gerð í Danmörku, 

Finnlandi, Noregi eða Sviþjóð. 
Sama gildir um ákvarðanir, sem varða upptöku eignar, sakarkostnað í opinberum 

refsimálum og einkarefsimálum og hald á eignum grunaðs manns til tryggingar 
sektargreiðslu, eignarupptöku, skaðabótum, miskabótum eða sakarkostnaði í refsi- 
málum. 

2. gr. 

Fullnægja má í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð ákvörðunum, sem 
gerðar hafa verið hér á landi og eru sams konar þeim, sem i 1. gr. getur. 

TI. KAFLI 

Fullnusta refsivistardóma o. fl. 

3. gr. 
Fullnægja má hér á landi dönskum dómum um „fængsel“ og „hæfte“, finnsk- 

um dómum um „tukthus“ og „fángelse“, norskum dómum um „fengsel“ og „hefte“ 
og sænskum dómum um „straffarbete“ og „fángelse“, enda sé dómfelldi íslenzkur 
ríkisborgari eða heimilisfastur hér á landi, þegar fullnusta skal fram fara. Sama 
gildir, ef dómfelldi er staddur hér á landi og haganlegast þykir að fullnægja dóm- 
inum hér. 

Ákvæði 1. málsgr. taka einnig til þess, eftir því sem við á, er afplána skal fé- 
sekt með refsivist. 

4. gr. 
Færa skal refsingu til samsvarandi refsitegundar að íslenzkum lögum og um 

jafnlangan tíma. Skal þá „fængsel“ í Danmörku, „tukthus“ í Finnlandi, „fengsel“ 
í Noregi og „straffarbete“ í Svíþjóð svara til fangelsis, en „hæfte“ í Danmörku, 
„fángelse“ í Finnlandi og Svíþjóð og „hefte“ í Noregi svara til varðhalds. Dómsmála- 
ráðherra getur þó ákveðið, að fangelsisrefsing komi í stað hinna síðarnefndu refsi- 
legunda, ef refsivist hefur verið dæmd 3 mánuði eða lengri tíma. 

5. gr. 

Fangelsisrefsingu eða varðhalds, sem dæmd hefur verið hér á landi, má full- 
nægja í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, enda sé dómfelldi ríkisborgari 
viðkomandi lands eða eigi þar heimilisfang, þegar fullnusta skal fram fara. Sama 
gildir, ef dómfelldi er staddur í viðkomandi landi og haganlegast þykir að fullnægja 
dóminum þar. 

Ákvæði 1. málsgr. taka einnig til þess, eftir því sem við á, er afplána skal 
fésekt með refsivist.
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6. gr. 
Nú er maður fluttur samkvæmt ákvæðum 5. gr. til Danmerkur, Finnlands, 

Noregs eða Svíþjóðar til að taka út refsivist, og skal þá, eftir því sem við á, farið 
eftir ákvæðum 7. og 17. gr. laga nr. 7/1962, um framsal sakamanna til Danmerkur, 

Finnlands, Noregs og Svíþjóðar. 

HI. KAFLI 

Umsjón með mönnum, sem dæmdir hafa verið skilorðsbundnum dómi. 

7. gr. 
Ákveða má, að umsjón fari fram hér á landi með mönnum, sem umsjón skulu 

sæta samkvæmt skilorðsbundnum refsidómum, er upp hafa verið kveðnir í Dan- 
mörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð. Skilyrði, sem sett eru í hinum skilorðs- 
bundna dómi, skulu þá hafa gildi hér á landi, eftir því sem við getur átt. 

8. gr. 
Nú hefur umsjón verið ákveðin eftir 7. gr., og skal þá, eftir því sem við á, 

beita ákvæðum VI. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 22/1955. 
Ef dómstóll ákveður fullnustu refsingar samkvæmt skilorðsbundnum dómi, fer um 
tegund og lengd refsivistar eftir reglum 4. gr. 

9. gr. 
Nú hefur maður, sem dæmdur hefur verið skilorðsbundnum refsidómi í Dan- 

mörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, orðið sannur að sök hér á landi um refsivert 

atferli, og er þá heimilt, enda þótt umsjón hafi ekki verið ákveðin hér eftir 7. gr., 
að dæma bæði málin í einu lagi eftir reglum 3. og 4. málsliðar 60. gr. laga nr. 
19/1940, sbr. 7. gr. laga nr. 22/1955. 

10. gr. 
Dómsmálaráðherra er heimilt, þegar atvik mæla með því, að fela þar til bærum 

opinberum aðila í því landi, þar sem skilorðsdómur var upp kveðinn, að veita úr- 
lausnir í málum, þegar til álita kemur eftir ákvæðum 8. og 9. gr. að breyta skilorðs- 
bundnum dómi. 

11. gr. 

Umsjón og aðrar ráðstafanir, sem ákveðnar hafa verið í skilorðsbundnum 
refsidómi, upp kveðnum hér á landi, má framkvæma í Danmörku, Finnlandi, 

Noregi eða Svíþjóð. 
Nú hafa opinberir aðilar í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð tekið við 

umsjón með dómfelldum manni samkvæmt 1. málsgr., og koma þá ákvæði íslenzkra 
hegningarlaga um skilorðsbundna refsidóma því aðeins til framkvæmdar, að dóm- 
felldi verði sannur að sök hér á landi um refsivert atferli, eða að þar til bær opinber 
aðili í einhverju áðurgreindra ríkja feli íslenzkum dómstóli að veita úrlausn um 
breytingu á hinum skilorðsbundna dómi. 

Ef þar til bær opinber aðili í því landi, sem tekið hefur við umsjóninni, ákveður 
lengingu skilorðstímans eða breytingu á öðrum skilyrðum, sem mælt eru í dóm- 
inum, hafa slíkar ákvarðanir gildi hér á landi. 

12. gr. 
Ákvarðanir, sem teknar eru í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð um 

fullnustu refsingar fyrir verknað, sem skilorðsbundinn dómur hefur sengið um hér 
á landi, skulu hafa sömu réttaráhrif og samsvarandi ákvarðanir, sem gerðar eru 

eftir reglum íslenzkra hegningarlaga.
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Nú hefur maður, sem hlotið hefur hér á landi skilorðsbundinn refsidóm, verið 
dæmdur í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð fyrir refsivert atferli, framið á 
skilorðstímanum, en ekki hefur í hinum nýja dómi verið haggað við ákvæðum 
skilorðsbundna dómsins, og skal þá, eftir því sem við á, beita reglum 59. og 60. gr. 
laga nr. 19/1940, sbr. 6. og 7. gr. laga nr. 22/1955. 

IV. KAFLI 

Umsjón með mönnum, sem fengið hafa reynslulausn úr refsivist. 

13. gr. 
Heimilt er að koma á umsjón hér á landi með mönnum, sem hlotið hafa reynslu- 

lausn, eftir að hafa tekið út refsivist í „fængsel“ í Danmörku, „tukthus“ eða „fángelse“ 

í Finnlandi, „fengsel“ í Noregi eða „straffarbete“ eða „fángelse“ í Svíþjóð. 

14. gr. 
Nú hefur umsjón samkvæmt 13. gr. verið ákveðin, og koma þá til framkvæmdar 

um hana, eftir því sem við á, reglur almennra hegningarlaga um reynslulausn úr 
fangelsi. 

Heimilt er dómsmálaráðherra, þegar sérstakar ástæður mæla með því, að fella 
niður eitt eða fleiri settra skilyrða, eða setja ný í þeirra stað, er svari til hinna 
settu skilyrða, eftir því sem við verður komið. 

Nú hefur verið tekin lögmæt ákvörðun um, að viðkomandi maður skuli taka 
út refsingu þá, sem eftir stendur, og fer þá um tegund og lengd refsivistar eftir 
reglum 4. gr. 

15. gr. 
Ef maður, sem fengið hefur reynslulausn í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða 

Svíþjóð, verður hér á landi dæmdur sekur um refsivert atferli, má láta hann taka 
út refsingu þá, sem eftir stendur, og fer um það eftir reglum almennra hegningar- 
laga um reynslulausn. Skiptir hér ekki máli, þó að umsjón samkvæmt 13. gr. hafi 
ekki verið ákveðin. 

16. gr. 
Dómsmálaráðherra er heimilt, þegar atvik mæla með því, að fela þar til bærum 

opinberum aðila í því landi, þar sem reynslulausn var veitt, að taka ákvarðanir 
um málefni, sem varða brot á skilyrðum fyrir reynslulausn. 

17. gr. 
Umsjón með mönnum, sem fengið hafa reynslulausn úr fangelsi hér á landi, 

má framkvæma í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. 
Nú hafa opinberir aðilar í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð tekið við 

umsjón samkvæmt 1. málsgr. með manni, sem reynslulausn hefur hlotið, og koma 
þá ákvæði íslenzkra hegningarlaga um brot gegn reynslulausnarskilyrðum því aðeins 
til framkvæmdar, að viðkomandi maður verði sannur að sök hér á landi um refsi- 
vert atferli, eða að þar til bær opinber aðili í því landi, sem umsjón hefur á hendi, 
feli dómsmálaráðherra Íslands að taka ákvarðanir varðandi önnur brot á skilyrðum. 

Ef þar til bær opinber aðili í því landi, sem tekið hefur við umsjóninni, breytir 
skilyrðum reynslulausnar, skulu þær ákvarðanir hafa gildi hér á landi. 

18. gr. 
Ákvarðanir, sem teknar eru í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, um, 

að maður, sem reynslulausn hefur hlotið hér á landi, skuli að nýju settur í refsivist, 
skulu hafa sömu réttaráhrif og samsvarandi ákvarðanir, sem gerðar eru eftir reglum 
íslenzkra hegningarlaga. 
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V. KAFLI 

Umsjón með mönnum, sem fengið hafa skilorðsbundna náðun. 

19. gr. 
Nú hefur maður hlotið uppgjöf á refsivist að öllu eða nokkru leyti með náðun, 

en það skilyrði sett, að hann skuli háður umsjón, og gilda þá ákvæði 13.—16. gr. 
og 1. málsgr. 17. gr., eftir því sem við á. 

VI. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

20. gr. 
Fullnusta refsingar o. fl. og ákvörðun um umsjón hér á landi samkvæmt 

1., 3., 7., 13. og 19., sbr. 13. gr., kemur því aðeins til framkvæmdar, að tilmæli 
um það komi frá þar til bærum opinberum aðila í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða 
Svíþjóð. Dómsmálaráðherra ákveður, hvort verða skuli við tilmælunum. 

21. gr. 
Tilmæli, sem um getur í 20. gr., verða því aðeins tekin til greina, að fullnægja 

megi ákvörðun þeirri, sem tilmælin lúta að, í því landi, þar sem hún var gerð. 

22. gr. 
Nú hefur verið ákveðið, að maður skuli taka út refsivist eða sæta umsjón hér 

á landi samkvæmt lögum þessum, og getur hann þá borið lögmæti þeirrar ákvörð- 
unar undir dómstóla. Með málið skal fara eftir reglum laga um meðferð opinberra 
mála. 

Þó að ákvörðun sé borin undir dómstóla samkvæmt framansögðu, frestar það 
ekki framkvæmd hennar, nema svo verði ákveðið í dómsúrskurði. 

23. gr. 
Fullnusta refsingar o. s. frv. eftir 1. og 3. gr. skal fara fram í samræmi við fyrir- 

mæli íslenzks réttar. 
Reglur íslenzks réttar um reynslulausn og náðun skulu einnig koma til greina, 

eftir því sem við á. 

24. gr. 
Eftir að fullnusta refsingar eða umsjón hefur verið ákveðin hér á landi sam- 

kvæmt lögum þessum, verður saksókn til refsingar ekki höfðuð fyrir verknað, sem 
um er fjallað í ákvörðun þeirri, sem tekin hefur verið í Danmörku, Finnlandi, 
Noregi eða Svíþjóð. 

25. gr. 
Um kostnað af ráðstöfunum, sem gerðar eru eftir lögum þessum hér á landi á 

grundvelli ákvarðana, sem teknar hafa verið í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða 
Svíþjóð, fer eftir sömu reglum og um kostnað af samsvarandi ráðstöfunum, sem 

framkvæmdar eru eftir ákvörðunum, sem teknar hafa verið hér á landi. 

26. gr. 
Dómsmálaráðuneytið ber fram tilmæli til stjórnvalda í Danmörku, Finnlandi, 

Noregi eða Svíþjóð um fullnustu refsingar o. fl. og um framkvæmd umsjónar eftir 
ákvæðum 2., 5., 11., 17. eða 19., sbr. 17. gr. laga þessara.
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27. gr. 
Dómsmálaráðherra ákveður, hvenær lög þessi koma til framkvæmdar gagnvart 

hverju einstöku ríki, sem í 1. gr. getur. 

Gjört í Reykjavík, 12. desember 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

J óhann Hafstein. 

30. desember. . Nr. 70. 

FJÁRLÖG 

fyrir árið 1964. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

Árið 1964 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði svo sem talið er í 2.—5. gr. 

og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar. 

  

2. gr. 

Áætlað er, að þessir skattar og tollar nemi: 

kr. 

1. Tekju- og eignarskattur ................0.00.00 000. 255 000 000 
2. Aðflutningsgjöld ..............00200. 0000... 1407500000 

Þar af til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ............ 70000000 
————— 1337 500 000 

3. Innflutningsgjald af benzíni ..............0.0.00 000... 0... 72 000 000 
4. Gjald af innlendum tollvörum ..........0000.0000 00... 50 000 000 

5. Lestagjald af skipum ............20..000 000. sse rs 1000 000 
6. Bifreiðaskattur „................02000000 00 even 32 000 000 
7. Aukatekjur ............2..0.0. 0. sess 38 000 000 

8. Stimpilgjald .............0..2000.000nn sens 54 000 000 
9. Vitagjald ...............022000.000nsenn ens 3 500 000 

10. Söluskattur ..........0.200..2 000. 353250000 
Þar af til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ............. 70250000 

— 283 000 000 
11. Gjald af bifreiðum og bifhjólum, samkv. 16. gr. laga nr. 4/1960 90 000 000 
12. Hluti af umboðsþóknun og gengismismun gjaldeyrisbankanna 26 000 000 

Samtals ... 2 242 000 000    
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3. gr. 

Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar: 

30 . desember. 

  

A. 
Rekstrarhagnaður áfengis- og tóbaksverzlunar 
— ríkisprentsmiðju 

Samtals ... 

Sundurliðun. 

1. Póstur og sími. 

Tekjur: 

1. Seld frímerki, frímerkjavélar o. fl ............. 
2. Blöð og tímarit, burðargjald 

Skeytagjöld 
4. Símtalagjöld ..........0020200 0 
5. Símaafnotagjöld 

Leiga talstöðva og lína .....0..00200000 00. 
7. Innheimta aðflutningsgjalda, greiðsla vegna orlofs- 

laga og laga um skyldusparnað 
8. Aðrar tekjur 

Gjöld: 
1. Laun fastra starfsmanna 

2. Önnur laun, aukaaðstoð og yfirvinna 
3, Póstflutningur 

4. Pappír, prentun, skrifstofugðgn o. fl. ........... 
5. Húsnæði, ljós, hiti, ræsting og viðhald 

Stöðvarnar, annar kostnaður 
7. Langlínurnar, annar kostnaður 

Vextir 
Til endurnýjunar og viðauka 

. Tryggingar 
Önnur gjöld 

2. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins. 

Sala að frádregnum söluskatti og afslætti 
. Framleiðslukostnaðir o. fl.: 

1. Innkaupsverð seldra vara 
Laun og starfsmannakostnaður 
Húsaleiga, raforka, hiti og ræsting .............. 

4. Rekstur eigin bifreiða og aðkeyptur akstur 
5. Viðhald, viðgerðir og fyrningar 

Ýmis gjöld 
7. Kostnaður við útsölur 

Brúttó-hagnaður 

425 250 000 
750 000 

  

- 1426 000 000 
  

2 200 000 

  

54 000 000 
2 500 000 

22 300 000 
73 000 000 

152 000 000 
4 000 000 

4 000 000 

68 000 000 
68 300 000 

8 500 000 
7 500 000 

14 000 000 
70 700 000 
37 000 000 
1500 000 

31 200 000 
1 700 000 
5 600 000 

314 000 000 

314 000 000 
  

153 900 000 
10 065 000 
1400 000 
1 600 009 
400 000 
95 000 

3 500 000 

626 492 000 

170 960 000 
    455 532 000
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kr. kr. 

III. Skrifstofukostnaður: 
1. Laun og starfsmannakostnaður ...........2.... 4 025 000 
2. Húsaleiga, raforka, hiti og ræsting .............. 350 000 
3. Rekstur eigin bifreiða og aðkeyptur akstur ...... 180 000 
4. Viðhald, viðgerðir og fyrningar ................ 200 000 
5. Ýmis gjöld .......0.0....0.00 00. 1 700 000 

Skrifstofukostnaður alls 6 455 000 

Tillag til Gæzluvistarsjóðs .........0.00000. 00... 2 500 000 
Útsvar .....00.0..00020 0. 91 327 009 

—-/ 30 282 000 

Nettó-hagnaður. Fært á 3. gr. Á. 1. 425 250 000 

3. Ríkisútvarpið. 

Tekjur: 
a. Áfnotagjöld ............00200 0... 19 000 000 
b. Aðrar tekjur ...........0.22000 0000 13 000 000 

———/ 32 000 000 

Gjöld: 
a. Laun: 

1. Föst laun .......0.00020 00... 8800000 
2. Aukavinna ........0000. 0000... 3600000 
BN 12 400 000 

b. Utvarpsefni ........00000000 00 7 000 000 
c. Skrifstofukostnaður .......0.0.00...00 000 2 000 000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ................ 2 000 000 
e. Til útvarpsstöðva .......02000000 00 5 100 000 
f. Til viðgerðarferða o. fl. .....00000000 00 300 000 

gs. Iögjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 
ríkisins ..........0.200.0 00... 700 000 

h. Vegna höfundalaganna ........02.00.00000.00.0..0..0. 1 600 000 

i. Óviss útgjöld .............0. 0. 600 000 
i- Bifreiðakostnaður „........00.200000 0... 300 000 

——— —| 32 000 000 

Rekstur viðtækjaverzlunar: 
a. Tekjur ...........0000. 0... 3 500 000 
b. Gjöld: 

1. Laun „.........000000 000 897500 
2. Annar kostnaður ............2.000.... 1034000 

————— | 1931500 

1568 500 
Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins .... 941100 
Til Sinfóníuhljómsveitar Íslands ........... 627400 

    1568 500 
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kr. kr. 

4. Rikisprentsmidjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) ........0200000..0.. 0... 9 000 000 
II. Gjöld: 

1. a. Laun starfsmanna ...........0.0.... 626000 
b. Vinnulaun og aðkeypt vinna ........ 4101000 

————— 4 727 000 

2. Efnivörur ...........0.0000 00. 1900 000 
3. Vélarekstur og viðhald ..............0...0..0.0.. 200 000 
4. Annar kostnaður ...........0.000000. 0 1423 000 

——— 8 250 000 

Fært á 3. gr. A. 2 750 000 

5. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl.) ...... 6 995 000 
II. Gjöld: 

1. Laun starfsmanna ..........000000000 00... 1424 000 
2. Vextir ...........20200.00.0esen rr 550 000 
3. Annar kostnaður ...........0..2000.0 0... 4 800 000 
Aukið rekstrarfé Landssmiðjunnar ................ 221 000 

—!| 6995000 

6. Tunnuverksmiðjur ríkisins. EH 

IL. Tekjur... 18 275 000 
I. Gjöld: 

1. Laun og skrifstofukostnaður .................... 165 000 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ................ 13 000 000 
3. Verkalaun ...........20000..en sver 2 780 000 
4. Annar kostnaður .........202..2000000. 0... 2 330 000 

——| 18 275 000 

7. Innkaupastofnun ríkisins. a 

I. Tekjur af vörusölu ..........2.202.000.n. nn 2462 000 
Il. Gjöld: 

1. Laun .........0...00. 00 1362 000 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 300 000 
3. Annar kostnaður ........0..2.00.0. 0 800 000 

0 2462 000 

. 8. Ríkisbú. 
a. Á Bessastöðum. 

1. Tekjur FARA 1 025 000 
2. Gjöld ..........000 0 1025 000 

b. Á Hvanneyri. 
1. Tekjur ...........0..00.02 0000 1336 000 
2. Gjöld ...........2..00 vener eres, 1335 000 

c. Á Hólum. 

1. Tekjur ......0..20000200.n enn 700 000 
2. Gjöld ...........000000 nn   700 000  
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3. gr. 

kr kr. 

d. Á Reykjum (bú garðyrkjuskólans). 
1. Tekjur ...........0..00 0... ss 550 000 
2. Gjöld ...........202.0 000... 550 000 

e. Á Vífilsstöðum. 
1. Tekjur ..........0.0 000 1 050 000 
2. Gjöld ..........000 0. 1050 000 

f. Í Kópavogi. 
1. Tekjur .........0000 0000 150 000 
2. Gjöld ......... 0000 150 000 

B. 
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar ........ 75 000     
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4. gr. 

Tekjur af verðbréfum, bankainnstædum, hlutafjáreign o. fl. 

30. desember. 

  

Vextir .............0..00 0. 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

1 730 000 
270 000 

  

    2 000 000 

  

5. gr. 

Óvissar tekjur eru áætlaðar 20 000 000 krónur.



30. desember. 373 
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Gjöld: 

6. gr. 

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 

Nr. 70. 

Árið 1964 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.—-19. gr. 

  

  

  

      

  

  

  

        

  

  

  

kr. kr. 

Vextir af innlendum lánum ...........00000. 0. 00... 5 643 148 

Samtals . 5 643 148 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

1. Laun forseta Íslands .............0............. 223 933 
2. Risna ...........0200 00... esss sn 70 000 

— — 293 933 
. Skrifstofa forseta i Reykjavík ...............0..... 586 660 
. Bifreiðakostnaður ...............000. 000... 393 560 
. Forsetasetrið á Bessastöðum .........0.0.0000000.0.0.. 664 560 

Bessastaðakirkja ..............0..002 00... 00... 62 000 

Samtals ... 2 000 713 

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt: 

kr. kr. 

1. Til alþingiskostnaðar ............0.000000 000. 17 500 000 
2. Til yfirskoðumnar ríkisreikninga .,.................... 175 000 

Samtals 17 675 000     
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10. gr. 

Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. Laun ............000.000 00 1872000 
b. Til risnu samkvæmt reikningi ....... 170000 
c. Ríkisráð ...............0000.......... 11070 

2. Til ráðuneytanna: 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun ........ 1234320 
b. Dómsmálaráðuneytið, laun .......... 1465200 
c. Félagsmálaráðuneytið, laun .......... 1267080 
d. I. Fjármálaráðuneytið, laun ........ 1575400 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 
neytisins, laun .................. 2978760 

e. Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 
a. Laun .................... 1131240 
b. Fálkaorðan .............. 70000 

———— 1201240 
f. Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið, 

laun s..sseeseneeeeeeereveneeeveveee 688800 
8. Utanrikisråduneytid, laun ...….….... 1613160 
h. Varnarmáladeild utanrikisråduneytis- 

ins, laum ...........0000. 840000 
i. Viðskiptamálaráðuneytið, laun ...... 1342800 
j. Framlag til Efnahagsstofnunar ríkisins 1033333 
k. I. Hagstofan: 

1. Laun -............... 2274700 
2. Útgáfa hagskýrslna ... 306000 
3. Annar kostnaður ...... 842500 

—— 3423200 
II. Þjóðskráin: 

1. Laun ................ 571800 
2. Annar kostnaður ...... 713242 

——— 1285042 
I. Aðrir starfsmenn, laun .............. 1350000 

m. Símakostnaður og burðargjöld ...... 1900000 
n. Annar kostnaður ráðuneytanna ...... 4000000 
o. Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á veg- 

um annarra en utanríkisráðuneytisins 750000 
3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 

a. Laun ........... 0. 2305910 
b. Annar kostnaður .................... 950000 

4. Ýmis kostnaður: 
a. Pappír, prentun og hefting ríkisreikn- 

inga L...00..... 450000 
b. Til þess að gefa út stjórnartíðindi ... 800000 
c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 

húsinu og ráðherrabústað ........... 320000 
d. Kostnaður við kjarasamninga ....... 350000   

kr. kr.   

2 053 070 

27 948 335 

3 255 910 

1920 000   35 177 315
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II. Utanríkismál (utanríkisráðuneyti): 
1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

a. Laun ............00000 000... 2170516 
b. Annar kostnaður ................... 315350 

————- | 2485 866 
2. Sendiráðið í Stokkhólmi: 

a. Laun ...........00..0 000 1450638 
b. Annar kostnaður ..........0.0000.... 287034 

— 1737 672 
3. Sendiráðið í London: 

a. Laun „..........2.0000. 00... 2072834 
b. Annar kostnaður ................... 650000 

—— — | 2722834 
4. Sendiráðið í Washington: 

a. Laun ............020.000 00... 2310461 
b. Annar kostnaður ..............0..... 582171 

— 2 892 632 
5. Sendirådid i Paris og skrifstofa fastafull- 

trúa Íslands hjá NATO og OEEC: 
a. Laun 2... 2956860 
b. Annar kostnaður ................... 750000 

——— 3 706 860 
6. Sendiráðið í Osló: 

a. Laun ...........0202.00 00. 1426863 
b. Annar kostnaður ..........0..0...... 550000 

— 1976 863 
7. Sendiráðið í Bonn: 

a. Laun "..........0000000 000... 1806083 
b. Annar kostnaður ................... 452067 

—————— 2 258 150 
8. Sendiráðið í Moskva: 

a. Laun ...........200.00 0... 2020012 
b. Annar kostnaður .............0...... 670000 

— 2 690 012 
9. Aðalræðismannsskrifstofan í New York: 

a. Laun .........00020000. 0... nn 224785 
b. Annar kostnaður ...........0000.0... 146404 

A 371 189 

10. Ferðakostnaður ..............20000 000. 0... 750 000 
11. Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á veg- 

um utanríkisráðuneytisins ..................... 1450 000 
12. Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 

vegum utanríkisráðuneytisins .................. 1697 000 
13. Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi .......... 340 000 
14. Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráð Íslands 

erlendis til landkynningar ..................... 204 000 
15. Til kjörræðismanna ............0020.000 00... 45 000 
16. Til kaupa á ritinu „Scandinavian Past and Present“ 250 000 

——| 25 578 078 
TI. Tillög til ýmissa alþjóðastofnana: 

1. Til hjálpar flóttafólki í Evrópu og tillag til flótta- 
mannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna ............ 247 000
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Til alþjóðabarnahjálparsjóðsins ................ 458 000 | 
Tillag til Sameinuðu þjóðanna .................. 1505 000 | 
Tillag til starfsemi Sameinuðu þjóðanna í Kongó 1032 000 | 
Tillag til matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sam- | 
einuðu þjóðanna (FAO) ..............0.00000... 300 000 
Tillag til World Food Program á vegum FAO .. 215 000 
Tillag til efnahass- og framfarastofnunarinnar 
(OECD) „0... 600 000 
Tillag til Evrópuráðsins ........................ 350 000 
Tillag til alþjóðahveitiráðsins ................... 3 120 
Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) ...... 1 125 000 

- Tillag til Atlantshafsbandalagsins vegna skrif- | 
stofubyggingar ................0. 0... .0. 68 006 | 

. Tillag til tollanefndar Evrópu .................. 2500 
. Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna . 690 000 

Tillag til alþjóðastofnunar til útgáfu tolllaga .... 22 700 
Stofngjald og tillag til alþjóðakjarnorkumálastofn- 
unarinnar  ..........00000. rns 113 000 

. Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki | 
á vegum FAO ..............0.0 000 11 000 | 
Til hinnar alþjóðlegu framfarastofnunar, stofn- 
framlag  ..............000.0 0000. 54 000 
Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins ......... 4 300 
Tillag til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 95 000 
Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag ......... 1800 

Kostnaður vegna þingmannasambands Atlants- 
hafsbandalagsins ..............0.000.0.0. 185 000 
Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd á 
sviði iðnaðar ...............0..0000. 00... 28 500 
Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna (UNESCO) ........0.0000000.... 393 000 

Tillag til Alþjóðarauðakrossins ................. 16 000 
———— | 7 519 920 

Samtals ... 68 275 313   
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Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, skatta- og tollainnheimtu o. fl. er veitt: 
  

A. Dómgæzla og lögreglustjórn (dómsmálaráðuneyti). 

Hæstiréttur: 
Laun ........0222000 0. sver 
Risna dómsforseta .......0..0020000. 000... 
Útgáfa hæstaréttardóma 
Annar kostnaður 
Til bókakaupa 
Til liósprentunar á II. bindi hæstaréttardóma .... 

er. 

20
 

ap
 

Ð 

Saksóknaraembætti ríkisins: 

a. Laun 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður 

sr... 

Borgardómaraembættið í Reykjavík: 
a. Laun 
hb. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður 

sr. 

Borgarfógetaembættið í Reykjavík: 
a. Laun 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður 

Sakadómaraembættið í Reykjavík: 

a. Laun 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
ce. Annar kostnaður 

Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 
a. Laun 
b. Áukavinna 
c. Ljós, hiti, ræsting og húskostnaður 
d. Annar kostnaður 

FR NNUNON ener es eee es er 

eee ae ese eee sees seere eee er 

Lögreglustjóraembættið á Keflavikurflugvelli: 
a. Laun ........0.000 0000 
b. Hiti, ljós og ræsting 
ce. Ánnar kostnaður 

Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 

Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar: 

a. Laun .......000220 0000 

bh. Skrifstofukostnaður: 
1. Laun ..........22002 000 

2. Annar kostnaður 

10775540 
8800000 

19575540 
—=- Frá Tryggingastofnun ríkisins ........   

c. Einkennisbúningar héraðsdómara 
d. Viðhald embættisbústaða 

kr. kr. 
  

2 002 920 
10 000 

520 000 
440 000 
100 000 
220 000 
  

  

1287 900 
385 000 
370 000 

2 647 320 
420 000 

2164 320 
386 000 
350 000 

2552 640 
1725 000 
2 545 000 
    

1505 400 
350 000 
590 000 
360 000 

591 960 
165 000 
360 000 

4 831 800 

16 375 540 
425 000 
400 000   

3 292 920 

2 042 900 

3437 320 

2 900 320 

6 822 640 

2 805 400 

1116 960 

22 032 340
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9. Laun hreppstjóra ...........02.000 00... 1800 000 
10. Lögreglukostnaður : 

a. Ríkislögregla í Reykjavík: 
1. Laun lögregluþjóna ................... 4881600 
2. Vaktaálag, aukavinna o. fl. ............ 2150000 

3. Einkennisfatnaður og tryggingar ...... 585000 
4. Bifreiðakostnaður ..................... 1250000 
5. Fjarskiptaþjónusta .................... 115500 
6. Æfingaskáli og gufubaðstofa .......... 61000 
7. Kostnaður vegna kvenlögreglu ......... 40000 
8. Lögregluskóli, áhöld o. fl. ............. 200000 

—————— {| 9283100 
b. Ríkislögregla á Keflavíkurflusgvelli: 

1. Laun lögregluþjóna ................... 3190920 
2. Vaktaálag og helgidagauppbót ......... 878670 
3. Einkennisfatnaður .................... 300000 
4. Bifreiðakostnaður og tryggingar ....... 750000 
5. Fædisstyrkur lögreglumanna BR 458000 
6. Annar kostnaður ................... "=. 260000 5 837 590 

c. Til sumarlöggæzlu á Siglufirði ................... 250 000 
d. Til sumarlöggæzlu á Raufarhöfn ................. 250 000 
e. Til sumarlöggæzlu á Seyðisfirði .................. 100 000 
f. Til sumarlöggæzlu á Vopnafirði .................. 40 000 
g. Til sumarlöggæzlu á Þórshöfn ............0000.0... 30 000 
h. Til sumarlöggæzlu á Húsavík .................... 20 000 
i. Til sumarlöggæzlu í Neskaupstað ..............0... 60 000 
i. Til sumarlöggæzlu í Ólafsfirði ................... 10 000 
k. Til sumarlöggæzlu á Skagaströnd ................ 10 000 
1. Til löggæzlu í Vestmannaeyjum á vetrarvertíð .... 200 000 

m. Til löggæzlu í Sandgerði á vertíðum .............. 20 000 
n. Til löggæzlu í Grindavíkurhreppi ................ 15 000 
o. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík .. |11500 000 
p. Ýmis annar lögreglukostnaður .................... 6 500 000 
q. Til löggæzlu í sveitum .............00.0 000... 1000 000 

Til hegningarhúsa og vinnuhæla: 35 125 690 
a. Hegningarhúsið í Reykjavík: 

1. Latin .............. 0 624240 
2. Næturvinntálag ...........0.0.0.0000.... 170000 
3. Annar kostnaður „...............0..0... 900000 

1694240 
—- Framlag Reykjavíkurborgar ........... 847120 

; ; ; . —— 847 120 
b. Vinnuhælid å Litla-Hrauni: 

1. Laun .........0.0.0 200 1522200 
2. Næturvinnuálag ..................0..0... 308000 
3. Aukavinna .......2..00.000 0... 430000 
4. Annar kostnaður ...................... 2000000 

4260200 
— Tekjur .......0.0..00000 000 650000   3 610 200
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c. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík, % 
kostnaðar ................0.0000 00 nn 331 175 

d. Til rekstrar vinnuhælis að Kvíabryggju .......... 1570 000 
e. Kostnaður við önnur fangahús .................... 135 000 
f. Sjúkrakostnaður refsifanga ...................... 100 600 

— 6593 495 
Til byggingar fangahúsa ..........00.. 000... 00. 475 000 
Málskostnaður ............0.....00 0000 2 700 000 
—- Endurgreiddur málskostnaður .................... 600 000 

— 2100000 
Til fangabhjálpar samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra . 270 000 
Kosinaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 120 000 
Laun meðdómsmanna .........020022 00. 350 000 
Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 350 000 
Til útgáfu norræns dómasafns .........0....00.0..0... 45 000 
Til útgáfu lagasafns ..............0..0 000... 400 000 
Til almannavarna ............2.0 000... 4 000 000 
Til kostnaðar við landhelgisgæzlu: 
a. Varðskipið Þór ............20.00. 000... nn 8 059 000 
h. Varðskipið Ægir ...............0.0000 000... 7 000 000 
c. Varðskipið Albert ..........00.00.00 020... 4 300 000 
d. Varðskipið María Júlía ............0....000000.00.. 3 907 500 
e. Varðskipið Sæbjörg ...........000...0. 0. 1447 000 
f. Fluggæzlan .............0..02. 02... 5 500 000 
g. Kostnaður í landi og ýmis gægla .................. 4 272 800 
h. Varðskipið Óðinn ............2000200 000. 9 403 500 

43 889 800 
— Tekjur .........200.0000 000 2 500 000 

41 389 800 
Bifreiðaeftirlit ríkisins: 
a. Laun ..........02002 0000 2 060 280 
b. Annar kostnaður ..........00000 0000 2 500 000 
c. Vegna húsnæðis við bifreiðaeftirlit á Akureyri ..... 200 000 

4 760 280 
— Tekjur ..........0.000 0000 4 760 280 

Kostnaður við eftirlit á vegum: 
a. Laun ..........0.0 nr 216 960 
hb. Annar kostnaður .........2.22000 000. 200 000 

—— 416 960 
Til húsameistara ríkisins: 
a. Laun ....0.....0000r nr 1662 360 
b. Annar kostnaður .........0.0000.0 000. 1600 000. 

3 262 360 

+ Tekjur af vinnu ..........0000000 0000... 300 000 

Til bindindisstarfsemi: ——— 2962 360 
a. Laun áfengisvarnaráðunautar ..................... 147 600 
b. Til áfengisvarnaráðs (enda samþykki dómsmálaráðu- 

neytið úthlutun fjárins) ............00000.0.0.00..0.. 950 000    
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c. Til Stórstúku Íslands ...............00.00. 0000... 390 000 
d. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 

1. Laun .......... 0. 86600 
2. Ferðakostnaður .............0.......... 4650 

91 250 
— 1578 850 

Samtals A. ... 142 427 955 

B. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fl. 

(fjármálaráðuneyti). 

I. Tollar: 

a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 
1. Laun ..........20000 0000 5054640 
2. Húsaleiga, ljós og hiti ................. 400000 
3. Símakostnaður og burðargjöld ........ 400000 
4. Annar kostnaður .............0.00.0.... 2100000 

— | 7954 640 

hb. Tollgæzla: 
1. Í Reykjavík: 

a. Laun .........00200 000... 5839764 
b. Vaktaálag ............000000.000.00... 550000 
c. Húsaleiga, ljós og hiti ............. 1000000 
d. Símakostnaður .............2.00.0... 95000 
e. Annar kostnaður .................. 3400000 

——— (10 884 764 

2. Á Keflavíkurflugvelli: 
a. Laun ........00000 0000... 1255440 
b. Vaktaálag og helgidagauppbót ..... 369432 
c. Einkennisfatnaður ................. 125000 
d. Fæðisstyrkur tollvarða ............. 141000 
e. Annar kostnaður ..........00.0000.. 370000 
f. Kostnaður við tolleftirlit á varnar- 

stöðvum utan Keflavíkurflugvallar .. 280000 
— 2 540 872 

3. Utan Reykjavikur og Keflavikurflugvallar: 
a. Laun .sssessereeeeeeeeeeererensseee 1988280 
b. Annar kostnaður ...........0.20..0.. 900000 

— | 2888 280 
———| 24 268 556 

II. Kostnaður við ríkisskattanefnd og skattstofur ....... 15 500 000 
TIl. Kostnaður við fasteignamat ...................0...... 3 000 000 
IV. Eftirlit með opinberum sjóðum .........00000000.0.. 21 000 
V. Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................ 85 000 

VI. Innheimtulaun ...........202000000 00... n nn. 750 000 
VII. Innheimtustofnun ...........0..0000000 0000... 3 217 000 

Samtals B. ... 46 841 556
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C. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 
ráðsins og opinberra embætta ...................... 2 200 000 

Samtals C. ... «0 2 200 000       

A 48
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Til læknaskipunar og heilbrigdismåla er veitt (heilbrigdismålaråduneyti): 

mæ
 

þm
 

IN. 

IV. 

  

Landlæknisembættið: 

a. Laun ........20.0 000 

b. Annar kostnaður 

Héraðslæknar: 

1. Laun „.........2.000 000. enn 
2. Símakostnaður og burðargjöld 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð .. 

Ríkisspítalar: 
A. Landsspítalinn: 

  

  

  

1. Laun .......000 00 39736806 
2. Matvörur .......0000 000... 5328000 
3. Ljósmæðraskólinn .............. 360600 
4. Annar kostnaður ............... - 16060000 

61485406 
— Tekjur .........0000 000... 26440000 

Rekstrarhalli ... — 

B. Fæðingardeild Landsspitalans: 
1. Laun .......00 11335679 
2. Fæðiskostnaður ................ 1372000 
3. Annar kostnaður .........0..00... 4327000 

17034679 
— Tekjur ........20000 00. 7922500 

Rekstrarhalli ...— 

C. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

1. Laun .......02 0000 8538479 

2. Matvörur ........020. 0... 2170000 
3. Til brunavarnavatnsveitu ......... 520000 

4. Annar kostnaður ..........0.000.. 4966000 

16194479 

—— Tekjur .......000000 000... 8625000 
Rekstrarhalli ...—.—— 

Ð. Heilsuhælið í Kristnesi: 

1. Laun .......0000 0000 3065240 

2, Matvörur ........00. eererereneeee 990000 
3. Annar kostnaður ..........0.00.. 1340000 

5395240 

— Tekjur .......00000 0000... 4760000 
Rekstrarhalli ... 

  

  

35 045 406 

9112 179 

7 569 479   635 240   

kr. kr. 

436 440 
200 000 

rr 636 440 

8 715 000 
130 000 
— 8 845 000 

84 404
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E. Geðveikrahælið á Kleppi: 
1. Laun .........0.00000 00... 18563575 
2. Matvörur .........00.0...00...... 3267000 
3. Til húsgagna- og áhaldakaupa ... 1000000 
4. Annar kostnaður ................ 5473750 

28304325 
= Tekjur ...........0..00... 0... 20900000 

Rekstrarhalli 2. .—— 7 404 325 

F. Fávitahælið í Kópavogi: 

1. Laun ...........0.000 000 5921928 
2. Matvörur ........00..0..0. 0... 1081000 
3. Annar kostnaður ................ 1951000 

8953928 
— Tekjur .....,......000.00000 00... 7875000 

Rekstrarhalli ...—— 1078 928 

G. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 
1. Laun ...........0.00000 00... 444114 
2. Matvörur „.............. 00... 30000 
3. Annar kostnaður ................ 160500 

Rekstrarhalli ... 634 614 
H. Blóðbankinn: 

1. Laun .........0...00 00. 748218 
2. Annar kostnaður ................ 465000 

1213218 
= Tekjur ............0.0000. 00... 500000 

Rekstrarhalli ...——— 713 218 
—| 62 193 389 

Rannsóknarstofa háskólans: 
1. Laun .............000000 0000. 4 242 124 
2. Annar kostnaður ..............000.00.....0.. 2 048 000 

6 290 124 
— Tekjur af rannsóknum ...........0000.0.0.... 2 100 000 

— 4 190 124 
Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. lögum ... 8 000 000 
a. Rekstrarstyrkur til St. Jósefsspítalans í Reykja- 

vík, kr. 27.50 á legudag, til St. Jósefsspítalans 
í Hafnarfirði, kr. 17.50 á legudag, og til St. 
Franciskusspitalans í Stykkishólmi, kr. 15.00 á 
legudag, allt að ...............20.00.. 0. 0... 2 325 000 

b. Byggingarstyrkur til St. Jósefsspítalans í 
Reykjavík ........00000 00 1 950 000 

c. Til Franciskussjúkrahússins í Stykkishólmi til 
kaupa á röntgentækjum .................... 200 000 

Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 
tvöföldu framlagi annars staðar að: 
a. Reykjavík .............002000. 0... s.n 1900 000 
b. Aðrir kaupstaðir ...,........................ 420 000 

——— 2320000
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Skilyrði fyrir styrknum er það, að heilsuverndar- 
stöðvar reki berklavarnastarfsemi undir yfirstjórn 

og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og hagi störf- 
um sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðisstjórnin 

samþykkir. 
IX. Styrkur til byggingar sjúkrahúsa, sjúkraskýla og 

læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa ...... 

X. Embætti skólayfirlæknis: 
a. Laun ........02000 00. 
b. Annar kostnaður ........0000 0. 0... 

XI. Til ónæmisaðgerða samkvæmt lögum nr. 36/1950 

XII. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum sóttvarnarlaga, 
nr. 34 12. apríl 1954 .........20..200 00... 

XIII. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum farsóttarlaga, 

nr. 10/1958 .....00020000 een 

XIV, Til rannsókna á geislavirkni í matvælum ........ 

XV. Til lækningaferða sérfræðinga .........2.0.0.00.. 
XVI. Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí 

1942 ......0...00 nr 
XVII. Til lækningatækja í fámennum lælknishéruðum 

samkv. lögum nr. 45/1962 .....02000000 000... 
XVIIL Til námsferða héraðslækna og annarra embættis- 

lækna eftir úthlutun landlæknis .......2.0.000... 
XIX. Til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar ............ 
XX. Kostnaður vegna laga nr. 27/1945, um eyðing á 

rottum #.....2.000 000. 

XXI. Til umbúðasmíði vegna fatlaðra ................ 
XXIL Styrkur til ýmissa sjúklinga, eftir úthlutun trygg- 

ingaráðs, að fengnum tillögum landlæknis, gegn 
tvöföldu framlagi frá Tryggingastofnun ríkisins 

XXII. Styrkur samkvæmt ákvörðun landlæknis til sjúkl- 
inga, sem leita þurfa læknishjálpar erlendis .... 

XXIV. Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra (áætlað) .. 

XXV. Til vírusrannsókna .......0000000 000... 

XXVI. Til námskeiða fyrir embættislækna ............. 
XXVII. Til framhaldsnámskeiða lækna (LFÍ .......... 

XXVINI. Tillag til alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar .. 

XXIX. Útgjöld vegna framkvæmda lyfsölulaga ......... 
XXX. Matvælaeftirlitið: 

1. Laun sees erne, 
2. Annar kostnaður ........00000 00... 

XXXI. Til heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands, 

byggingarstyrkur 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

  

233 676 

225 460 
300 000 

  

7 000 000 

277 676 
40 000 

50 000 

325 000 
350 000 
30 000 

40 000 

200 000 

50 000 
13 500 

250 000 
36 000 

150 000 

100 000 
1150 000 

50 000 
20 000 
20 000 

597 242 
100 000 

525 460 

200 000 
    102 319 235 
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Til samgöngumála, veðurþjónustu o. fl. er veitt (samgöngumálaráðuneyti): 

IL 

. Til brúargerða 
. Til endurbyggingar gamalla brúa 

. Til ferjuhalds 
. Kláfferja á Tungnaá hjá Haldi 

. Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 

  

Á. Vegamál. 

Stjórn og undirbúningur vegagerða: 
1. Laun 2......00.0. 0000 
2. Ferðakostnaður verkfræðinga og til aðstoðar og 

mælinga .........002.0020 2... 

—- Fært á ýmis verk af ferðakostnaði og laun- 

um verkfræðinga 

3. Annar skrifstofukostnaður ..............0.... 

Þjóðvegir: 
Til nýrra akvega 
Greiðslur af vegalánum 
Viðhald 
Til endurbyggingar þjóðvega 
Til millibyggðavega ................. 7100000 

— Vegagjald af benzini 7100000 
Til samgöngubóta á landi 

NK NON 

sr... 

S
E
E
 

ht
; 

sr. . 

0... 

................. 

sr Fjallvegir 
. Til áhalda: 

1. Til verkfærakaupa 
2. Til kaupa å vegavinnuvélum 
3. Til bókasafns verkamanna 

. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 102/1933 . 
. Til ræktunarvega 
. Til nýbýlavega 

Til tilrauna til rykbindingar á þjóðvegum með oliu- 
borinni möl 

sees eee eee se eee eee 00. 

0000... 

ferðamönnum 

. Til Guðmundar Jónassonar vegna rekstrar snjóbíla 
. Til rekstrar snjóbíls á Fljótsdalshéraði 
. Til fyrrverandi vegaverkstjóra og vegaverkstjóra- 

ekkna, eftir tillögum vegamálastjóra 

Iðgjöld til slysatryggingar ...................... 
Gjöld samkv. lögum nr. 16/1943, um orlof verka- 

manna 

Samtals A. ...   

kr. kr.   

3 687 810 

1700 000 
5 387 810 

„1750 000 
3 637 810 
1500 000 

20 480 000 
10 446 000 
70 000 000 

800 000 

5 400 000 

95 090 
2 770 000 

15 000 

5 137 810 

{107 126 000 
13 280 000 
1425 000 
1375 000 

2 880 000 
3 300 000 

68 000 
200 000 

200 000 
15 000 

350 009 

160 000 
20 000 
30 000 

600 009 
450 000 

2 600 009 
220 000 

    . 139 436 810 
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I. 
IL. 

  

B. Samgöngur á sjó. 

Skipaútgerð ríkisins ............0..0...0... 0... 0... 
Til flóabáta og vöruflutninga ...............0.0.... 

III. Til byggingar flóabáta fyrir farsvæði Djúpbáts og 

IT. 

11. 

IV. 
V. 

VI. 

Breidafjardarbåts ............2000.000 000... 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 
rekstrarreikningur 1963 frá útgerð þessara báta, ef 
styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 
kr. Ferðaáætlun 1964 og flutningsgjaldskrá sé sam- 
þykkt af póst- og símamálastjórninni og Skipaút- 
gerð ríkisins og reikningar ársins sendir henni, enda 
athugi hún, hversu rík sé þörf á ferðum hvers þess 
báts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bátar, sem 
njóta styrks úr ríkissjóði, eru skyldir til að flytja 
póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt. 

Eigi skal styrkurinn greiddur að fullu, fyrr en skil- 
ríki hafa legið fyrir Skipaútgerð ríkisins um afkomu 
hlutaðeigandi báta á styrktímabilinu, þeirra er varan- 
legum samgöngum halda uppi á ákveðnu svæði, svo 
að sýnt sé, að styrksins hefur verið þörf, eins og hann 
var ákveðinn. 

Samtals B. ... 

C. Vitamál og hafnargerðir. 

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

Föst laun ..........002 00. 2359884 
—- Hluti af launum verkfræðinga o. fl. 
færður á hafmir ..........0000000 000. 650000 

2. Annar skrifstofukostnaður ............0....0.0... 
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar ............... 

Laun vitavarða: 

a. Föst laun ......0.0..00002 0000 
b. Aukagæzla og aðstoð .........000000 0... 

Rekstrarkostnaður vitanna: 
a. Vitaskipið ..........220000 0000 nn 
b. Vitarmir ...........2020000 0000 n en 

Viðhald og endurbætur vitanna ........0..000.2.00.. 
Sjómerki og viðhald sæluhúsa .........020.00.00.. 
Til áhalda ..........2020200 000 
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18 000 000 
6 000 000 

500 000 

24 500 000 

1 709 884 
650 000 
115 000 

—————— | 2474 884 

980 000 
120 000 

| 1100000 

3 750 000 
3 000 000 

—| 6750000 
650 000 
300 000 

3 000 000
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VII. Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: 

Akranes .........0000 0000 
Akureyri ........2200000.0n en 
Árskógssandur ..........200000 nn. ne. 
Blönduós .........002200000 00 sn. 
Breiðdalsvík ...........00020000 0000... 
Bolungarvík .........00020000 000... 

Borgarnes .........0.000000. enn 

Borgarfjörður eystri .........0.000000.0......... 
Búðareyri ...........20200000. eens. 

Dalvík seernes. 
. Drangsnes .........20..00... ss 

. Eskifjörður ............2002000 0000... 
Eyrarbakki ............20022000 ne... 
Fáskrúðsfjörður ...........2000000.00. 0... 

5. Flatey á Skjálfanda .........2.00000.0...0....0.0.. 
Flateyri ...........2.0200 002 

Gerðavör .........00000 0 

Grafarnes ..........00000 00. 
Grenivík ...........0. 000 

. Grímsey ........00000 000. 
. Hafnarfjörður ............22000000. 000... 
. Hafnir í Höfnum .........000000 0000... 

. Haganesvík ...........000000 0... 

. Hólmavík .........00020 00... 

. Hrísey ..........000000 0000. 
. Húsavík ...........22.00000 0 sen 

. Höfn í Hornafirði ............0020000 0... 0... 

. Ísafjörður .............000000 
Járngerðarstaðir ...............200000 000. 0... 

. Kópavogur „........0.000000 00 
. Mjóifjörður ............2.00000 0... en 
. Neskaupstaður ...........2.20200 20... nn 
. Norðurfjörður ...............0.2000 0... 

i, Ólafsfjörður ...........00000.. 
. Ólafsvík 20.00.2020... 

Patreksfjörður .............02000 0200... 

. Raufarhöfn ...........0..0000 000 

Sandgerði ...........00000 0... 

Sauðárkrókur .............200.00.. 0... 

Seyðisfjörður ..........00000 00... 

Siglufjörður .............20020 000... 
Skagaströnd ...........20000.2 0... 

3. Stokkseyri ...........0000000. 00. 
Stykkishólmur .............02000 00. 0... 

5. Stöðvarfjörður ...........2..220000.. 0... 
. Suðureyri .......20200000000 0. 
. Tálknafjörður ..............0.22.0 0000... 

. Vestmannaeyjar ............020..0 0... 0... 
9. Vopnafjörður ...........0.002 000... nn... 

  

  

700 000 
300 000 
400 000 
100 000 
50 000 

700 000 

25 000 
225 000 
450 000 
600 000 
100 000 
600 000 
300 000 
50 000 

300 000 
100 090 

150 000 
500 000 
250 000 
200 600 
600 000 
50 000 
50 000 

150 000 

450 000 
450 000 

150 000 
450 000 
600 000 

250 000 
50 000 

500 000 
50 000 

600 000 

600 000 
300 000 
700 000 
600 000 
450 000 
450 000 
600 000 
250 000 
50 000 

600 000 
300 000 
200 000 
100 000 
700 000   500 000
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50. Þingeyri ............0..0.0000 00 senn 300 000 
51. Þórshöfn ................00000 000... 250 000 
52. Ýmsar hafnargerðir ............0..000.0000.0. 100 000 

——| 17 550 000 
VIII. Til hafnarbótasjóðs .........000.002. 2... 8 000 000 

IX. Til greiðslu á eftirstöðvum af lögboðnum hluta ríkis- 
sjóðsframlags til hafnarframkvæmda .............. 4 000 000 

X. Greiðslur af hafnarlánum ...........0000000..0..... 9 867 000 
XI. Ferjubryggjur ................0.0 0000 500 000 

Samtals C. . 54 191 884 

D. Flugmál. 
I. Stjórn flugmála: 

Skrifstofukostnaður: 
a. Lan .............00 0. 1241912 
b. Annar kostnaður ................0.0... 1350000 

—— | 2591912 

— Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar .. | 2 300 000 
TT 291 912 

II. Reykjavíkurflugvöllur: 

1. Flugvallarstjórn, laun ...........0000 0000... 290 640 
2. Slökkviliðsdeild: 

a. Laun ............ 00 1520160 
b. Aukavinna og vaktaálag ............ 1250000 
c Annar kostnaður .................... 500000 

——— 3 270 160 

3. Vélaverkstæði: 
a. Laun ............0. 0 301560 
b. Aukavinna ............0.000000 100000 
c. Laun vélvirkja og tímakaupsmanna .. 975000 
d. Efni og varahlutir .................. 1300000 
e. Benzin og olíur ..............0....... 600000 
f. Annar kostnaður .................... 300000 

3576560 
—— Seld vinna og akstur ................ 3576560 

4. Trésmíðaverkstæði: 
a. Laun ..........000. 0... 225840 
b Aukavinna ..........0.000 000 50000 
c. Laun trésmiða og aðstoðarmanna .... 500000 
d. Efni og verkfæri .................... 150000 
e. Annar kostnaður ..............0...... 150000 

1075840 
=- Seld vinna .............000 000. 1075840 

5. Viðhald og varðveizla mannvirkja: 
a. Laun verkstjóra .................... 117360 
b. Aukavinna ............00000 000... 45000 
c. Laun verkamanna ................... 1575000    
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d. Efni, aðkeypt vinna, viðgerðir o. fl. .. 2800000 
e. Malbikun flugbrauta ................ 1400000 
f. Færsla flugbrautarljósa ............. 100000 

— 6 037 360 
6. Rafmagnsverkstæði: 

a. Latin .............0 0 193560 
b. Annar kostnaður ................. EEN "200000 

393560 
—- Seld vinna og efni .................. 150000 

— 243 560 
7. Annar kostnaður .........0..0000 000. 1100000 

— Tekjur .............0.00 000 550000 
— 550 000 

———/ 10 391 720 
Keflavíkurflugvöllur: 

1. Skrifstofukostnaður: 
a. Lan ............. 00. 525360 
b. Annar kostnaður .................... 400000 

—— 925 360 
2. Flugumferðarstjórn: 

a. Lan ..........00. 000 1926480 
b. Vaktaálag og aukavinna ............. 1000000 
ce. Annar kostnaður ...........0.00.0..... 500000 

3 426 480 
3. Radíódeild: 

a. Laun ...........000 00 104400 
b. Aukavinna ............00.00000. 0. 50000 
c. Annar kostnaður .................... 457200 

—— 611 600 
4. Tryggingargjöld ...............0000000 00 213 800 
5. Viðhald húsa og rekstur rafstöðva .............. 350 000 
6. Annar kostnaður ...........0.0.0.0.000 000. 300 600 

5 827 240 
Aðrir flugvellir: 

Í. Framkvæmdastjórn .......000000 1250000 
=- Fært á aðra liði .................... 780000 

470 000 
2. Akureyrarflugvöllur ............00000 0000. 800 000 
3. Egilsstaðaflugvöllur ...........00.0...0..0.. 250 000 
4. Vestmannaeyjaflugvöllur ..............0..000... 282 000 
5. Sauðárkróksflugvöllur .............0........... 200 000 
6. Ísafjarðarflugvöllur 2... serveren 165 500 
7. Ýmsir flugvellir ................0 000 1 000 000 

8. Snjómokstur ............00.00.2 0000 150 000 

9. Ferðakostnaður og mælingar flugvalla .......... 50 000 

—, 3367 500 
Flugöryggisþjónustan: 

A. Framkvæmdastjórn: 
1. Laun ...........0 0. 164280 
2. Annar kostnaður ................22.… 150000 

- 314 280 
A 49
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B. Flugumferðarstjórn: 
1. Upplýsingaþjónustan: 

a. Laun .........00000 0... 253920 

b. Annar kostnaður ................ 90000 
— — 343 920 

2. Flugumferðarstjórn, Reykjavik 
a. Laun ........000 0000 1310160 
b. Vaktaálag og aukavinna .......... 852000 
c. Annar kostnaður ................. 1085250 

—.—.—— 3 247 410 

3. Flugumferðarstjórn, Akureyri: 
a. Laun .........0000 00... 230520 

b. Aukavinna .........000000. 000... 120000 

c. Annar kostnaður ..........0...... 200000 
— 550 520 

4. Flugumferðarstjórn, Vestmannaeyjum: 

a. Laun .........000000 0... 235440 
b. Aukavinna .......0.000000000...... 70000 

c. Annar kostnaður ..........00..22.. 85000 
390 440 

5. Flugumferðarstjórn, Egilsstöðum: | 
a. Laun ..........02000 00... 221400 

b. Aukavinna ........0..00000.0 0... 50000 

c. Annar kostnaður ................. 90000 
361 400 

6. Flugumferðarstjórn, Ísafirði: 
a. Laun ........000000 0... 217320 

b. Aukavinna ........0000000 000... 50000 

c. Annar kostnaður ................. 90000 

357 320 
7. Flugumferðarstjórn, Hornafirði: 

a. Laun ........00000 00 96480 

b. Aukavinna .........000000 000... 10000 

c. Annar kostnaður ................. 30000 

136 480 

C. Flugfjarskiptistöðvar og radiovitar: 
1. Radiodeild — stjórn, laun ................... 244 320 
2. Viðhald stöðvanna: 

A. Radioverkstæði, Reykjavík: 
a. Laun .........000000 00. 710760 

b. Aukavinna ........000000000.. 400000 

c. Efni og varahlutir ............ 400000 
d. Annar kostnaður .............. 200000 

1770760 
— Seld vinna og efni ............ 1770760 

B. Radioverkstæði, Akureyri: 
a. Laun .........00000 0000 92760 

b. Aukavinna .............00..2... 50000    



30. desember. 

VI 

VII. 
VIII. 

IX. 

KI. 

XIL 

  

  

  

  

391 Nr. 70. 
13. gr. 

kr. kr. 

c. Efni og varahlutir ............ 150000 
d. Annar kostnaður .............. 59000 

351760 
— Seld vinna og efni ............ 351760 

C. Radioverkstædi, Egilsstöðum: 
a. Laun .........0.0.0000 0. 92760 
b. Aukavinna .........000000000.. 40000 
c. Efni og varahlutir ............ 75000 
d. Annar kostnaður .............. 57500 

265260 
— Seld vinna og efni ............ 265260 

3. Rekstur stöðvanna .........000000000 00... 1 168 200 
— | 7114290 

Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 
málaráðstefnur: 
1. Framlag til ICAO ...........220000 0000... 230 000 
2. Ferðakostnaður ...........00200000 0000... 280 000 
3. ICAO-deild: 

a. Laun .........000002002 00 155960 
b. Annar kostnaður ...............00... 10000 

165 960 
— — 675 960 

Þjálfun starfsmanna í flugvallarekstri .............. 200 000 
Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 250 000 
Loftferðaeftirlit: 
a. Laun „........200000 00. 269760 
b. Til flugskráningar ..................... 425000 
c. Annar kostnaður ..........0000000.0.00.. 150000 

844 760 
— Tekjur .............200000 00 s.n. ensvernere 20 000 

—— 824 760 

Albjóðaflugbjónustan: 
Flugfjarskiptaþjónustan .................0.00... 22 829 786 

> Flugveðurþjónustan ...........0020000 0... ... 11 871 772 
3. Flugumferðarstjórn ..............000. 0000... 8 928 722 
4. Sæsímakostnaður „.............000.00 0... 0. 19 210 252 

62 840 532 
—=- Alþjóðatillag ...........2000000 000... 58 044 856 

| 4795 676 

Framlag til ICAO vegna veðurathugunarskipa á 
Norður-Atlantshafi ...........02020000.. 0... 724 000 
Veðurþjónusta á Grænlandi og lóranstöð í Færeyjum 2 200 000     36 663 058
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af flugvöllum eru áætlaðar: 

Keflavíkurflugvelli 
öðrum flugvöllum 

E. Veðurþjónusta. 

I. Almenn veðurþjónusta: 
A. Yfirstjórn og skrifstofa: 

1. Laun .........0000 000. 

2. Aukavinna 2......0000.0 000. 

3. Annar kostnaður ...........00.00.0.. 

B. Veðurstofan á Reykjavíkurflugvelli: 

30. desember. 

13. gr. 
  

517000 
600000 

1263000 
362000 

i. Laun .........02.0 0000 

2. Aukavinna og vaktaálag ............ 
3. Þóknun veðurathugunarmanna ....... 
4. Símakostnaður .........0000..0....... 

5. Annar kostnaður ............0.0.... 

. Loftskeytadeild: 
1. Laun .........00000. 00 sr 

2. Aukavinna ........0000000 00... 

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

D. Veðurfarsdeild: 

Laun .......0.000 00 
Aukavinna .......0.00000 000 
Þóknun til veðurathugunarmanna .... 
Til veðurathugana á hálendi Íslands .. 

Sr
i 
t
o
o
 

Annar kostnaður ........00000000.... 

E. Áhaldadeild: 

1. Laun ..........000 000 nr 

2. Aukavinna .......00000 0. 

3. Veðurathugunaráhöld ............... 
4. Annar kostnaður ...........0..00..%. 

. Jarðeðlisfræðideild: 
1. Laun ...........000.20 000 

2. Aukavinna „........000000 000... 
3. Jarðskjálftamælar utan Reykjavíkur .. 

4. Annar kostnaður ................... 
5. Ný jarðskjálftastóð á Austurlandi .... 
6. Ýmsar veðurfræðilegar mælingar .... 

542448 
170000 
180000 

538420 
25000 

236643 
70000 

420000 

575340 
50000 

145000 
170000 

182880 
15000 
50000 

150000 
10000 
60000 

kr. kr.   

6 500 000 
11 000 000 

250 000 
17 750 000 

  

18 913 058 
  

959 680 

4 021 200 

892 448 

1 290 063 

940 340     467 880
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G. Bóka- og skjalasafn: 
1. Aukavinna .......000000 00. 40000 
2. Annar kostnaður .......00.00000...... 100000 

— 140 000 

8711 611 

=- Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu ........ 1123676 R 
—--——| 17 587 935 

Tillag til alþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar ... 52 000 

Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 
A. Veðurstofan á Keflavíkurflugvelli: 

1. Laun „.......0000 0000 2337000 
2. Aukavinna .......200000 00 1510000 
3. Þóknun veðurathugunarmanna ...... 497447 
4. Annar kostnaður .......0.0.000000... 1596537 

——— | 5940 984 

B. Háloftaathugunarstöðin á Keflavíkurflugvelli: 
1. Laun .........0..000 000 756240 
2. Aukavinna .......0000000 0. 540000 
3. Mælitæki til háloftaathugana ........ 2000000 
4. Annar kostnaður ........00.00...0.. 341326 

——— | 3637 566 

C. Loftskeytadeild á Reykjavíkurflugvelli: 
1. Laun „......00000 0000 542448 
2. Aukavinna ........2.20.000 00. 312000 
3. Annar kostnaður ...........2...2... 315098 

1169 546 

D. Óbeinn kostnaður samkvæmt samningi ........ 1123676 

Fært á 13. gr. D. X. 2 0000... 11 871 772 

Samtals E. ... 7 639 935 

F. Ýmis mál. 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Lan ........0200000. 0 882960 
b. Aukavinna ........0000000 000... 400000 

c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 150000 
d. Annar kostnaður ..........00.0..00.. 450000 

——-— 1882 960 

2. Landkynning .........2.0000.0 00 000. nn 750 000 
3. Þáttiaka í landkynningarstarfsemi Norðurlanda- 

þjóða .......0...00000 000 200 000 
4. Upplýsingaskrifstofa í London .................. 220 000 
5. Upplýsingaskrifstofa á Akureyri ................ — 80000 

3 082 960 

= Tekjur .........0000000. 0 2 500 000 
Rekstrarhalli ... 582 960      
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Skipaskodun rikisins: 
1. Laun ...............0.22 0000. 
2. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) .......... 
3. Ferðakostnaður .................0000000. 0... 
4. Til fræðslumyndar um notkun gúmmíbáta ...... 
5. Annar kostnaður .............00...00. 000... 

Laun .......0000000000 0200 
Stundakennsla og prófkostnaður RIÐ 
Húsaleiga ...............20.0.0000 000. 
Hiti, ljós og ræsting ................00000 0000... 
Til áhaldakaupa .............00.0..00. 000... 
Til námskeiða utan Reykjavíkur ................ 
Annar kostnaður .............0..0.200.0.... 0... SI

 
SN
 

Sð 
mi
 

Sjómannaskólahúsið: 
Húsvarzla og reikningshald: 
1. Laun ............2000000 000 

— Endurgreiddur kostnaður af hita og 
ræstingu ..........0....0 000. 875000 
Húsaleiga .................0.. 0000. 697256 

Til matsveina- og veitingaþjónaskóla: 
1. Laun ...............02.0 0... 

2. Stundakennsla .............0000..v0 nn 

3. Áhaldakaup ..........2000000 0. 
4. Annar kostnaður ............0000000. 00... 

Til landmælinga: 
1. Laun .............00000. 0. een 

2. Prentun landabréfa ............000000 0000... 

3. Annar kostnaður ...........0.2.00.00...v even 

Til sjómælinga og sjókortagerðar: 
1. Sjómælingar: 

a. Laun ...........0200.0 0... 55200 

b. Mælingavinna .............0..0....... 300000 
c. Útgerð sjómælingabáts .............. 460000 
d. Annar kostnaður ................... 100000 

2. Sjókortagerð: 

a. Laun ..........02.0000. 00 112460 

b. Prentum ...........000000 0000... 250000 

1572256 

  

kr. kr.   

2 087 600 

250 000 
350 000 
75 000 

600 000 

3 362 600 
2 500 000 

  

727 392 
755 117 
160 000 
290 000 
155 000 
220 000 
100 000 

86 256 
1 486 000 
1572 256 
  

282 720 
130 000 
20 000 

285 000 

290 640 
250 000 
650 009 

915 200   

862 600 

2 407 509 

717 720 

1190 640
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c. Efni .........00 0000 80000 

d. Til åhaldakaupa .......000000 0000... 100000 
e. Annar kostnaður ........00..00.0... =... 125000 

667460 
— Tekjur .......0000000 0000 170000 

——.— 497 460 
1412660 

VIII. Styrkur til flugbjörgunarsveitar Reykjavíkur ...... 50 000 
IX. Til flugbjörgunarsveitar Akureyrar ...........000.. 50 000 

X. Til byggingar umferðarmiðstöðvar í Reykjavík 500 000 
XI. Til Ferðamálasjóðs .......2.0000000 0000... 1000 000 

XII. Til endurbóta við Geysi .....0..00000000 000... 80 000 

XIII. Til gisti- og veitingastaðaeftirlits samkv. lögum nr. 
53/1963 ........000.000 ner 100 000 

Samtals F.. 

      8 954 089 
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A. Kennslumål. 

Håskålinn: 
1. Laun ........0.000000 00... 

2. Til risnu háskólarektors og deildarforseta 
3. Hiti, ljós og ræsting ............00.0.... 
4. Til tannlækningastofu .............0..2... 
5. Til kennslu í lyfjafræði lyfsala .......... 
6. Til verklegrar kennslu í lyfjagerð ....... 
7. Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ........ 
8. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði ... 
9. Til rannsóknarstofu í lífeðlisfræði ...... 

10. Til stundakennslu ..............00.000.... 
11. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- 

indamanna ..........2000000 00... 
12. Til rannsóknarstofu í handlæknisfræði .. 
13. Til verklegrar kennslu í guðfræði ...... 
14. Fasteignagjöld og tryggingar ............ 
15. Prófkostnaður ............0.0000000....0.... 

16. Íþróttakennsla ........000.0.0000 00... 
17. Til stúdentaskipta ...............0000... 
18. Til landmælinga ..........20.000000.00.0. 0... 
19. Námskeið í uppeldisfræðum ............. 
20. Til bókakaupa .......02000000 00. 0... 
21. Til sérlestrarherbergja stúdenta ......... 
22. Ýmis útgjöld .........0.....0.0. 0... 
23. Námskeið fyrir norræna stúdenta ........ 
24. Til frjálsrar rannsóknarstarfsemi ........ 
25. Rannsóknarstofa í lyfjafræði lyfsala 
26. Vegna orlofs háskólakennara ............ 
27. Til félagsstarfsemi stúdenta ............. 
28. Til rannsóknarstofu í efnafræði ......... 

Tilraunastofa háskólans á Keldum: 
1. Laun ............000200 000 

2. Annar kostnaður .............0.0.00..0.00. 

= Tekjur ...........0..2.00000 00. 

Til eðlisfræðirannsókna .................... 

II. Handritastofnun Íslands: 

TIl. a. 

Laun og rannsóknarstyrkir ................ 
Kostnaður við útgáfu handrita ............. 

Annar kostnaður ...........0.0.00000. 00... 

Til styrktar íslenzkum námsmönnum ....... 
Þar af til Lánasjóðs íslenzkra námsmanna 

samkv. lögum nr. 52/1961 kr. 7 216 325.   

kr. kr.   

11 115 240 
46 000 

750 000 
500 000 
250 000 
30 000 
15 000 
10 000 
10 000 

798 645 

150 000 
20 000 
10 000 

130 000 
240 000 
100 000 
50 000 
60 000 
40 000 

250 000 
300 000 
700 000 
50 000 

150 000 
25 000 

200 000 
80 000 
40 000 

  

1345 932 
3 136 700 

4 482 632 
4 000 000 

850 000 
1000 000 

150 000 

10 615 372   
16 119 885 

482 632 
1446 000 

2 000 000
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b. Til leidbeiningarskrifstofu um nåm erlendis, 
samkvæmt nánari ákvörðun menntamålarådu- 
neytisins .............0.0000. 00 13 500 

———| 10 628 872 
IV. Fræðslumálastjóraembættið: 

a. Laun ...............0..0. 000 1408 120 
b. Annar kostnaður ............0.0)00..0 0. 1050 000 
c. Til kaupa á húsgögnum o. fl. ............... 133 006 

—— 2 591 126 
- Menntaskólinn í Reykjavík: 

a. Föst latin „0... 5 558 964 
b. Stundakennsla ..........0.0...00, 00. 1958 500 
c. Hiti, ljós og ræsting ..................... … 500 000 
d. Viðhald húsa og áhalda .................... 550 000 
e. Náms- og húsaleigustyrkir ................. 35 000 
f. Styrkur til bókasafns skólans .............. 15 000 
gs. Styrkur til bókasafnsins Íþöku ............. 10 000 
h. Til prófdómara ........000.... 0. 180 000 
i. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 20 000 
j. Námsferðir .......00.0... 10 000 
k. Annar kostnaður .........00..0... eeerereee 350 000 
1. Til kennsluåhalda .........0...0.. 0. 100 000 

m. Húsaleiga ...........0...0.0000000 0. 270 000 
n. Til brunavarna ................0 0000... 150 000 

————— | 9707 464 

VI. Menntaskólinn á Akureyri: 
a. Föst laun ................0. 00 2 253 432 
b. Stundakennsla ..........0000.0 0000. 1522500 
c. Hiti, ljós og ræsting ....... HR 425 000 
d. Viðhald húsa og áhalda .................... 800 000 
e. Námsstyrkir ...........00....0... 0. 15 000 
f. Til bóka og áhalda ........................ 25 000 
g. Til bókasafns nemenda .................... 5 000 
h. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 20 000 
i, Námsferðir ................0... 2. 3 000 
Í. Annar kostnaður ...................0...... 162 000 

0 5 230 932 
Menntaskólinn á Laugarvatni: 
a. Föst laun .............0002 0000... 1068 600 
b. Stundakennsla .........000000000 00 329 150 
c. Húsnæði, ljós, hiti og ræsting ............... 250 000 
d. Prófkostnaður ...........0..0.0.0 21 000 
e. Námsstyrkir ............000000.0.00 0. 12 000 
f. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 20 000 
g. Námsferðir ..............00.0.00.. 000. 3 000 
h. Til bókakaupa og áhalda .................. 25 000 
i. Til bókasafns nemenda ...................… 5 000 
j. Annar kostnaður ..............0.0.000000000.. 160 000 
k. Viðhaldskostnaður ............000....0..... 120 000 

' 2013750 
A 50
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F
R
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1. 

  

  

  

  

398 30. desember. 

14. gr. 

kr. kr. 

a. Föst laun .....0000000 0... 2823176 

b. Stundakennsla .......000000..00. 609000 

c. Prófkostnaður ........00..00000.. 60000 

d. Hiti, ljós og ræsting ............ 770000 

e. Bækur og áhöld .......0000.00... 27000 

f. Námsstyrkir .......00000.0..000. 30000 

g. Viðhald húsa og áhalda ........ 75000 

h. Annar kostnaður .........00.0... 140000 

i. Húsnæði utan skólans .......... 140000 

j. Námsferðir .......0..0.00.0... =. 0000 4 684 176 

Handiíðadeild: 

a. Laun ........00000.0.. 0... 467280 

b. Stundakennsla .......000000.0.0.. 111650 

c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 90000 

d. Til áhaldakaupa .......000.0.00. 50000 

e. Annar kostnaður ..........022... 50000 

f. Viðhald ........000000. 00... 50000 
———— 818 930 

——————| 5503 106 

Föst laun sssss0ssseeeeeeeeeseerrenernrnner 676 200 

Stundakennsla ......00000.0. 000. 558 250 

Til verklegrar kennslu .........0.0000000... 55 000 

Til áhaldakaupa ....0.000.000 0. AR 90 000 

Hiti, ljós og ræsting ........... AR 270 000 

Húsaleiga .......002000 00... 274 000 

Prófkostnaður .......0020000 00 nr 65 000 

Styrkur til bókasafns .......0.0000 000 0...... 3 000 

Til að semja og gefa út kennslubækur ...... 25 000 

Námsferðir .........0000 000... 3 000 

Annar kostnaður .......0000000.. 000... 0... 150 000 
— | 2169450 

Iðnskólinn í Reykjavík: 

a. Laun ......00000 0. 2350200 

b. Stundakennsla ......0000000.0.... 1000000 

c. Annar kostnaður ........0.0.00%. 1552500 
——— 4 902 700 

Til iðnskóla utan Reykjavíkur: 

a. Laun .....00000 000 1173840 

b. Stundakennsla .......00000000..0.. 752000 

c. Annar kostnaður ............... 584950 
—-— 2 510 790 

Til listiðnaðardeildar Handíðaskólans: 

a. Laun .......000000 00. 261276 

b. Stundakennsla .........00.000.0.. 312000 

c. Annar kostnaður .........00.00.... 411125 
nen 984 401 

Laun vegna orlofs og forfalla .............. 122 406 
———!, 8520 297
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XI. Til undirbúnings tæknináms (á Akureyri og i 

Reykjavík) ..........0.0.0.000. 00... 370 000 

Almenn barnafræðsla: 
1. Til barnaskóla Reykjavíkur: 

a. Laun ............2000. 000... 33934552 
b. Stundakennsla ......0.0000000... 1300000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 5000000 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 5100000 

— 145 334 552 

2. Til barnaskólans á Akranesi: 

a. Laun .............000000. 0... 2313512 
b. Stundakennsla .......0.000.0000... 120000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 159560 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 126500 

—, | 2719572 

3. Til barnaskólans á Ísafirði: 

a. Laun ............20000.0. 0... 1380916 
b. Stundakennsla ..........00000... 50000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 140000 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 79925 

—— 1650 841 

4. Til barnaskólans, Sauðárkróki: 
a. Laun ..........00000.0... 0... 594672 
b. Stundakennsla ...........00000... 65000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 50025 
d. Viðhaldskostnaður .............. 74750 

—— 784 447 

5. Til barnaskólans, Siglufirði: 
a. Laun ........0.00000 00... 1531120 
b. Stundakennsla ........00000000.. 70000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 168475 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 40250 

— 1809 845 

6. Til barnaskólans, Ólafsfirði: 
a. Laun ..........2.000000. 0. 0... 505892 
b. Stundakennsla ........0000000... 35000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 46000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 40250 

I 627 142 

7. Til barnaskóla Akureyrar: 

a. Laun ..........200220000 00... 4847556 

b. Stundakennsla „.......0000000... 100000
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c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 347875 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 108100 

8. Til barnaskólans á Húsavík: 5 403 531 

a. Laun .......00.00.000.0 0... 803120 
b. Stundakennsla ......0.0000.000.00. 40000 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 104650 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 17250 

a R 

9. Til barnaskólans á Seyðisfirði: 965 020 
a. Laun ......202000 000... 607800 
b. Stundakennsla ........00000000.. 12000 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 
og annar kostnaður ............. 39390 

d. Viðhaldskostnaður .............. 63250 
. , OO — —— 722 440 

10. Til barnaskólans í Neskaupstað: 
a. Laun .......000000.0 0... 944120 
b. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 77770 
c. Vidhaldskostnadur .............. 115000 

———— | 1136890 

11. Til barnaskólans í Vestmannaeyjum: 

a. Laun ......00000 000 2405288 
hb. Stundakennsla .....00000.00000.0.. 150000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 250000 
d. Viðhaldskostnaður ........0.00... 115000 

A 9 990 9 
12. Til barnaskólans í Keflavík: 2 920 288 

a. Laun ........20.000.00 0... 2925008 
b. Stundakennsla ........00.0000... 100000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 274565 

d. Vidhaldskostnadur .............. 103500 

13. Til barnaskólans í Hafnarfirði: 3 403 073 

a. Laun ......0.200000 0... 3757932 
b. Stundakennsla .........000.0020.. 120000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 450000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 300000 

  Af 9 
14. Til barnaskóla Kópavogs: 1 627 932 

a. Laun .....00000000 000... 4448124 

b. Stundakennsla .......0.00000.00.. 75000 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður | 

og annar kostnaður ............. 700000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 300000 

e.     Skólabifreið, rekstur ............ 150000 

—— 5 673 124
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Fastir skólar utan kaupstaða: 

a. Laun ........2000000 0000... 36186104 
b. Stundakennsla og umsjón ...... 2181500 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði fastra skóla 

utan kaupstaða ................ 7375270 

Farskålar: 

a. Laun ........00000 000... 3983032 
b. Stundakennsla .........002... .e. 152550 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði farskóla ... 514820 

Laun forfalla- og orlofskennara fyrir ala 

barnafræðsluna .......00000..00 0. 00 
Laun vegna tví- og þrískipunar í barnaskólum 
Laun ráðskvenna: 
a. Laun ...........2.00.0 000... 1606448 
b. Ráðskonusiyrkir ................ 20000 

Til aukakennara og stundakennslu ......... 
Til skíðakennslu í barnaskólum ............ 

Til framkvæmdar sundskyldu í skólum sam- 

kvæmt tillögum Íþróttafulltrúa ............. 

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

  

1. Reykjavík .....0..00..... 874218 

2. Kársnes, Í. áf. .............. 12650 

3. Oddeyri, Í. áf. .............. 40978 
4. Garðaskóli 2.......... 47500 
5. Njarðvíkur .................. 93333 
6. Höfn, Hornaf. ............... 83333 
7. Mosvallaskóli ............... 150000 
8. Reykhólar .....00..... 75000 
9. Húsavík ..........0.00....... 235000 

10. Patreksfjörður ............... 183333 

li. Dalvík .......000. 0. 62000 
12. Egilsstaðir .................. 250000 
13. Laugaland, Holtum .......... 340000 
14. Laugaland, Þelamörk ........ 975000 
15. Varmárskóli ................ 1388001 
16. Reykjavík, Laugalækur ...... 800000 

17. Þorlákshöfn ................. 191333 
18. Bessastaðir, skólastjórabúst. .. 72090 

19. Eskifjörður, skólastjórabúst. .… 60000 
20. Blönduós, skólastjórabúst. .... 30000 

21. Reykjavík, Haga- og Vogaskóli 402500 
22. Seyðisfjörður, íþróttahús .... 129307 
23. Sandgerði ..............2..... 123543 

  

  

45 742 874 

4 650 402 

1540 000 
479 500 

1626 448 

174 750 
60 000 

3 800 000 
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24. Bårdardalur ................. 326025 
25. Reyðarfjörður ............... 355173 
26. Reykjavík, Hamrahlíð ....... 400000 
27. Hafnarfjörður, viðb. ......... 136250 
28. Kópavogur, Kársnes, 2. áf. ... 100000 
29. Vestmannaeyjar, viðb. ....... 75000 
30. Seltjarnarnes, 1. åf. .......... 355884 
31. Kleppjårnsreykir ............ 375483 
32. Grafarnes .......0.0000. 0. 211750 
33. Nesjaskåli .......0000000.00.0.. 550000 
34. Hvammstangi ............... 50000 
35. Siglufjörður ................. 270000 
36. Hella, Rang. .......0.0..0.... 104000 
37. Eiðar .........00020 00 107312 
38. Myvatnssveit ................ 566666 
39. Leirárskóli ..........0....... 1790416 
40. Hafnarfjörður, nýr skóli ..... 425000 
41. Reykjavík, Hamrahlíð, 2. áf. . 2026125 
42. Ólafsvík, 2. åf. 2000... 50000 
43. Laugar, Dal, 2. åf. .......... 1819408 
44. Tálknafjörður „.............. 345834 

5. Flateyri .......000000 00. 391666 
46. Akureyri, Oddeyri, 2. áf. .... 841666 

47. Þórshöfn ......0...... 0. 133500 
48. Stöðvarfjörður .............. 400000 
49. Vík, Myrdal ss... 26000 

50. Laugardalur ................. 595834 
51. Skjöldólfsst., skólastjórabúst. . 100000 
52. Reykjavík, Vogaskóli ........ 1069500 
53. Grímsey 2... 000. 54250 

54. Kolviðarnes .......00.0.0... 2413750 
55. Hallormsstaður .............. 1601953 
56. Öxarfjarðar ................… 425729 
57. Öngulsstaða .......000000.... 55000 
58. Reykjavík, Hamrahlíð, 3. áf. . 520000 

59. Reykjavík, Álftamýri ........ 700000 
60. Bolungarvík ..........0...... 700000 
61. Reykdæla ......0000000.00.. 244000 
62. Hafnarfjörður, íþróttahús .... 560000 

63. Ýmsir skólar ................ 150000 
64. Reykjavík, Álftamýri, 2. áf. .. 978125 
65. Hafnarfjörður, 2. áf. ......... 728000 
66. Ísafjörður, 1. áf. ............ 1171875 
67. Garðaskóli, 2. áf. ............ 721875 
68. Raufarhöfn, 1. áf. ........... 731250 

69. Vopnafjörður, 1. áf. ......... 540625 
70. Reykir, A.Hún. ............. 1750000 

71. Flúðir, Árn. ............0... 1665625 
72. Akranes, 2. áf. .............. 297625 
73. Borgarnes, 2. áf. ............ 437500 
74. Ólafsvík, íþróttahús ......... 537500



30. desember. 

b. 

403 Nr. 70. 

  

  

  

14. gr. 

kr. kr. 

75. Hvamms- og Dyrhóla, 1. áf. .. 245000 

76. Seltjarnarnes, 2. áf. .......... 706875 

71. Dalvík, íþróttahús ........... 715625 
78. Kópavogur, Í. åf. ............ 612625 
79. Aðaldalur, 2. áf. ............. 112500 
80. Hveragerði, íþróttahús ....... 618750 
81. Djúpárhr., skólastjórabúst. ... 134687 
82. Laugar, Dal., skólastjórabúst. .. 92500 
83. Hella, Rang., skólastjórabúst. . 134687 

84. Búðir, Fáskr., skólastjórabúst. 154218 
85. Flateyri, skólastjórabúst. ..... 89400 
86. Grindavík, skólastjórabúst. ... 134687 

87. Hólmavík, skólastjórabúst. ... 137812 

88. Seyðisfjörður, skólastjórabúst. 137812 

89. Keflavík, skólastjórabúst. .... 134687 

90. Hvammstangi, skólastjórabúst. 121406 

91. Ketildalahr., skólabifreið ..... 30000 

92. Vatnsleysustr., skólabifreið .... 77500 

93. Kópavogur, skólabifreið ...... 62500 
— 42 055 474 

Ný skólahús og skólastjórabústaðir: 

1. Kirkjubæjarklaustur, V.-Skaft. 700000 
9. Kársnesskóli: skólastofur, leik- 

fimishús .....000000 00... 1000000 
3. Hvassaleitisskóli ............ 500000 
4. Mývatnssveit, S.-Þing. ....... 300000 
5. Akranes, leikfimishús ........ 500000 

6. Svarfaðarskólahverfi ......... 300000 
7. Hraungerðisskólahverfi ...... 200000 
8. Varmalandsskólahverfi ....... 350000 
9. Neskaupstadur, leikfimishus .. 300000 

10. Þorlákshöfn .......0..00..... 160000 

11. Árskógsskólahverfi, Eyjaf. ... 250000 
12. Reykdælaskólahverfi, S.-Þing. . 300000 
13. Rauðasandsskólahverfi, Bard. . 270000 
14. Hellissandur ................ 300000 
15. Vopnafjörður ............... 140000 

16. Skagaströnd, leikfimishús .... 300000 
17. Njarðvíkurskólahverfi ....... 300000 
18. Egilsstaðir .................. 150000 
19. Stykkishólmur, yfirb. sundlaug 180000 
20. Æfinga- og tilraunaskóli, Rvík 1000000 
21. Hnífsdalur, skólastjórabúst. .. 135000 

22. Selfoss, skólastjórabúst. ...... 135000 
23. Arnarnesskólahverfi, Eyjaf., 

skólabifreið ......00000000.. 110000 

94. Sandvíkurskólahverfi, Árn., 

skólabifreið ................. 67500 

25. Miðnes, Gullbr., skólabifreið .. 67500     8 015 000
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Til fyrrverandi barnakennara eftir tillögum 
fræðslumálastjóra .........0000000 0... 100 000 
Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ gegn því, 
að ritið sé sent öllum skólanefndarformönn- 
um ókeypis .........00.00000 0... 20 000 
Styrkur til tímaritsins „Heimili og skóli“ .... 10 000 

Gjöld samkv. 28. og 40. gr. laga um almanna- 
tryggingar ...............0..0.2. 00... 1000 000 
Til kennaranámskeiða ......,...0.000000.00.. 50 000 

A 187 103 145 

XIII. Gagnfræðamenntun: | 
Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun ..........0020000 0... 1050040 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 150000 
c. Hiti, ljós og ræsting ............ 413000 
d. Til viðhalds ................0.... 500000 
e. Annar kostnaður .............0... 70000 
f. Afborganir og vextir af lánum .. 245400 
g. Til skógræktargirðingar ......... 25000 
h. Til vatnsveitu .................. 27000 

2480440 
Tekjur ..........0. rereeeeeeeeee 174000 

— — | 2306 440 

Til héraðsskólans í Reykholti: 
a. Laun ..........0.000000 00. 801384 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 195000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 178250 
d. Prófkostnaður .................. 23000 
e. Annar kostnaður ............... 86250 
f. Viðhaldskostnaður .............. 253000 

1536884 
— Tekjúr ............. 140000 

———— | 1 396 884 

Til héraðsskólans að Núpi: 
a. Laun ..........00.000. 00... 932960 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 145000 
c. Ljós, hiti og ræsting ............ 368000 
d. Prófkostnaður .................. 23000 
e. Annar kostnaður ............... 138000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 482000 

2088960 
— Tekjur „.............. 0. 120000 

—— | 1968 960 

Til héraðsskólans í Reykjanesi: 
a. Laun ..........00.00 000. 533012 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 210000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 97750    
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d. Prófkostnaður og annar kostnaður 
e. Viðhaldskostnaður 000000.000000. 

00.00.0000... 00. 

Laun „.........0 00 
Stundakennsla og umsjón ....... 
Ljós, hiti, ræsting 

Prófkostnaður .................. 

Annar kostnaður 

Viðhaldskostnaður 

Húsaleiga 

00... 

000... 

a
m
o
 
a
p
 

Laun ............. 
Stundakennsla og umsjón ....... 
Ljós, hiti, ræsting 

Prófkostnaður 
00... 

Þ
e
 

Laun ............ 0 

Stundakennsla og umsjón ....... 
Ljós, hiti, ræsting 

Prófkostnaður 00... 

9
 

2
0
 

E
r
 

  

90850 

1331612 
120000 
  

1676040 
140000 

200000 

57500 

  

145000 

— Tekjur eee ise sees ere eee ae 

  

. Til héraðsskólans að Laugarvatni: 
Laun ......... 

Stundakennsla og umsjón 
Ljós, hiti, ræsting 
Prófkostnaður 

#
0
 
2
0
5
5
 

2089265 
160000 

750000 

. Til gagnfræðaskóla í Reykjavík: 

Laun „0. 
Stundakennsla ................. 
Ljós, hiti, ræsting 
Prófkostnaður 0000... 

P
A
N
S
E
R
 

0000... 

26602480 
3100000 
2012500 
345000 

1840000   

  

1211612 

1536 040 

1 795 308 

1929 265 

2 032 261  
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f. Vidhaldskostnadur ............. 2500000 
g. Húsaleiga .......0.00000000000. 1265000 

——— {37 664 980 

10. Til gagnfræðaskólans á Akranesi: 
a. Laun .....0.0.000000 000. 1848700 

b. Stundakennsla ......000.000.0 00. 80000 

c. Ljós, hiti, ræsting ............... 155250 

d. Prófkostnaður .......0.0000000... 20125 

e. Annar kostnaður .......0.00.000.. 45425 

f. Viðhaldskostnaður .............. 23000 

gs. Húsaleiga .......02002000........ 34500 

— 0 | 2207 000 

11. Til gagnfræðaskólans á Ísafirði: 
a. Laun .......0000 000... 1310324 

b. Ljós, hiti, ræsting .............. 77340 

ce. Stundakennsla .......00000000.... 80000 

d. Prófkostnaður ........00000.0... 8625 
e. Annar kostnaður .........0.20.2... 110000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 23000 

g. Húsaleiga .......0.0000 00... 45425 
—.—.— 1654 714 

12. Til gagnfræðaskólans á Siglufirði: 
a. Laun ......000000 0000... 1356604 

b. Stundakennsla .....0..0000.00.00.0.. 85000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 153525 
d. Prófkostnaður .......000000000.. 11500 
e. Annar kostnaður .........000.0... 62100 
f. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 17250 

- — 1685 979 

13. Til gagnfræðaskólans á Akureyri: 
a. Laun ........0000 0000 334 7280 
b. Stundakennsla .......00.000000.0.. 250000 
c. Prófkostnaður .......0.00000.0... 28750 
d. Ljós, hiti, ræsting .............. 115000 
e. Húsaleiga .......0.000000......... 23000 
f. Viðhaldskostnaður .........2.... 72450 

sg. Annar kostnaður ..........0.... 162150 
———— | 3998 630 

14. Til gagnfræðaskólans á Húsavík: 

a. Laun .......0.0 0000 870080 

bh. Stundakennsla .......00.0.000.000.. 40000 

ce. Prófkostnaður ......0000000...... 3450 

d. Ljós, hiti, ræsting .............. 100000 

e. Viðhaldskostnaður .............. 11500 

f. Annar kostnaður ........00.00... 50000 
— - 1075 030 

15. Til gagnfræðaskólans í Neskaupstað: 

a. Laun .......0000 000. 591320 

b. Stundakennsla ......0..000.0000... 75000 

c. Ljós, hiti, ræsting .............. 86250
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d. Profkostnadur ...........0000000.. 5175 
e. Annar kostnaður ............22.… 14375 
f. Viðhaldskostnaður .............. 34500 
g. Húsaleiga ..............00.000... 5750 

— — 812 370 

Til gagnfræðaskólans í Vestmannaeyjum: 
a. Laun ........0.0000 0000... 1784000 
b. Stundakennsla .........00000.... 90000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 200000 

d. Prófkostnaður ............000... 14375 
e. Annar kostnaður .........0.000... 75000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 185000 

— | 2 348 375 
Til gagnfræðaskólans í Keflavík: 

Laun .......00. 0000 2324180 
b. Stundakennsla ........000000.... 75000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 150000 

d. Prófkostnaður .................. 21850 
e. Annar kostnaður ..........0..... 80500 
f. Viðhaldskostnaður .............. 117250 

—— — | 2768 780 

Til gagnfræðaskólans í Hafnarfirði: 
a. Laun .......000000 00... 3018720 
b. Stundakennsla ........000000.... 360000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 200000 
d. Prófkostnaður .................. 15525 
e. Annar kostnaður ............... 190000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 129375 
gs. Húsaleiga ...........0..00000.... 44275 

—————— | 3 957 895 

Til gagnfræðaskólans, Kópavogi: 

a. Laun ..........00000 000 2169856 

b. Stundakennsla ........0.00000.0.. 20000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 200000 
d. Prófkostnaður .................. 25875 
e. Annar kostnaður ............... 310006 

f. Viðhaldskostnaður .............. 25875 
gs. Skólabifreið, rekstur ............ 56065 
h. Húsaleiga ...............0.0.00... 5750 

2813 421 

Til miðskólans í Borgarnesi: 
a. Laun ...........0.0000 00... 349720 
b. Stundakennsla .................… 50000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 49450 
d. Prófkostnaður ...........00..00... 5750 

e. Annar kostnaður ................ 65550 
520 470 

Til miðskólans í Stykkishólmi: 
a. Laun ...........2.0000 000... 449320 
b. Stundakennsla .................. 55000    
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c. Ljós, hiti, ræsting .............. 51750 
d. Prófkostnaður ...........0...... 5175 
e. Annar kostnaður ................ 78200 
f. Viðhaldskostnaður .............. 57500 

— 696 945 
22. Til miðskólans á Blönduósi: 

a. Laun ..........0.000 000 216060 
b. Stundakennsla ..........0002..... 25000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 10350 
d. Prófkostnaður .................. 2015 

e. Annar kostnaður ..........0..0.... 10350 
f. Viðhaldskostnaður .............. 8050 

271 825 
23. Til miðskólans á Skagaströnd: 

a. Laun „.........00 0 235836 

b. Stundakennsla .........000.02... 40000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 27600 
d. Prófkostnaður .................. 1150 
e. Annar kostnaður ................ 17250 
f. Viðhaldskostnaður .............. 17250 

—.— 339 086 
24. Til miðskólans á Sauðárkróki: 

a. Laun ..........00.02 000 615120 
b. Stundakennsla .............00... 25000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 86250 
d. Prófkostnaður .................. 9200 
e. Annar kostnaður ................ 40250 
f. Viðhaldskostnaður .............. 23000 

a 798 820 

25. Til miðskólans á Ólafsfirði: 
a. Laun ..........00000 000... 264524 
b. Stundakennsla ........00000000.. 42000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 31625 
d. Prófkostnaður .................. 8450 
e. Annar kostnaður ................ 28750 
f. Viðhaldskostnaður .............. 34500 

mm 404 849 

26. Til miðskólans á Dalvík: 

a. Laun „.........0..02000 000... 338956 
b. Stundakennsla ..............2... 32000 

c. Ljós, hiti, ræsting .............. 31050 
d. Prófkostnaður ...........0...... 3450 

e. Annar kostnaður ................ 25300 
f. Viðhaldskostnaður .............. 8625 

— — 439 381 

27. Til miðskólans á Selfossi: 
a. Laun .........02.000 000 827640 
b. Stundakennsla ............0..0... 80000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 40250 
d. Prófkostnaður ..............02.... 8625
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e. Annar kostnaður ................ 43125 
f. Viðhaldskostnaður .............. 40250 
g. Skólabifreið, rekstur ............ 43125 

1083 015 
Til miðskólans í Hveragerði: 
a. Laun ..........000000. 00... 408500 
b. Stundakennsla ........0.00000... 50000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 17250 
d. Prófkostnaður .............00.... 2875 
e. Annar kostnaður ................ 28750 
f. Húsaleiga ...........00.0000000... 18400 
sg. Skólabifreið, rekstur ............ 86250 

—— 612 025 í 
Til unglingaskóla: ' 
a. Laun .........000000 00... 2501280 | 
b. Stundakennsla .........0.000000... 618500 | 
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði .........00002000 00... 1084220 
———— | 4204000, 

Laun forfalla- og orlofskennara fyrir allt | 
gagnfrædastigid ..............00000 000... 1 122 060 

. Laun vegna tvi- og briskipunar í skólum gagn- | 
fræðastigsins og þóknun fyrir stjórn unglinga- 
og miðskóla ......22.000000000. 0. 560 000 
Til sérfræðilegs ráðunauts um meðferð á skóla- | 
nemendum með bæklun eða burðargalla .... 45 000 | 
Laun hjúkrunarkonu við skólana á Laugar- 
vatni 22.00.0000 78 000 

Til skíðakennslu í gagnfræðaskólum ....... 100 000 

  

„ Framlag til byggingar gagnfræða- og héraðs- 
skóla: 

a. Skólahús í smíðum: 

1. Rvík, Réttarh., 1. áf. ........ 900000 
2. Stykkishólmur .............. 542792 
3. Siglufjörður ................. 224853 
4. Reykir, Hrútaf. .............. 450000 

5. Laugarvatn ................. 459913 
6. Akranes ......0.000000..0.... 380550 
7. Neskaupstaður .............. 358258 
8. Keflavík .........0.0.00..... 375000 
9. Kópavogur 2.......000... 672015 

10. Rvík, Réttarh., 2. áf. ........ 1388275 
11. Rvík, Hagaskóli, 2. áf. ....... 1770000 

12. Akureyri, 2. áf. .............. 790000 

13. Hafnarfjörður ............... 366667 
14. Héraðssk. Reykjanesi ........ 1808333 

15. Héraðssk. Laugum .......... 300000 
16. Rvík, Gagnfræðask. verkn. ... 700000 

17. Rvík, Langholtssk. .......... 620000 
18. Rvík, Vogaskóli ............. 650000 
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19. Rvík, Langholtssk., 2. åf. .... 725000 
20. Rvík, Réttarholt, 3. áf. ...... 1193750 
21. Selfoss, 1. áf. .....0000....... 875000 
22. Nupur 20.00.0000 2281250 
23. Alþýðusk. Eiðum, 1. áf. ...... 1525000 
24. Alþýðusk. Eiðum, 2. áf. ...... 1525000 

— |20 881 656 

b. Ný skólahús: 
1. Reykjaskóli ........0.0000... 1000000 
2. Reykjanesskóli .............. 1000000 
3. Reykholt ......00000000 0... 500000 
4. Núpur 2... 135000 
5. Vogaskóli .......000000.... 1200000 
6. Laugalækjarskóli ............ 1200000 
7. Sólvallaskóli .......0.0.00... 300000 
8. Skógaskóli .......00..00..... 500000 

0 5 835 000 | 
36. Til lagfæringar á húsnæði heimavistarskóla 

vegna  gistihúsahalds (önnur greiðsla af 
þremur) .......20.0000 1000 000 

37. Gjöld samkv. 28. og 40. gr. laga um almanna- 
tryggingar ........0000200 a 500 000 

38. Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 
málastjóra .........2.0002 000... 300 000 

39. Til námsflokka undir eftirliti fræðslumála- 
stjora 22.00.0200 150 000 

40. Kostnaður við miðskólapróf í bóknámsdeild 
(landspróf) ......0000000 000 150 000 

41. Prófkostnaður við mótornámskeið Fiskifélags 
Íslands ...........0200 0000 80 000 

42. Til bókmenntakynningar í skólum ......... 88 000 
43. Til listkynningar i skólum ................ 200 000 
44. Til námskeiða fyrir gagnfræðaskólakennara 50 000 

115 674 076 
Stofnkostnaðarframlag vegna Þbarna- og gagn- 
fræðaskólabygginga, er fullsmiðaðar voru 1954 .. 700 000 
Til lagningar skolpveitu vegna skólanna á Laugar- 
vatni .......0000000r nn 500 000 
Til framkvæmda á Rafnseyri .......0.0000000.. 500 000 
Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum: 
1. Húsmæðrakennaraskólinn: 

a. Laun ........2000000... 0... 434000 
b. Stundakennsla og aðstoð ........ 87000 
c. Prófkostnaður .............0..... 14000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 100000 
e. Annar kostnaður ............... 95000 
f. Kennsluáhöld ...........00.0..... 15000 
g. Viðhaldskostnaður .............. 40000 
h. Æfingakennsla .........0.0000.. 35000 
i. Námsstyrkir ..........000.0.00... 10000   830 000 |
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2. Húsmæðraskólinn i Reykjavik: 

5. Orlofs- og forfallakennsla 

Laun 
Stundakennsla 
Ljós, hiti og ræsting 
Annar kostnadur og profkostnadur 
Viðhaldskostnaður 
Húsaleiga 

so... 

sr... 

00.00.0000... 

P
a
n
 

s
e
 

  

Húsmæðraskólinn á Akureyri: 
Stundakennsla 
Ljós, ræsting 

Annar kostnaður 
Viðhaldskostnaður og hiti 
Prófkostnaður 

so. 

NN 

so... 

0... 

Þ
A
Ð
 

ONO 

. Húsmæðraskólinn á Ísafirði: 

Laun 

Stundakennsla 

Ljós, hiti, ræsting 

Annar kostnaður 

Viðhaldskostnaður 

Húsaleiga 

so... 

00... 

0
 
0
 

s
p
 

sr... 

Hjúkrunarskóli Íslands: 
a. Laun 

b. Fæðiskostnaður 

c. Annar kostnaður 

Til íþróttamála: 

1. Til íþróttakennaraskóla ríkisins: 
a. Laun 
b. Stundakennsla 
c. Prófkostnaður 
d. Til námskeiða fyrir íþróttakennara 
e. Íþróttatæki og til bókasafns .... 
f. Ræsting, ljós og hiti 
gs. Lagning íþróttavalla 

h 
i 

ves eee see eee ere 

ss... 

. Viðhald á íþróttahúsi 
i. Kostnaður vegna stofnunar heima- 

vistar 
i. Annar kostnaður 

soo... 

sr... 

sr. 

14. gr. 
  

FK see eee te 

so... 

KI 

sr . 

771120 
104500 
207000 
69000 

30000 

.0...0e.. 

...0.... 

295320 
85000 
6500 

90000 
25000 
60000 

932820 
15000 

  

1 625 995 

255 875 

685 650 
114 108 

2 724 140 
220 000 

1100 000 

4 044 140 
500 000 

    917 820 

3 511 628 

3 544 140
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2. Til íþróttasjóðs .............2000. 00... 0... 
3. Til Íþróttasambands Íslands ................ 
4. Til Íþróttasambands Íslands, byggingarstyrkur 

(lokagreiðsla) ...........00000.0 0... 0. 

5. Laun Ólafs Pálssonar til eftirlits með sund- 
kennslu og til prófdómarastarfa ............ 

6. Laun Lárusar Rist, sundkennara ............ 
7. Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ........ 
8. Til ferðakennslu í íþróttum ................ 
9. Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ...... 
0. Til Íþróttasambands Íslands til utanfara í- 

þróttamanna og námskeiða ................. 
11. Til Ólympíunefndar Íslands vegna Ólympíu- 

leikanna 1964 ..........0.000000 0000... 
12. Til Handknattleikssambands Íslands vegna 

Norðurlandamóts í útihandknattleik kvenna 
13. Til Frjálsíþróttasambands Íslands vegna kostn- 

aðar við landskeppni á árinu 1963 ........... 
14. Til yfirbyggingar sundlaugar á Siglufirði 

(þriðja greiðsla af fimm) ............00.... 

Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 
Laun .........0..0.2002 00. 
Fæðiskostnaður ...........00.00.0000. 0... 0... 
Kaup starfsstúlkna ............0..0..00..... 
Til áhaldakaupa ......0.0000000 00... 
Námsferðir ..........0.20002020 000... 
Styrkur til bókasafns .............000000... 
Annar kostnaður ...........00.200000.0........ 
Stundakennsla ...........000000.... 0... 0... 

O
O
 

SU
R 

Go
 

DS
 

rå
 

Styrkur til nåms- eða hælisvistar stúlkna, sem 
lent hafa á glapstigum ............000000..0... 
Kostnaður við barnaverndarráð ................ 

Til blindrastarfsemi ............0.0.0.2000...... 
Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 

vinafélagsins og Blindrafélagsins. 
Til Hallgríms Helgasonar, tónskálds, til að safna 
íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 
a. Styrkur „........0..0000 00... en es 
b. Ferðastyrkur .............0000000 00... 0... 

Styrkur til færeysks fræðimanns til að flytja 
fyrirlestra hér á landi um færeyskt þjóðlif, sögu 
og bókmenntir „............0000000 0000... 
Styrkur til þess að bjóða grænlenzkum stúdent, 
námsmanni eða áhugamanni til námsdvalar, til 

að læra íslenzka tungu, sögu og bókmenntir ... 
Til Íslendings, er taki að sér samkvæmt samningi 

kr. kr. 
  

4 000 000 
250 000 

150 000 

41 770 
20 072 
70 000 

100 000 
8 000 

300 000 

250 000 

50 000 

50 000 

300 000 

530 760 
175 000 
220 000 
140 000 

2 000 
1500 

150 000 
104 000 
30 000 

10 500 
2 000     

6 507 662 

1 353 260 

250 000 
200 000 
30 000 

12500 

30 000 

60 000
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vid menntamålaråduneytid ad læra tungu Græn- 
lendinga 

Til Menningar- og fræðslusambands alþýðu . 
Til Skáksambands Íslands 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands .. 
Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og 
unglinga: 

a. Laun sr ... 

0000... 

Til uppeldisheimilis fyrir ungar stúlkur 
Til Jöklarannsóknarfélags Íslands, enda annist 
bad jöklamælingar 
Til styrktar erlendum námsmönnum i Íslenzkum 
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytis- 
ÍMS 22...0202002 rn 
Til Skáksambands Íslands vegna alþjóðlegs skák- 
móts í Reykjavík ...........20.20000 00... 
Til íslenzkunámskeiðs fyrir norska menntaskóla- 
kennara ..........0020022 0020 
Til Snorra Sigfússonar, fyrrv. námsstjóra, vegna 
starfa við sparifjársöfnun í skólum .......... 
Til lektora í íslenzku við erlenda háskóla ...... 
Styrkur til starfsemi K. F.U.M. í Vatnaskógi .. 
Til þjóðdansafélagsins 

Námsstjórar barna-, gagnfræða- og húsmæðra- 
skóla: 

a. 1. Laun „.........002... 00. 1559520 
2. Annar kostnaður ............... 407000 

b. Fræðslustjórinn í Reykjavík: 
1. Laun ...........0.00 000. 86640 
2. Annar kostnaður (% skrifstofu- 

kostnaðar) #..........0 370000 

Endurskoðun skólakostnaðar: 

a. Laun esserne 

b. Annar kostnaður .........00000. 0... 

Áætlaður hluti ríkissjóðs af kostnaði vegna yfir- 
vinnu fastra kennara, eftirvinnu og eyðu í 
stundaskrá svo og hækkun stundakennarakaups 
við barna-, gagnfræða-, iðn- og húsmæðraskóla .. 
Til ríkisútgáfu námsbóka, % kostnaðar gegn % 
af námsbókagjaldi 
Til upptökuheimilisins í Elliðahvammi 
Til eftirlits með skólabyggingum: 
1. Laun sr... 

sr...   
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60 000 
5 000 

75 000 
25 000 

933 540 
1007 000 

— —| 1940540 
300 000 

40 000 

400 000 

50 000 

75 000 

8 300 
117 520 
25 000 

7 500 

1966 520 

456 640 
———/ 2493 160 

564 000 
400 000 

KERNEN 964 000 

10 000 000 

1800 000 
268 920 

117 360 
70 000 

FI 187 360   
A 52
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XLVII. Til Blindravinafélags Íslands vegna rekstrar 
Blindraskólans ...........0000000 0000... 

KLVII. Eftirlit með veikindaforföllum ................ 
XLIX. Framlag til lækkunar á skuldum stúdentagarð- 

ANNA 22.02.0200... sn 
L. Styrkur til byggingar félagsheimilis fyrir stúdenta 

við Háskóla Íslands ........0000.00 000. ....... 

Samtals A. ... 

B. Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi. 

I. Landsbókasafnið: 
1. Laun .........000020 000... nn... 
2. Til bóka-, tímarita- og handritakaupa og 

bókbands .........0000000000 0... 0... 
3. Til þess að semja og prenta skrá um handrit 
4. Til árbókar .........000000 0000... 
5. Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 

skrár .........2..200000 2000. 
6. Til að gera mikrofilmur af handritum .... 
7. Ýmisleg gjöld ............2...0.000...... 

II. Þjóðskjalasafnið: 
1. Laun ..........20.0000 0000. 
2. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 

umbúnaðar skjala ..........0000000.000...0. 
3. Til æviskrárritunar ...................... 
4. Ýmisleg gjöld .................000..0. 0... 
5. Til afritunar á manntölum ................ 
6. Til mikrofilmunar á skjölum .............. 
7. Til ljósritunar kirkjubóka ................ 
8. Til kaupa á skjalaskápum og tækjum til við- 

gerða á handritum .........00.0000000... 

TIL Þjóðminjasafnið: 
1. Laun ........0.0000. 0... 
2. Til aðstoðar, tímavinnu, til þess að útvega 

gripi, til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka 
og ritfanga ..........00000 000... 

3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ......... 
4. Til viðhalds gamalla bygginga ........... 
5. Til hljómplötusafns ...........0000000.00.. 
6. Til viðhalds húss og lóðar ............... 
7. Til rekstrar hússins ...................... 
8. Til örnefnasöfnunar ..................... 

9. Til viðhalds sögulegra minja í Reykholti .. 
10. Til byggðasafna ............00000000.00... 

11. Til þjóðháttadeildar ................00.2....   

14. gr. 

  

36 950 
15 000 

240 000 

500 000 
  

406 324 175 
  

1516 440 

600 000 
20 000 
25 000 

75 000 
30 000 

135 000 

991 320 

50 000 
5 000 

25 000 
5 000 

10 000 
40 000 

200 000 

851 520 

300 000 
40 000 

285 000 
5 000 

140 000 
365 000 
40 000 
10 000 

300 000 
270 000     

2 401 440 

1326 320 

2 606 520
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a. Framlag til bókasafna samkvæmt lögum nr. 
22/1963, um almenningsbókasöfn: 

1. Til bæjar- og héraðsbókasafna . 2363000 
2. Til sveitabókasafna og lestrarfé- 

laga .......0.000000 00... 750000 
3. Til bókasafna skóla og annarra 

opinberra stofnana ............ 170000 
4. Til húsabóta almenningsbóka- 

safna seeren. 500000 

  

    3 783 000 
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Til stofnunar skólaminjasafns .........00.2... 25 000 
Listasafn Íslands: 

1. Laun ..........00200000 000 192 840 
2. Til útgáfu myndaskrár (fyrsta greiðsla af 

þremur) ........20022002 2000 50 000 

3. Annar kostnaður .........2000000.0......... 250 000 
— 492 840 

Fræðslumyndasafn: 

1. Laun ........0200200 000 256 080 

2. Kvikmyndagerð, kvikmyndakaup og kyrr- 
myndðagerð ..........202000.0 0... 250 000 | 

3. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........... 102 000 
4. Annar kostnaður .......0000000000... 0... 100 000 

———— 708 080 

Náttúrugripasafnið: 

1. Laun ...........2222.0 0000 1201440 
2. Til kaupa á náttúrugripum, bókum, safn- 

hirzlum, áhöldum og efnum .............. 100 000 
3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ......... 75 000 
4. Til fuglamerkinga (þar af þóknun til dr. 

Finns Guðmundssonar 8000) ............. 18 000 
5. Til útgáfu Acta naturalia islandica ....... 25 000 
6. Til dr. Sigurðar Þórarinssonar til ritstarfa 

í þágu safnsins ........000.000000. 00... 8 000 
7. Til Eyþórs Einarssonar til að gera kort af 

útbreiðslu íslenzkra háplöntutegunda ..... 8 000 
8. Hiti, ljós, ræsting og önnur gjöld ......... 150 000 

———-——| 1 585 440 

. Til náttúrugripasafns Akureyrar ............ 30 000 
Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ........ 25 000 
Til náttúruverndarráðs samkv. lögum ....... 65 000 

. Til náttúruverndarráðs vegna friðunar Grá- 

brókar í Norðurárdal (þriðja greiðsla af fimm) 50 000 
. Safnahúsið: 

1. Laun dyravarðar .........0.000000..0...0.0... 97 128 
2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda ........ 177 000 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ......... 102 000 
4. Ýmis gjöld ............0000. 000... 62 000 

0 438 128
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Styrkir til bókasafna og lesstofa: 

1. Til iðnbókasafns í Reykjavík .. 2500 
2. Til bókasafns Dagsbrúnar, 

Reykjavík .......00000000000.. 25000 
3. Til bókasafns í Flatey ........ 1250 
4. Til sýslunefndar V.Ísafjarðar- 

sýslu vegna bókasafns Sighvats 
Grímssonar ........000 000... 1250 

5. Til kaupa á bókum handa kon- 
unglega bókasafninu í Stokk- 
hólmi ......000000 000. 1000 

6. Til lesstofu sjómannaheimilis á 
Siglufirði senere 10000 

7. Til  lesstofu — Sjómannafélags 
Reykjavíkur .............0.... 3750 

8. Til lesstofu sjómannaheimilis á 
Raufarhöfn .........0.0.00..... 4000 

9. Til sjómannalesstofu K.F.U.M. 
í Vestmannaeyjum ............ 4000 

10. Til sjómannalesstofu í Bolung- 
arvik .......00000 00 1200 

11. Til sjómannalesstofu í Höfn í 
Hornafirði .................... 1200 

12. Til sjómannalesstofu á Akranesi 4000 
13. Til sjómannastofu í Reykjavík — 20000 
14. Styrkur til Fiske-bókasafnsins í 

Íþöku 2... 5000 
15. Til Norræna bókasafnsins í Paris 

til kaupa á íslenzkum bókum .. 5000 

Til byggingar bókasafna og lesstofa ...... 

XIV. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
1. Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til út- 

sáfu fornbréfasafns og annarra rita ....... 
Til Þjóðvinafélagsins .........0.0.0.0.00. 
Til Fornleifafélagsins ........0000000.00... 
Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 
bækur, landsyfirréttardóma o. fl. .......... 
Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarf- 
semi, enda verði á árinu haldið áfram útgáfu 

jtarðabókarinnar ........00020000 00... 
. Til Fornritaútgáfunnar ................... 

7. Til Hins íslenzka fornritafélags vegna út- 

10. 

sáfu Landnámu ..........00000.00...0 0... 
Til útgáfustarfsemi Þjóðvinafélagsins og 
Menningarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu 
Til bókaútgáfu Menningarsjóðs, til útgáfu 
nýrrar Íslandslýsingar ................... 
Til Rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi ....   

89 150 
450 000 

120 000 
50 000 
25 000 

30 000 

15 000 
125 000 

60 000 

12 000 

20 000 
20 000   

4 322 150
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11. Til Rímnafélagsins, til útgáfu rimnaskrår .. 25 000 
12. Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita 50 000 

13. Til Björns Th. Björnssonar til að semja 

myndlistarsögu Íslands fyrir siðaskipti ... 8 000 
14. Til Halldórs Halldórssonar prófessors til 

þess að rannsaka íslenzk orðtök .......... 8 000 
15. Til Einars Ól. Sveinssonar prófessors til rit- 

starfa .......0.020000 000 8 000 
16. Til Magnúsar Más Lárussonar prófessors til 

þess að rannsaka íslenzka kirkjusögu ..... 8 000 
17. Til Björns Þorsteinssonar cand. mag. til 

rannsókna á verzlunarsögu Íslands á 14. og 
15. Öld ...... 2 8 000 

18. Til Bjarna M. Gíslasonar til ritstarfa ..... 10 000 
19. Til dr. Steingríms J. Þorsteinssonar til rit- 

starfa .........220000.000 00 8 000 
20. Til Guðrúnar P. Helgadóttur skólastjóra til 

ritstarfa ............0.2. 000. 8 000 
21. Til Steins Dofra ættfræðings ............. 20 400 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að að 
honum látnum verði ættfræðihandrit hans 

eign Landsbókasafnsins. 
22. "Til málnefndar: 

a. Til nýyrðasöfnunar og leiðbein- 
inga, er miða að málvernd .... 50000 

b. Til þátttöku í samstarfi mál- 
nefnda á Norðurlöndum ....... 15000 

  65 000 
23. Til semningar íslenzkrar orðabókar, gegn 

100 þús. kr. framlagi frá Sáttmálasjóði .... 325 000 
24. Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku- 

rannsókna ..........00000.0. 0... 8 000 
25. Ti utgåfu héraðssagnarita, eftir tillögum 

heimspekideildar háskólans .............. 40 000 
26. Til Norræna félagsins ........0... 0. 50 000 
27. Til Norræna félagsins vegna dvalarkostnað- 

ar nemenda frá Norðurlöndum ........... 50 000 
28. Til stúdentaráðs Háskóla Íslands ......... 50 000 
29. Til sama vegna úlsáfu Handbókar stúdenta 20 000 
30. Til Sambands íslenzkra stúdenta erlendis .. 50 000 
31. Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til 

félagsstarfsemi ...........00000 0000... 5 000 
32. Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn .. 25 000 | 
33. Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu | 

manntalsins frå 1816 ...............220.. 10 000 
34. Til útgáfu manntalsins frá 1890 .......... 30 000 
35. Til útgáfu á Ættum Austfirðinga ......... 20 000 
36. Til héraðsskjalasafna samkvæmt lögum nr. 

7/1947 La vensensee 50 000 
37. Til rannsókna á sögu islenzkra heilbrigðis- 

mála eftir ákvörðun heilbrigðismálaráðherra 25 000    
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38. Til Sambands islenzkra esperantista til ut- 
gåfu esperanto-orðabókar ..........0000.. 

39. Til norræns samstarfs ...........0.000.... 
40. Til íslenzka stærðfræðifélagsins .......... 
41. Til sr. Jóns Guðnasonar til útgáfu á ævi- 

skrám Dalamanna ........0000000.0.....0. 
42. Til útgáfu tónverka Jónasar Tómassonar .. 
43. Til Ásmundar Guðmundssonar, fyrrv. bisk- 

ups, til þýðinga á Nýja testamentinu ...... 
44. Til Jóns Dúasonar til útgáfustarfsemi .... 
45. Til Halldóru Bjarnadóttur til útsáfustarf- 

semi ......2020200 err 
46. Til útgáfu á Scandinavia, International 

Journal of Scandinavian Studies: 
Kostnaður við ritstjórn og ritlaun ...... 

47. Til útgáfu úrvals norrænna bókmennta á 
enska tungu ............00000 00... 0... 

48. Til Ingvars G. Brynjólfssonar vegna íslenzk- 
þýzkrar orðabókar ...........000000.0..0. 

Til skálda, rithöfunda og listamanna ........ 

Af fé þessu skulu Gunnar Gunnarsson og 
Halldór Kiljan Laxness njóta 75 þús. kr. heið- 
urslauna hvor. 
Til Rithöfundasambands Íslands ............. 
Til Bandalags íslenzkra listamanna .......... 
Til rithöfundasjóðs Kelvins Lindemanns ..... 
enda verði fénu varið til dvalarkostnaðar fyrir 

skandinavískan rithöfund hér á landi. 
Til kaupa á málverkum úr Íslenzkri sögu sam- 
kvæmt ákvörðun menntamálaráðs ........... 
Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík .... 
Til myndlistaskóla í Vestmannaeyjum ....... 
Til íslenzkrar listsýningar erlendis samkvæmt 
ákvörðun menntamálaráðuneytisins .......... 

Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa ...... 

Til Árna G. Eylands til ritstarfa ............ 
Til Benedikts Gíslasonar frá Hofteigi til fræði- 
iðkana ......0000000 0000 
Til Benjamíns Sigvaldasonar til ritstarfa ..... 
Til Ólafs Þorvaldssonar þingvarðar til rit- 
starfa ........22200200000 s.s 
Til Lúðvígs Guðmundssonar til ritstarfa ..... 
Til Lúðvíks Kristjánssonar til ritstarfa ...... 

Til Stefáns Jónssonar, fyrrv. námsstjóra, til rit- 

starfa .......0.00000020 000 
Til Magnúsar Guðnasonar til varðveizlu á tækj- 

um, sem hann hefur fundið upp ............. 
Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .. 
Til Helga Jónssonar bónda til grasafræðirann- 
sOkna .......00200200 00 

  

  

14. gr. 

kr. kr. 

25 000 
500 000 
20 000 

15 000 
10 000 

20 000 
60 000 

50 000 

18 000 

50 000 

25 000 

TT 2 254 400 
3 000 000 

15 000 
45 000 

2 500 

30 000 
60 000 
20 000 

100 000 
8 000 
8 000 

8 000 
8 000 

8 000 
10 000 
25 000 

12 000 

10 000 
8 000   8 000
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XXXIV. Til Steindórs Steind ir ;;onar til grasafrædirann- 
såkna „00.00.2000... 8 000 

XXXV. Til Ingimars Óskarssonar til rannsókna á is- 
lenzkum plöntum ............0..2.0000 00... 8 000 

XXXVI. Til dr. Sigurðar Jónssonar til rannsókna á sjåv- 

argróðri við strendur Íslands ................ 50 000 
KKKVIL. Til Þórarins Jónssonar tónskálds ............ 15 000 
XXXVIII. Til Jónasar Tómassonar tónskálds ........... 10 000 
XXXIX. Til Jóns Leifs tónskálds ..............0.00... 10 000 

XL. Til Árna Björnssonar tónskálds .............. 15 000 
KLI. Til Ragnars Björnssonar, söngstjóra, til náms í 

hljómsveitarstjórn ...........00000.00...0... 8 000 
XLII. Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 

hlutun menntamálaráðs eftir reglum, sem 

menntamálaráðuneytið staðfestir ............ 316 000 
XLII Til Vísindasjóðs ............0.0000..00 0... 250 000 
XLIV. Til leiklistarstarfsemi ........0.0..0.0.. 0... 660 000 
XLV. Til Bandalags íslenzkra leikfélaga ............ 150 000 
XLVI. Til tónlistarstarfsemi, enda sé skilað starfs- 

skýrslu til menntamálaráðuneytisins: 

1. Til tónlistarskóla samkvæmt lögum ....... 1 900 000 
2. Til lúðrasveita, gegn jafnmiklu framlagi ann- 

ars staðar að, enda skili hlutaðeigandi félög 
starfsskýrslu til menntamálaráðuneytisins: 
a. Til lúðrasveitar Reykjavíkur ..  50000 
b. Til lúðrasveitar verkalýðsins í 

Reykjavík ........00.00000000.. 10000 
c. Til lúðrasveitarinnar Svans í 

Reykjavík .............0000... 10000 
d. Til lúðrasveitar Sandgerðis .... 10000 
e. Til lúðrasveitar Akraness ..... 10000 
f. Til lúðrasveitar Stykkishólms . 10000 
g. Til lúðrasveitar Ísafjarðar ... 10000 
h. Til lúðrasveitar Siglufjarðar .. 10000 
i. Til lúðrasveitar Ólafsfjarðar .. 10000 
i- Til lúðrasveitar Akureyrar .... 25000 
k. Til lúðrasveitar Húsavíkur .... 10000 
1. Til lúðrasveitar Neskaupstaðar . 10000 

m. Til lúðrasveitar Vestmannaeyja 25000 
n. Til lúðrasveitar Selfoss ....... 10000 
o. Til lúðrasveitar Keflavíkur .... 10000 
p. Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar .. 10000 
q. Til lúðrasveitar Kópavogs ..... 10000 
r. Til lúðrasveitar Eskifjarðar ... 10000 

— — 250 000 

3. Til Sambands íslenzkra lúðrasveita ....... 40 000 
4. Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 

listarmálum og efla skilning alþýðu á tón- 
mennt ........0...000000 s.s 14 560 

5. Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og    
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barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis 
kennslu í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn 
í kirkjum og barnaskólum, með umsjá söng- 
málastjóra þjóðkirkjunnar ................ 

6. Til Sambands íslenzkra karlakóra ........ 
7. Til Landssamb. blandaðra kóra og kvenna- 

kóra ......0000000 000 
8. Til söngfélagsins Heklu .................. 
9. Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 

kirkjusöngs í landinu „................... 
10. Til Kvæðamannafélagsins Iðunnar til upp- 

töku rímnalaga á segulband, enda annist 

þjóðminjasafnið vörzlu segulbandanna .... 

11. Til Mána Sigurjónssonar til náms í orgel- 
leik og söngstjórn .........202.2000.......... 

12. Til tónlistarskóla til hljóðfærakaupa o. fl. .. 
13. Til Musica Nova ......00000000. 0... 0... 

Til söng- og tónlistarnáms erlendis, eftir ákvörð- 

un menntamálaráðs ..............2020000.0.... 
Til tónleikahalds íslenzkra tónlistarmanna er- 
lendis, eftir ákvörðun menntamálaráðs ....... 
Til Elsu Sigfúss söngkonu .............0..... 
Til Maríu Markan Östlund til söngkennslu ... 
Til Leifs Þórarinssonar til tónlistarnáms ..... 
Til Gerðar Helgadóttur, til náms í höggmynda- 
list .........020020 

Til Gerðar Helgadóttur, til að læra myndskreyt- 
ingu á gluggum i kirkjur og samkomuhús .... 
Til Ólafar Pálsdóttur, til náms í höggmynda- 
list .......00.020000 even nnervenee 
Til Guðmundar Jónssonar söngvara ......... 
Til Jóhanns Konráðssonar söngvara ......... 
Til Þorsteins Hannessonar söngvara ........ 
Til Guðrúnar Á. Símonar söngkonu ......... 

Til Þuríðar Pálsdóttur söngkonu ............ 
Til Rögnvalds Sigurjónssonar ............... 
Til Ingvars Jónassonar ........0.0000000..0.. 
Til Jóhanns Tryggvasonar til að nema hljóm- 
sveitarstjórn ...........200002 00... 

Til Guðrúnar Kristinsdóttur til tónlistarnáms . 

Til Ketils Ingólfssonar til tónlistarnáms ..... 
Til Sigursveins D. Kristinssonar ............ 
Til Kristins Hallssonar til rekstrar söngskóla . 
Til Einars Sturlusonar til söngkennslu ...... 
Til söng- og óperuskóla í Reykjavík ........ 
Til Friðriks Ólafssonar stórmeistara ........ 

Til Nínu Sæmundsson, myndhöggvara ....... 
Til Helga Hjörvar, til ritstarfa og viðurkenn- 
ingar fyrir störf í þágu Alþingis um nær 50 
ára skeið .........0002000 0000... 

kr. kr.   

  

15 000 
35 000 

35 000 
20 000 

60 000 

10 000 

8 000 
200 000 
35 000 

  
2 622 560 

135 000 

30 000 
8 000 

10 000 
8 000 

8 000 

5 000 

8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
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8 000 
8 000 
8 000 

8 000 
8 000 
8 000 
8 000 

10 000 
10 000 
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25 000 
12 000 

20 000
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Til Vilhjålms Ogmundssonar å Narfeyri, til 
stærðfræðiiðkana 
Til Þorsteins Jónssonar, Laufási í Vestmanna- 

eyjum, í viðurkenningarskyni fyrir kortlagn- 
ingu fiskimiða við Vestmannaeyjar .......... 
Til Jóns Sigurðssonar vegna framlags hans til 
atvinnusögu frá upphafi vélbátaaldar ........ 
Til listasafns Einars Jónssonar: 
1. Laun 
2. Til ljósa og hitunar .........0..00.00.00000.. 

3. Viðhald og endurbætur ........00000.0.00.. 
4. Ýmis gjöld 

0... 0000 

Til vörzlu og sýningar listaverkagjafar Ásgríms 
Jónssonar 
Til eflingar menningarsambands við Vestur-Ís- 
lendinga: 
a. Námsstyrkur skv. ákvörðun menntamála- 

ráðuneytisins, sbr. 1. nr. 76/1942 .......... 

b. Til Þjóðræknisfélags Íslendinga .......... 

Til að semja og gefa út æviskrár Vestur-Íslend- 

ÍNA ........2000.0 00 nr 

Til minningarlunda og skrúðgarða undir eftir- 

liti og samkvæmt ráðstöfun  skógræktar- 
stjóra .........2.2000 00. 

Til minningartöflu í Skor um Eggert Ólafs- 
son 
Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 
1928 
a. Til umbóta á Þingvöllum 
b. Til umbóta á Þingvallabænum o. fl. ...... 

Laun þjóðgarðsvarðar ............00.00000.0... 

Til Vesturheimsblaðsins Lögbergs-Heimskringlu 
Til byggðasafns Rangæinga og Vestur-Skaft- 
fellinga til að bygsja yfir áraskipið Pétursey .. 
Til Matthíasarfélagsins á Akureyri, gegn a. m. k. 
jafnmiklu framlagi frá Akureyrarbæ ......... 
Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna lóðarkaupa 
Til barnamúsikskólans, Reykjavík ........... 
Til Erlings Vigfússonar til söngnáms ........ 
Til Guðmundar Guðjónssonar til söngnáms ... 
Til Ólafs Jónssonar til söngnáms ............ 
Til Sigurðar Björnssonar til söngnáms ...... 
Til Álfheiðar Guðmundsdóttur til söngnáms .. 
Til Hreins Líndals til söngnáms 

Til Bridgesambands Íslands .............0.... 
Til norræns móts laganema og lögfræðinga sum- 
arið 1964 Sr 

kr.   

200 000 

  
300 000 

  

10 000 

10 000 

379 212 

135 000 

27 500 

50 000 

60 000 

15 000 

8 000 

500 000 
42 200 

113 000 

5 000 

40 000 
50 000 

125 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 
8 000 

60 000 

100 000 
A 53
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50 000 

25 000 

26 103 290   
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Til kirkjumála er veitt (kirkjumálaráðuneyti): 

kr. kr 

I. Biskupsembættið: 

1. Laun ...........00000 000 512 520 
2. Ljós og hiti í biskupsbústaðnum ........... 35 000 
3. Risna .........0200200 000 10 000 
4. Skrifstofukostnaður ........0.00..0. 0. #00 000 
5. Ferðakostnaður biskups .......0000...... áð 908 590 

lí. Embætti sóknarpresta og prófasta: 

1. Laun ...........000 000 20 042 540 
2. Embættiskostnaður presta ..........0........ 1 000 000 
3. Síma- og frímerkjakostnaður presta ........ 300 000 
4. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 

setrum .........02 00 2 000 000 
5. Húsaleigustyrkur presta .......0...0.0..... 180 000 
6. Prestsmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 

setrum, vextir af seldri prestsmötu, jarðabóta- 
greiðslur, girðingar o. fl., sem áður var greitt 
úr prestlaunasjóði (áætlað) ................. 250 000 

7. Til fyrningarsjóðs prestsseturshúsa, sbr. 17. gr. 
laga nr. 38/1947 ...........00 0 38 000 

8. Til endurbyggingarsjóðs útihúsa á prestsselr- 
um (sbr. 28. gr. laga nr. 38/1947) .......... 17 000 

9. Viðbót við eftirlaun þau, er uppgjafaprestar og 
prestsekkjur njóta samkv. lögum ............ 165 000 

10. Til greiðslu á embættisbúningi presta samkv. 
24. gr. laga nr. 38/1954 .................. 60 000 

| 24 052 540 

IM. Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 

1. Laun „...........020 000 164 280 
2. Ferðakostnaður ...........00.0.00 0... 20 000 

—— 184 280 

IV. Til eflingar kirkjusöngs samkv. ráðstöfun söng- 
málastjóra ...........2000000 0. .n sn 45 000 

V. Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar ...... 8 000 
VI. Kostnaður við kirkjuráð (sbr. 17. gr. laga nr. 

43/1957) alli 15 000 
VII. Til greiðslu álags vegna afhendingar kirkna til 

safnaða sees renees nens 300 000 
VIII. Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar ....... 7 000 

IX. Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóð- 
kirkju ............ 0000 7 500 

X. Framlag til kirkjubyggingasjóðs samkv. lögum nr. 
43/1954 20... 1000 000 

KI. Til kynningarsjóðs ísl. og vestur-ísl, kirknanna .. 25 000 
XII. Árgjöld þjóðkirkjunnar til alþjóðakirkjusambanda 85 000 

XIII. Til kristilegrar æskulýðsstarfsemi .............. 85 000 
XIV. Utanfararstyrkur presta samkv. lögum nr. 18/1931 16 000



XV. 

XVI. 

XVIL 

XVIII. 
XIX. 

XX. 
XXI. 
XXII. 

XXII. 

XXIV. 
XXV. 
XXVI. 
XXVIL 
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15. gr. 

kr. kr. 

Eftirlitsmaður með prestssetrum: | 

1. Laun .......02000000 02 112 920 | 
2. Annar kostnaður ..........2..00000.. 0... 50 000 | 

—— 162 920 
Umsjónarmaður með kirkjugörðum (sbr. 4. gr. laga 
um kirkjugarða nr. 21/1963): 

1. Laun ............020000 00 100 320 
2. Ferðakostnaður .........0..00.0.0000 00. 50 000 | 

—— —— 150 320 
Framlag til kirkjugarðasjóðs (samkv. 27. gr. laga 
nr. 21/1963 um kirkjugarða) seere: 100 009 
Til biskupsbókasafns .........0.0200000........ 10 000 
Til sjúkrahúsaprests, sem gegni þjónustu í Reykja- 

VÍk ......002020000 rn 30 000 
Kostnaður við kirkjuþing ...............0..0... 175 000 
Til Hins íslenzka biblíufélags .................. 100 000 
Til Æskulýðssambands þjóðkirkjunnar í Hólastifti 
vegna framkvæmda við sumarbúðir við Vestmanns- 
vatn í Aðaldal ..........02.00000 0 100 009 
Til æskulýðsfélaga þjóðkirkjunnar á Suðurlandi 
vegna framkvæmda við sumarbúðir í Skálholti... 100 000 
Kostnaður við Skálholtshátíð ................... 725 000 
Eftirstöðvar af byggingarkostnaði Skálholtskirkju í 500 000 
Til byggingar Hallgrímskirkju í Reykjavík ...... 1 000 000 
Til Skálholtsstaðar (sbr. 2. gr. laga um heimild til | 
afhendingar Skålholts) .........0.0002 0. | 1 000 000 

Samtals | 31 892 080 
| 
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16. gr. 

Til atvinnumåla er veitt (atvinnumålaråduneyti og idnadarmålaråduneyti): 
  

A. Landbúnaðarmál. 

Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins ................ 
Til sama, til kynnisferða bænda .......0000000000. 
Til sama, til greiðslu á kostnaði af starfi veiðistjóra .. 
Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands 
Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 
A. Vegna I. kafla laganna: 

Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta ........ 
B. Vegna H. kafla laganna: 

a. Jarðræktarframlög ........0.0.0... 14000000 
b. Til framræslu samkv. 11. gr. HI....... 12000000 

C. Vegna MI. kafla laganna: 
a. Til stofnkostnaðar .........00.00.0. 0 475000 
b. Til stjórnar vélasjóðs, sbr. 19. gr. lag- 

anna 220... 200000 
c. Til eftirlits með vélum ræktunarsam- 

banda og dráttarvélanámskeiða ....... 160000 

Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsam- 
þykktir í sveitum: 

a. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr. 
laganna 

b. Til kaupa á jarðræktarvélum 
c. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 .... 

Til kaupa á holræsaplóg (fyrri greiðsla) ............. 
Til verkfæranefndar ríkisins, enda birti hún árlega 

skýrslu um störf sín .......0002022000 00 vn 
Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
1. nr. 94 5. júní 1947 

Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 54/1957: 
a. Naulgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 
félaga ......0.0000 00 473000 

2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 
annars staðar að ........00..00. 0. 42000 

b. Saudfjårrækt: 

Í. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 30000 
2. Styrkur til saudfjårræktarfélaga ....... 1600090 
3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ........0000000 00. 60000 

4. Til afkvæmarannsóknarstöðva sauðfjár . 15000 

c. Hrossarækt: 

1. Til hrossaræktarsambanda ............. 50000 

2. Verðlaunafé á landssýningu ........... 20000 
3. Hrossakynbótabúið á Hólum .......... 21280   

  uu kr. kr. 

7 306 093 
20 000 

242 040 
300 000 

1853 150 

26 000 000 

835 000 
——————-| 28 688 150 

160 000 
1 250 000 

120 000 

——| 1 530 000 
750 000 

350 000 

100 000 

515 000 | 
| 

665 000   
91280 |
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d. Styrkur til fodurbirgdafélaga 
e. Til sæðingarstöðva 

so... 

sr... 

Framlag til búfjártryggingar samkv. 1. nr. 20/1943 .... 
Til tilraunaráðs búfjárræktar 
Til jarðræktartilrauna: 
a. Rekstrarkostnaður 
b. Stofnkostnaður 
c. Til framkvæmda á áveitulandi í Flóa 
d. Til útgáfustarfsemi 

sr 

Til umbóta á Reykhólum vegna skipulags staðarins .. 
Framlag samkvæmt lögum nr. 75/1962, um Stofnlána- 
deild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í 
sveitum: 
a. Samkvæmt 27. gr. til landnáms .................... 
b. Samkvæmt 4. gr. 1. Fast framlag til Stofnlánadeildar 
c. Samkvæmt 4. gr. 3. Árlegt framlag til Stofnlánadeild- 

ar móti 1% álagi á söluvörur landbúnaðarins sam- 
kvæmt 4. gr. 2. (áætlað) 

d. Samkvæmt 48. gr. til íbúðarhúsa á nýbýlum 
e. Samkvæmt 64. gr. til ræktunar og framkvæmda, sbr. 

60. og 63. gr. ........0....0 000 

Til samanburðartilrauna með heyverkunaraðferðir ... 
Til leiðbeiningar og tilrauna með æðarvarp eftir ráð- 
stöfun Búnaðarfélags Íslands 
Til fyrirhleðslna: 
a. Í Þverá og Markarfljóti 
b. Í Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará 

Í Keldnaá í Fljótsdal 
Í Laxá í Nesjahreppi sr . 

Í Fjarðará í Borgarfirði eystra 
Í Stigá í Öræfum 
Í Álftaveri 

so... 

ga
 
m
o
 

NONNI 

Til fyrirhleðslna gegn %% kostnaðar annars staðar að: 
Í Vatnsdalsá í Ásahreppi 
Í Selá í Hofsárdal 
Í Norðfjarðará .........0.0.0000. 
Í Djúpá hjá Maríubakka 
Í Kúðafljóti 
Í Djúpá hjá Kálfafelli „......0........ 
Í Miðskálaá, Írá, Holtsá 
Í Holtsósi ..........0.0000.... 0 
Í Skaftá við Stjórnarsand 
Í Skaftárdalsvatni ..........0000.00 000 
Í Fossálum í Þverá á Síðu 
Við Héraðsvötn í Skagafirði 
Í Haukadalsá 

sr... 

00... 

F
u
 

0
 

A
N
 

E
D
 

00... 

m.   

kr. kr.   

1710 000 
550 000 
50 000 
80 000 

7 150 000 
4 000 000 

8 500 000 
2 000 000 

7 600 000 

500 000 
150 000 
50 000 
75 000 
25 000 
75 000 

175 000 

97 000 
22 000 
35 000 
20 000 
60 000 
30 000 
35 000 
15 000 
15 000 
30 000 
25 000 
50 000 
15 000   

2 061 280 

160 000 
250 000 

2 390 000 
25 000 

29 250 000 

100 009 

30 000 

1050 000



20. 

21. 

22. 
23. 

24. 
25. 
26. 
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n. Í Miðá í Dalasýslu .........00...000.. 0... 15 000 
o. Í Norðurá í Mýrasýslu ..........0000000.00 0... 75 000 

HR 539 000 

Til sjóvarnargarða: 

1. Álftanes ..........2...00n enn 100 000 
2. Borgarfjörður eystra ..........0..000. 00... 25 000 
3. Borgarnes ...........0200.. 0 ns. 50 000 
4. Búðardalur .............020.00 000... nn 50 000 
5. Eyrarbakki ..............00200 00... 00 nn 200 000 
6. Flateyri ........0....0.00 00 100 000 
7. Grenivík ............0000. 000... 50 000 
8. Garðskagi ...............200.... ee 75 000 
9. Grótta ........0..0.0 0000 100 000 

10. Hauganes ..............0200. 00. .n ss 100 000 

11. Hnífsdalur .................0 0. 25 000 
12. Ísafjörður .........0...... 0000 50 000 
13. Seltjarnarnes .........0..0..0.0.n een 125 000 

14. Siglufjörður .............0.00..0 000... 150 000 
5. Eiðið, Vestmannaeyjum .........00.00.00..0 0. 200 000 

16. Þórshöfn .............000.0.0 even - 200 000 1 600 000 

Til sandgræðslu: 

a. Laun ................20 00. 390 200 
h. Til sandgræðslustöðva ...........0000000 0... 2 500 000 
ce. Til nýrra sandgræðslugirðinga ................... 1500 000 
d. Skrifstofukostnaður .„............0.0.00000 000... 30 000 
e. Til sandgræðslutilrauna ...........0..00000 000. 40 090 
Í. Til fræræktar í Gunnarsholti .............0........ 60 000 
g. Til að gera tilraunir með áburðardreifingu úr flugvél 500 000 
h. Ýmis gjöld .............2..22. 00... 370 000 

——————| 5390 200 

Til hreinræktunar holdanautgripa ...........00...... 75 000 
Til skógræktar: 

a. Laun ..........00..0000000 000 1393 092 
b. Skrifstofukostnaður .............2.00.00 00... 270 000 
c. Til skóggræðslu ............0..0.00200 00... 1750 000 
d. Til plöntuuppeldis .........0...02000 00... 600 000 
e. Til skjólbelta ...........0.02 0000. 75 000 
f. Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ............ 100 000 

g. Til byggingar skógarvarðabústaða ................ 100 000 
h. Vextir og afborganir af skuldum ................ 400 880 
i. Til tilrauna ..............20000 000. r enn 50 000 
J- Til skógræktarfélaga .........0.0.0000. 0... 600 000 

A 5 338 972 

Til mjólkurbúa og smjörsamlaga ...........0000000.. 500 000 
Til Garðyrkjufélags Íslands .................0.0.0000.0. 10 000 
Veiðimálaskrifstofan: 

a. Laun ............02200 000. s.s 320 880 
b. Útgáfukostnaður ..........0.0000000 0... nn 15 000
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c. Annar kostnaður ..........0.0000000 0... 0... 400 000 
d. Kostnaður við eldistilraumir .............0..0..... 80 000 

— — 815 880 

27. Kostnaður við veiðimálanefnd og veiðieftirlit og styrkir 
til fiskræktar .........2.02020 0000 200 009 

28. Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 
nr. 59/1957 .......00002.00 000 1500 000 

29. Til dýralækna: 

a. Laun .........000000 sn 1815 480 
b. Styrkir til tveggja manna til þess að stunda dýra- 

lækningar samkv. 13. gr. dýralæknalaga frá 1947 .. 121 000 
c. Styrkur til einstakra manna til að stunda dýralækn- 

ÍNSAr 2.....2.00000 EER ERE EER ER LEE 50 000 
d. Skrifstofukostnadur yfirdýralæknis ............... 39 000 
e. Sóttvarnaraðgerðir og ferðakostnaður héraðsdýra- 

lækna ......2.200000 00 ven 56 000 

a 2 081 480 
30. Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis ............ 60 000 
31. Til kláðalækninga .........0.02020 00... 60 000 
32. Kostnaður við berklapróf í nautgripum .............. 20 000 
33. Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 

a. Sauðfjársjúkdómanefnd .........0.00000. 2... 0... 781 560 
b. Bætur vegna fjárförgunar, uppeldisstyrkur og aðrar 

bætur og styrkir ..........0000.00 00... 10 050 000 
c. Kostnaður við vårzlu ..........2.0200.0 00... 900 000 
d. Nýjar girðingar ...........00002.0 00... enn 300 000 
e. Viðhald girðinga og endurbætur .................. 1000 000 
f. Til rannsókna ......0.000000.0 senn 750 000 
g. Til greiðslu vaxtamismunar af lánum vegna fjár- 

forgunar .......0..0002. 00 70 000 

—————| 13 851 560 
34. Til norræna búfræðifélagsins .........0000000 000. 2 000 
35. Til landssambands islenzkra hestamannafélaga ....... 20 000 
36. Til landssambands islenzkra hestamannafélaga til leið- 

beininga um hestamennsku .......0.0000000 0000... 25 000 
37. Til hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ á Rangárvöllum . 35 000 
38. Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar tilrauna- 

búa til afkvæmarannsókna, þó ekki yfir % kostnaðar 985 000 

39. Til Búnaðarfélags Íslands til undirbúnings landbúnaðar- 
SsYynNingar (........2000n0 eee rese rereee 50 000 

40. Til rådningarstofu landbúnaðarins ...........000..... 60 000 
41. Búnaðarkennsla: 

a. Bændaskólinn á Hólum: 

1. Föst laun ........00000 000 740040 

2. Stundakennsla .........00000. 00. 0... 80000 

3. Til verklegs náms .......000000 0... 40000 
4. Hiti, ljós og ræsting ..........0.0000... 200000 
5. "fil verkfærakaupa .......0000000.... 25000 

6. Til tilrauna ...........000. 0... 65000 

7. Til viðhalds .........02000. 000... 100000 

8. Til kennsluáhalda .........0.0000.0.00.0.. 20000    
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9. Til lagfæringa og endurbóta .......... 
10. Annar kostnaður ..........0. 

11. Til bókasafns .........0.00000..... 0... 

b. Bændaskólinn á Hvanneyri: 
1. Föst laun ........0000. 000 

Stundakennsla .........2.20000 0000... 
3. Til verklegs náms .......0.0000. 0... 
4. Hiti, ljós og ræsting ............0..... 
5. Til verkfærakaupa ......000000000..... 
6. Til verkfærasafns ...........00..0000... 
7. Til tilrauna ..........0.0 00 

8. Viðhald .........0000 0. 
9. 

10. Til framhaldsdeildar .................. 
11. Til undirbúnings framhaldsnáms ...... 
12. Til bókasafns ........002 000 

13. Annar kostnaður ........020000 0. 

14. Kosínaður vegna 75 ára afmælis skólans 

c. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 
1. Föst laun ......0..00000 0000... 
2. Til verknáms og stundakennslu ........ 
3. Hiti, ljós og ræsting .................. 
4. Til kennsluáhalda og verkfærakaupa ... 
5. Viðhald skólahúsa ..........0..0..0..... 

42. Húsmæðraskólar utan kaupstaða: 
a. Húsmæðraskólinn að Varmalandi: 

I. Laun ..........200000 0000. 
2. Stundakennsla og umsjón ..........0... 

3. Viðhald og annar kostnaður .......... 

  

200000 
340000 
25000 

280000 
35000 
10000 
60000 
50000 

322800 
150000 
65000 
55000 

170000 
30000 
60000 

481560 
75000 

257000 

b. Húsmæðraskólinn að Staðarfelli: 

1. Laun ...........2.2200 0000 

2. Stundakennsla og umsjón ............. 
3. Viðhald og annar kostnaður ........... 

c. Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 
1. Laun .........02000000 00 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 
3. Viðhald og annar kostnaður .......... 

d. Húsmæðraskólinn að Löngumýri: 
1. Laun „.........2.2000 0000. 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 
3. Viðhald og annar kostnaður ........... 

314880 
40000 

322000 

600000 
45000 

362750 
  

39000 

  

2 835 040 

2960 440 | 

937 800 

813 560 

676 880 

1007 750     776 125 

6 033 280
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e. Húsmæðraskólinn að Laugalandi: 
1. Laun .........0200 0000. n en 485640 
2. Stundakennsla og umsjón .............. 30000 
3. Viðhald og annar kostnaður .......... 184000 

„-—.—4— 699 640 
f. Húsmæðraskólinn að Laugum: 

1. Laun ..........2.0000 0000. 491520 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 40000 
3. Viðhald og annar kostnaður .......... 90850 

—— 622 370 

g. Húsmæðraskólinn að Hallormsstað: 
1. Laun .........000000 0000. 442092 
2. Stundakennsla og umsjón „............ 80000 
3. Viðhald og annar kostnaður .......... 405375 

-—-— 927 467 

h. Húsmæðraskólinn að Laugarvatni: 
1. Laun ........20.002000 0000. 370176 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 80000 
3. Viðhald og annar kostnaður .......... 317400 

——— 767 576 

i. Orlofs- og forfallakennsla ...........0000.00000.0.. 114 108 
j. Til byggingar skóla: 

1. Skólahús í smiðum: 

a. Varmaland ..........00.200000 0... 640000 
b. Staðarfell .........0..0000000 0. 60000 
c. Blöndtós ......00000000 00. 30000 
d. Syðra-Laugaland ................... 120000 
e. Hallormsstaður ...........0..0...... 50000 
f. Laugarvatn ........00.00 00. 250000 

—— 1150 000 
2. Ný skólahús (greiðsluár 1964—68): 

a. Laugarvatn .........0.000 0. 950000 
b. Blöndnós ........0.2000 00. 500000 
c. Hallormsstaður .........0......... 200000 

——— 1650 000 
—/ 9205476 

Til Kvenfélagasambands Íslands, til húsmæðrafræðslu, 

heimilisiðnaðar og garðyrkju ............00.00000.... 290 000 

Til sama, til greiðslu á launum og lífeyrissjóðsgjaldi 

ráðunautar .........002200000000000nn renn 111 508 
Til heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningastarf- 
semi í heimilisiðnaði o. fl. ....................0.2.... 35 000 
Til Ungmennafélags Íslands, til starfsíþrótta ......... 50 000 
Mat á landbúnaðarafurðum: 

a. Laun kjötmatsmanna ..............002. 00... 000. 58 578 
b. Laun ullarmatsmanna .............0...00 0... 00... 80 735 
c. Ferðakostnaður ..............2.2002 000... 110 600 

——— 249 313 
Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum ............. 100 000 
Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum ............. 40 000



30. 

50. 
51. 

10. 

11. 

hn
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u
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. Til Landssambands iðnaðarmanna 

  

C. Iðnaðarmál. 

Til Iðnaðarmálastofnunar Íslands 
Kostnaður vegna hagnýtingar á erlendri tækniaðstoð á 
vegum IMSÍ 

so 

NORN 
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Til landþurrkunar í Rangárvallahreppi neðan Þverár 50 000 
Kostnaður vegna laga um lax- og silungsveiði ........ 100 000 

Samtals A. ... 123 386 232 

B. Sjávarútvegsmál. 

Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumála- 
ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 
um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 7 528 000 
Til námskeiða í meðferð fiskileitartækja .............. 35 000 
Til alþjóðahafrannsókna ...........0..0. 0000... 310 000 
Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins ............... 84 406 
Til haf- og fiskirannsókna ..........200000.. 00... 1500 000 
Til alþjóðahvalveiðiráðs ............................. 36 940 
Til fiskleitar, síldarrannsókna og veiðitilrauna ....... 9 050 000 
Til aflatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) .... 20 000 000 
Framlag til Fiskveiðasjóðs Íslands samkv. lögum nr. 

40 frá 1955 ..........2..00.0 e.s 9 000 000 

Kostnaður við mat á sjávarafurðum: 
a. Fiskmat: 

1. Laun ............00.0 0000 1934160 
2. Skrifstofukostnaður ................... 425000 
3. Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna 90000 
4. Ferðakostnaður .............0.00000.. 792000 
5. Tillag vegna starfsbindinga 34 fiskmats- 

manna við skreiðar- og saltfiskmat á öllu 
landinu .............0.000. 0... 510000 

6. Annar kostnaður ..........0.0000.000.. 210000 
3 961 160 

b. Síildarmat: 

1. Laun ...........0..0 0000 132000 
2. Tímakaup matsmanna ............0..... 720000 
3. Annar kostnaður .................00... 145000 

997000 
— Tekjur .......0..... 00 500000 

— —— 497 000 
c. Ferðakostnaður matsmanna ...........0...00000.. 475 000 

| 4933160 
Til að leita að humar- og rækjumiðum .............. 300 000 

  

45 776 806 
      250 000 

1947 000 

150 000
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4. Til iðnlánasjóðs senere nen 2 000 000 
5. Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum ...............00... 500 000 
6. Til iðnráða ..........2200 000... 30 000 

7. Styrkur til byggingar iðnskóla i Reykjavík, gegn jafn- 
miklu framlagi annars staðar að, allt að ............ 2 000 000 

8. Styrkur til byggingar iðnskóla á Akureyri ........... 500 000 
9. Styrkur til byggingar iðnskólans á Selfossi .......... 93 250 

10. Tit framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis ........... 170 000 
11. Til vörusýninga og vörukynningar erlendis .......... 107 000 
12. Öryggiseftirlit ríkisins: 

a. Laun ........0.20000 enn 853 800 
b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun 

úr ríkissjóði (áætlað) .........0.0000000 0... 0... 120 000 
c. Annar kostnaður .......0..000200 00... — 485 000 

1458 800 

Tekjur ...........2000 000 1458 800 

13. Kostnaður við öryggisráð .......020..20 0... 40 000 
14. Kostnaður við vörumerkjaskráningu ................. 24 000 
15. Til verkstjóranámskeiða ................ 00... 300 000 
16. Til norræns yrkisskólaþings í Helsingfors sumarið 1964 10 000 

Samtals C. . . 8 181 250 

D. Raforkumál. HEE 

I. Stjórn raforkumåla: 
1. Lann ............ 20. 226 440 
2. Skrifstofukoslnaður .........02000.0. 00... 130 000 
3. Annar kostnaður .........02.000000 0... 103 560 

—————— 460 000 
II, Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 

virkjanir og raforkuframkvæmdir: 
1. Laun ........0.0000 0000 sn nr 1945 297 
2. Skrifstofukostnaður .........00000020 0000... 0... 400 000 
3. Mælingar og áætlunargerð o. fl. ..........000... 13 114 703 
4. Vextir og afborganir ............000.0.......0... 500 000 

15 960 000 

— Tekjur: 

1. Endurgreiðslur og framlög ......... 560000 
2. Úr raforkusjóði 2... 15400000 

000 {15 980 090 

HL Rafmagnsveitur ríkisins: 
Gjöld: 
1. Rekstrarkostnaður veitna ............ 146700000 
2. Aukningar .......2000000 0... 72000000 
3. Kostnaður seldra vara ................ 5000000 
4. Kostnaður seldra verka .............. 1000000 | 
5. Ymis gjöld .........0.000000 0... 1500000 |   226 200 000 |
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— Tekjur: 
1. Rekstrartekjur veitna ................ 100500000 
2. Vörusala .........0000.000 00... 0... 5500000 
3. Verksala .........00000000 0... 1000000 
4. Ýmsar tekjur ..........0000.0.. 0... 1000000 
5. Framlög .........0.000 0000... 31000000 
6. Lántökur og viðskiptahreyfingar ...... 87200000 

— ——- 1226 200000 

IV. Vatnamælingar ..........0.02000..00 0. sn 420 000 
V. Til virkjunarrannsókna í stórám landsins .......... 565 000 

VI. Til leiðbeiningar bændum um raforkumál .......... 140 000 
VII. Rafmagnseftirlit ríkisins: 

1. Laun 2.......00 000 1641 808 
2. Skrifstofukostnaður ..............0000.0 0. 0..... 800 000 
3. Ferðakostnaður ..........2.2020000 000. e 0. 600 000 
4. Annar kostnaður ..........0000000 00... 1258 192 

4 300 000 
=- Tekjur: 
1. Árgjöld rafveitna ...........20.000... 3300000 
2. Vextir 0. a. 2... 0000 1000000 

——— {| 4 300 000 

VII. Raforkuráð: TT 
Þóknun og skrifstofukostnaður .................... 60 000 

IK. Raforkusjóður ............00000.0 0. 14 250 000 
X. Jarðhitasjóður ..............02000% 00. eeen 7 200 000 

XI. Jarðhitadeild: 
1. Laun .........0000 000 1505 337 
2. Skrifstofukostnaður ............0000... 0... 0... 350 000 
3. Annar rannsóknarkostnaður .................... 2 844 663 
4. Annar kostnaður ........0.02020000. 000... 800 000 
5. Áhaldakostnaður .............. 0 2 000 000 
6. Rekstrarkostnaður jarðbora ......00.0000000.... 19 700 000 
7. Vextir og afborganir ...........0000000........ 1000 000 

28 200 000 
=- Tekjur: HEE 

1. Seld verk .........0.0..0 00. ens 10 000 000 
2. Úr jarðhitasjóði .............00000 0... 7 200 000 
3. Lánsfé ............00 00 11 000 000 

28 200 000 
XII. Til nýrra raforkuframkvæmda ..........0.0.0.0.0.0. 27 000 000 

Samtals D. ... 50 095 000 

E. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. 

I. Atvinnudeild háskólans: 
1. Iðnaðardeild: 

a. Laun 2428080    
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b. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna og 
iðnaðarrannsókna ......0000.00..00... 350000 

c. Annar kostnaður .........00.00... -- 700000 

3478080 
— Tekjur af rannsóknum .............. 800000 

en 2 678 080 

2. Fiskideild: 
a. Laun .......00.000 annann 3641720 
b. Annar kostnaður .........00..00.... 1700000 

————— | 5341 720 

3. Búnaðardeild: 
a. Laun ..........000000 0... en 2123328 
b. Annar kostnaður .............00.000... 1525000 
c. Kortlagning jarðvegs ................ 125000 
d. Gróðurkortagerð afréttarlanda ...... 150000 
e. Til gróðurrannsókna ................ 20000 
f. Til uppgræðslutilrauna á hálendinu .. 100000 
g. Til ullarrannsókna ...........0000... 50000 

h. Til rannsókna á aðferðum við bætta 
nýtingu á íslenzku ullinni ........... 500000 

-————— 4 593 328 
i. Fjárræktarbúið á Hesti: 

1. Laun .........00.0000000.. 476000 
2. Til stofnkostnaðar ....... 30000 
3. Annar kostnaður ......... 450000 

— 956000 
— Tekjur ...........0..00 000... 600000 

— 356 000 

j. Tilraunabúið á Korpúlfsstöðum: 
1. Laun ..........00000000.... 176600 
2. Stofnkostnaður .......... 220000 
3. Annar kostnaður ........ 130000 

526600 
— Tekjur .........00.000 000. 0... 30000 

—— 496 600 
4. Sameiginlegur kostnaður: 

a. Laun ..........0020000 00... 0... 613320 
b. Hiti, ljós og ræsting ................ 750000 
c. Til viðhalds húss .................... 105000 
d. Til endurbóta á efnagreiningarsal ... 1000000 
e. Til kaupa á stimpilklukkum ......... 50000 
f. Húsaleiga í leiguhúsnæði ........... 250000 

gs. Til kaupa á símstöð ................ 100000 
h. Annar kostnaður ................... 300000 

——— 3 168 320 
5. Til kornræktartilrauna .............000000..00.0.. 200 000 

——— 16 834 048 

IL Til rannsóknaráðs: 
1. Laun ..........0.0.0 000. nn sr 343 740 
2. Annar kostnaður ...........200.000... 0... 210 000    
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3. Framlög til rannsókna skv. ákvörðun ráðherra, 
að fengnum tillögum rannsóknaráðs 

4. Til endurnýjunar bifreiða 

Löggildingarstofan: 
1. Laun 

Tekjur ...............20.0%00. 0. nn 

Verzlunarskólar o. fl.: 

1. Til Verzlunarskóla Íslands ....,................. 
2. Til Samvinnuskólans ........0.00000000 0000... 

3. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda .... 

Vegna tæknilegrar aðstoðar 
Framlag til norrænnar rannsóknarstöðvar í fræðileg- 
um atómvísindum 
Til rannsóknar á kísilgúr úr Mývatni 
Til tækninýjunga 
Til leiðbeininga um starfsfræðslu utan Reykjavíkur 

So... 

Samtals E. ... 

  

Nr. 70. 
16. gr. 

kr. … kr. 

250 000 
55 000 
— 858 740 

393 240 
440 000 

833 240 
750 000 
— 83 240 

2519 000 
670 000 

5 000 
3 194 000 

100 000 

93 500 
350 000 
125 000 
80 000 

      21 718 528 
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17. gr. 

Til félagsmála er veitt (félagsmálaráðuneyti): 

30. desember. 

  

Sveitarstjórnarmál: 
1. Eftirlit með skipulagi bæja og sveitaþorpa: 

a. Laun ........0020000020 00 0000 
b. Ferðakostnaður við eftirlit 
c. Mælingarkostnaður, helmingsþáttiaka ríkissjóðs 
d. Kostnaður við loftmyndatöku og útteiknun 

korta 
e. Vegna heildarskipulags Reykjavíkur og ná- 

srannasveitarfélaga 
f. Til skipulags miðsvæðis í Kópavogi 
sg. Kostnaður við samkeppni um skipulag miðbæj- 

arins á Akureyri 
Annar kostnaður 

… sees 

h. 

se sees ON 

Til Bjargráðasjóðs Íslands 
Til vatnsveitna samkvæmt lögum 
Til vatnsöflunar fyrir Grafarbæi í Skagafirði. 
Til vatnsöflunar í Tunguplássi og Hoftúnum ... 
Til vatnsöflunar á Arnarstapa á Snæfellsnesi ... 
Til aðstoðar ríkisins við landakaup kaupstaða og 
kauptúna ...........00.000.00.0 00 

8. Til Egilsstaðakauptúns samkv. lögum nr. 58/1957 
9. Til Sambands íslenzkra sveitarfélaga 

sr. 

n
e
g
r
e
 

sees ee 

Húsnæðismál: 

1. Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

a. Laun framkvæmdastjóra og húsnæðis- 
málastjórnar .........000.00000.... 453636 

b. Til útrýmingar heilsuspillandi hús- 
næðis, sbr. 4. gr. laga nr. 56/1962 ... 18200000 

c. Kostnaður við skyldusparnað ...... 1000000 

2. Framlag til byggingarsjóðs verkamanna ........ 
3. Húsaleigueftirlit ..............0..0.0.0000 02... 
4. Til teikninga á verkamannaíbúðum ............. 

Vinnumál: 
1. Félagsdómur: 

a. Laun félagsdómsmanna ............. 140000 
b. Annar kostnaður .............0...0.. 15000 

2. Sáttanefndir í vinnudeilum .............0.0..... 
3. Vinnumiðlun ..............00.200 000... 

. Til Alþýðusambands Íslands .............0...... 4 
5. Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ........   

kr. kr.   

617 160 
100 000 
192 000 

500 000 

1 000 000 
100 000 

60 000 
275 000 

2 844 160 
2 844 160 

  

930 000 
2 000 000 

30 000 
50 000 
35 000 

4 000 000 

19 653 636 
7 000 000 

80 000 
100 000 

155 000 
120 000 
350 000 
150 000 
50 000   

7 695 000 

21 333 636
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Til Idnnemasambands Íslands 

Til Landssambands verzlunarmanna 

Til orlofsheimila verkalýðssamtaka 
Til orlofssjóðs húsmæðra 
Kostnaður við framkvæmd orlofslaga 

so... 

. Til framkvæmdar áætlunar um opinberan stuðn- 
ing við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræð- 
ingarstarfsemi 
Framlag til I. L. O. 

sr es eee 

ÍV. Almannatryggingar: 
1. Framlag samkv. 23. gr. laga nr. 40/1963 
2. 

3. 

Framlag til sjúkratrygginga samkv. 55. gr. laga nr. 
40/1963 
Framlag til atvinnuleysistrygginsa samkv. lögum 
nr. 29/1956 

NRK KI 

V. Önnur félagsmál: 
1. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla: 

a. Styrkur til berklasjúklinga ......... 9372000 
b. Styrkur samkv. 19. gr. laga nr. 66/1939 10000 
c. Laun 2... 407520 
d. Berklaræktanir ................. 120000 
e. Annar kostnaður .............00...... 170000 
f. Styrkur til sjúklinga annarra en 

berklasjúklinga ..............000... 65753787 

Önnur ríkisframfærsla: 
a. Gjöld samkv. 21. gr., 22. gr. og 23. gr. 

framfærslulaga 

b. Gjöld samkv. 12. gr. laga nr. 87/1947, 
um afstöðu foreldra til óskilgetinna 
barna 

c. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum 
erlendis 

d. Greiðsla með börnum erlendra manna 

samkv. 3. Þráðabirgðaákvæði fram- 
færslulaga 2700000 

so... 

20000 

100000 

3. Elliheimili: 
a. Til Elliheimilisins Grundar, Reykjavík 80000 

Skilyrði fyrir styrknum er, að vist- 
menn, sem framfærslusveit eiga utan 
Reykjavíkur, greiði ekki hærri dag- 
gjöld en bæjarmenn. 

b. Til tíu elliheimila utan Reykjavíkur, 
60 þús. kr. til hvers ................. 600000 

  

30 000 
25 000 

1000 000 
559 000 
#00 000 

2 200 000 
830 000 

405 900 000 

103 000 000 ; 
N 

45 175 000 

75 833 307 

3 320 000     680 000 

6 160 000 

554 075 000
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17. gr. 

kr. kr. 

4. Til Sambands islenzkra berklasjuklinga, bar af 

rekstrarstyrkur vegna læknalauna kr. 214680 .... 517 680 
5. Til almennra slysavarna ..........0000.0.0. 0... 550 000 
6. Til Björns Pálssonar til sjúkraflugs ............ 125 000 
7. Til Tryggva Helgasonar til sjúkraflugs ......... 125 000 
8. Til Barnavinafélagsins Sumargjafar: 

a. Rekstrarstyrkur, gegn a. m. k. tvöföldu | 
framlagi frá Reykjavikurbæ ........ 300000 | 

b. Til starfskvennaskóla, gegn jafnmiklu | 
framlagi annars staðar að ........... 75000 

HERE 375 000 
9. Til sumardvalarheimila, dagheimila og vistheimila 

fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu 
framlagi annars staðar að ............0...0..... 400 000 

10. Til dagheimila, byggingarstyrkir: 
a. Á Akranesi „......0.0000 75000 
b. Í Kópavogi ........0.000. 100000 
c. Í Vestmannaeyjum .................. 75000 
d. Í Neskaupstað .......0..00000... 75000 

— 325 000 

11. Til Styrktarfélags vangefinna, til rekstrar dag- 
heimilis ................0..0 0. 25 000 

12. Til heimilishjálpar samkv. lögum nr. 10/1952 ... 400 000 
13. Styrkur til byggingar kvennaheimilisins Hallveig- 

arstada ..........0..0.00 0. 100 000 
14. Til Kvenréttindafélags Íslands .................. 50 000 
15. Til Sambands norðlenzkra kvenna í tilefni af 50 

ára afmæli ...............000000 00 25 000 
16. Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 

a. Til Rauða Kross Íslands ............ 200000 
b. Til Blindravinafélagsins, til útgáfu 

bóka á blindraletri .................. 60000 
c. Til félagsins Heyrnarhjálpar ........ 10000 
d. Til barnaheimilisins, Sólheimum í 

Grímsnesi ............0... 00... 65000 
e. Til fávitahælis í Skálatúni .......... 65000 
f. Til styrktarfélags vangefinna ........ 25000 
8. Til styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 17000 
h. Til Sjálfsbjargar, landssambands fati- 

AÖFA ...........02 0. 50000 
i. Til Geðverndarfélags Íslands ........ 25000 
j. Til mæðrastyrksnefnda .............. 100000 

Þar af 50 þús. kr. til mæðrastyrks- 
nefnda utan Reykjavíkur. Ráðherra út- 
hlutar fénu. 

k. Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. út- 
hlutun félagsmálaráðuneytisins ...... 40000 

—— 657 000 
17. Til Blindrafélagsins í Reykjavík, byggingarstyrkur 150 000 
18. Til starfsemi neytendasamtakanna .............. 75 000 
19. Til Félagsmálastofnunarinnar .................. 50 000
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17. gr. 

kr. kr. 

20. Til Dýraverndunarfélags Íslands ............... 25 000 
21. Til ungmennastarfsemi: 

a. Til Ungmennafélags Íslands ......... 150000 
Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu 

um það, hvernig fénu er varið. 
b. Til Ungmennafélags Íslands til skóg- 

ræktar í Þrastaskógi ................ 15000 
c. Til Bandalags íslenzkra skáta ....... 150000 
d. Til Bandalags íslenzkra farfugla 25000 
e. Til Æskulýðssambands Íslands ...... 50000 
f. Til hjálparsveitar skáta í Hafnarfirði 50000 

— 440 000 | 

-——— 84 247 987 

Samtals ... 679 011 623     
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18. gr. 
Til styrktarfjár, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, bidlauna og heiðurs- 

launa er veitt: 
  

  kr. kr. 

Í. Samkvæmt launalögum: 

a. Emitættismenn ............0...0.0 00. AR 195 230 
b. Embættismannaekkjur ........0.0..00.00000. 956 677 
c. Samkvæmt sérstökum lögum ................0.... 120 240 

A 572 147 
II. Eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna og lifeyris, bið- 

laun, heiðurslaun og styrktarfé: 
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .  6000.00 
Ágúst Kvaran .......0..0000. 00. 25000.00 
Ágúst Ólafsson, póstur ...…............. 6000.00 
Alfons Gíslason, fyrrv. símstjóri ...... 150090.00 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og 

alþm. 20... 30043.00 
Andrés Johnson, fornminjasafnari ...... 49757.00 

Anna Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 

Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 6000.00 
Arndis Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Árni Benediktsson 2... 20000.00 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis .........0... 0. 28120.00 
Árni Jónasson, fyrrv. ullarmatsmaður .. 18000.00 
Árni Siemsen, fyrrv. ræðismaður ....... 36000.00 

Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Arnór Guðmundsson, fyrrv. skrifstofu- 

stjori .......00.20 00 30000.00 
Ásdís M. Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir 6000.00 
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey ........ 12000.00 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari ... 17024.00 
Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur ... 6249.00 
Benedikt Gíslason ...........0.00.00.00.. 15000.00 
Benedikt G. Waage ...........0000000.. 30000.00 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari .. 12000.00 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ........ 6000.00 
Bjarni Þorsteinsson ............0..00..... 8000.00 

Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 6000.00 
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 6000.00 
Björn P. Blöndal, fyrrv. póstafgreiðslu- 
MAÐUP ........20.0.0. 15000.00 

Björn Einarsson ....................... 25348.00 
Björn Kristjánsson, fyrrv. póst- og síma- 

afgreiðslumaður ...........00.0.0.... 15012.00 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 6000.00 
Bóas Sigurðsson ............0.0.000.0... 12000.00 
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra .. 36000.00 
Böðvar Magnússon .........0.00.00000... 100089.00    
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Egill Jónsson, fyrrv. simamadur ........ 
Egill Tryggvason, fyrrv. póstur ........ 
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...... 
Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmats- 

MAÐUFr ...........0.00 0 
Elin Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona 
Elísabet Eiríksdóttir, fyrrv. kennslukona 

Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barna- 

kennari .........0.. 0. 
Finnbogi Arndal, fyrrv. fulltrúi ........ 
Friðleifur Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. 
Gisli Guðmundsson, fyrrv. símstjóri .... 

Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljós- 

MÓÐIr .......... 0 
Guðjón Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 

Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .... 
Guðjóna Brynhildur Jónsdóttir, fyrrv. 

ljósmóðir .........0.0.0. 

Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur .. 

Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi . 

Guðmundur Benónýsson, fv. fiskmatsm. . 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. póstafgr.m. 
Guðmundur Jónsson, fyrrv. garðyrkjum. 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur ..... 
Guðmundur Pétursson, fyrrv. póstur ... 
Guðni Stígsson, fyrrv. starfsm. Löggild- 

ingarstofunnar ...................... 
Guðrún Indriðadóttir, leikkona ......... 
Guðrún Jónsdóttir, fyrrv. kennari ...... 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 
Gunnar Andrew Jóhannesson .......... 
Gunnar Jóhannsson, fyrrv. alþingismaður 
Gunnfríður Jónsdóttir, myndhöggvari 
Gunnlaugur Jóhannesson, fyrrv. vita- 

VOrdur ............ 0. 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 
Halla Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 
Halldór Hansen, læknir ................ 
Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri 

Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur . 

Hannes Jónsson, fyrrv. póstafgreiðslu- 
maður og símstjóri .................. 

Hannes Jónsson, fyrrv. póstur ......... 
Hansína Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir. 

Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskmats- 

MAÐUr ................ 0 
Helgi Ívarsson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 

Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður 

  

6000.00 
6000.00 

24035.00 

10000.00 
100090.00 
10014.09 

1923.00 
33961.00 
9057.00 

18000.00 
8000.00 

6000.00 
9013.00 
6000.00 

6000.00 
6367.00 
6000.00 
6000.00 
6000.00 
6000.00 

10000.00 
2905.00 
8678.00 

10155.00 
20000.00 
6000.00 

20000.00 
25000.00 

- 15000.00 

6060.00 
6000.00 
6000.00 

22890.00 
18114.00 
26037.00 
6000.00 

15000.00 
8505.00 
6000.00 

6000.00 
10000.00 
6000.00 
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Helgi Tryggvason, bókbindari .......... 12000.00 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 6000.00 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri 8678.00 
Ingibjörg Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari . 9057.00 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 6000.00 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og síma- 
afgreiðslumaður ..................... 10850.00 

Ingimundur Steingrímsson, fyrrv. póstaf- 

greiðslumaður ....................... 10014.00 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 6000.00 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun ...........00.00 000 78300.00 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 6000.00 
Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun ... 58522.00 
Jochum Eggertsson .................... 10000.00 
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvar- 

stjori 00... 12000.00 
Jóhann Tryggvason, fyrrv. innkaupastjóri 15000.00 
Jóhanna Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Jóhannes Erlendsson, fyrrv. póst- og sím- 

stöðvarstjóri ..........20000 00... 15000.00 
Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari .. 12000.00 
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsm. ......... 6000.00 
Jón Bóasson, fyrrv. póstur ............. 6000.00 
Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun ............000%2. 00... 87649.00 
Jón Hallgrímsson, fyrrv. starfsmaður 

áfengisverzlunarinnar ................ 8000.00 
Jón Hallvarðsson, fyrrv. sýslumaður ... 31698.00 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsm., Dalvík . 6000.00 
Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæzlumaður ..... 12000.00 
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður 10000.00 
Jón Stefánsson ..........00.00 00... 15000.00 
Jón Sumarliðason ..........0.0.000..... 7000.00 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 6000.00 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. ..... 6000.00 
Jónas Bjarnason, verkstjóri ............ 6000.00 
Jónas Gunnlaugsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 
Jónas Tómasson, tónskáld ............. 10000.00 

Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona .. 6000.00 
Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur ........ 6000.00 
Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 6000.00 
Kjartan Ólafsson ..........000 00. 36000.00 
Klara Guðmundsdóttir ................. 15000.00 
Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir .. 6000.00 
Kristinn Benediktsson, fyrrv. póstafgr.m. 11933.00 
Kristinn Kristjánsson, Nýhöfn ......... 13353.00 
Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 7811.00 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 28120.00 
Kristján Albertsson, rithöfundur ....... 19075.00 
Kristján Benediktsson .................. 10000.00 

kr. kr.   
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Kristján Jónsson frå Garðsstöðum ...... 
Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti 
Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur .. 
Kristólína Kragh, fyrrv. hárgreiðslukona 
Lárus Rist, fyrrv. kennari .............. 
Lárus Sigurjónsson, skáld .............. 
Lúðvík R. Kemp ..........0.0.. 0... 
Lydía Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljós- 

MODIT „.........0..0.0 0 
Magnús Guðmundsson, fyrrv. þingvörður 
María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 
Markús Guðmundsson, fyrrv. verkstjóri. 

Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskmatsk. .. 

Matthías Guðmundsson, fyrrv. fiskmatsm. 

  

12000.00 
27171.00 
6000.00 
8000.00 
7617.00 

27171.00 
24000.00 
6000.00 

6000.00 
7000.00 
6000.00 

100090.00 
6000.00 
6000.00 

Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir 6000.00 
Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ........ 8012.00 

Oddur Valentinusson, fv. leiðsögumaður 9373.00 
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður . 6000.00 
Ólafur Friðriksson, fyrrv. ritstjóri ..... 22849.00 
Ólafur Guðmundsson ............0.0... 12000.00 
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur 6000.00 
Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri .... 6000.00 
Ólafur E. Thoroddsen, fyrrv. skipaeftir- 

litsmaður .............0.. 0. 6000.00 
Ólafur Tryggvason, fv. starfsm. Alþingis 24000.00 
Ólafur Þorsteinsson, læknir ............ 9538.00 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 6000.00 

Páll Ólafsson, fyrrv. ræðismaður ...... 9538.00 
Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður 6000.00 

Pétur Pétursson, fyrrv. póstur .......... 6249.00 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .... 10014.00 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfir- 

röntgenkona ............00000000000. 21697.00 
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir  6000.00 
Rögnvaldur Jónsson, fyrrv. verkstjóri .. 6000.00 
Sigríður Einarsdóttir, fv. póst- og síma- 

afgreiðslukona ...................... 10792.00 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ... 10850.00 
Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 6000.00 
Sigrún Sigurjónsdótir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Sigtryggur Jónsson, fyrrv. hreppstjóri .. 12000.00 
Sigurborg Kristjánsdóttir, fyrrv. kennari 13353.00 
Sigurður Jónasson, fyrrv. fiskmatsm. .... 6000.00 

Sigurður Nordal, prófessor ............. 24141.00 
Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ....... 6009.00 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi 6000.00 
Sigurður Þórðarson ................... 10000.00 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður 12000.00 
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18. gr. 

kr. kr. 

Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður . 10000.00 
Sigursteinn Steinþórsson ............... 15000.00 
Stefán Kristjánsson, fyrrv. verkstjóri ... 6000.00 
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 
Stefanía Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 6000.00 
Steingrímur Steinþórsson, fyrrv. búnað- 

armálastjóri .......00000000 000... 40000.00 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 
Steinunn Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir  6000.00 
Svava Jónsdóttir, fyrrv. leikkona ....... 8000.00 

Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 6000.00 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 6000.00 
Trausti Á. Reykdal, fyrrv. fiskmatsm. .. 6000.00 | 
Tryggvi Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. . 6000.00 | 

Valdis Böðvarsdóttir, fyrrv. símstjóri og 
póstafgreiðslukona .........0......... 7811.00 

Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........ 6000.00 
Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 6000.00 
Vilhelm Erlendsson, fyrrv. póstafgreiðslu- 

MAÐUTr .......0000 000 20000.00 
Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsm. . 6000.00 

Þorbjörg Guðmundsdóttir, fv. ljósmóðir . 6000.00 

Þórína Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 6000.00 | 
Þorlákur Stefánsson ......000000. 0... 12000.00 
Þorleifur Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsm. 10000.00 

Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra- 
skólastjóri .....2.000000 000 13585.00 

Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsm. .. 6000.00 
Þorvaldur Þorvaldsson, fyrrv. fiskmatsm. 6000.00 

A 2422 557 

b. Ekkjur: 

Aðalbjörg Sigurðardóttir ............... 15232.00 
Agnethe Kamban .......0.02. 0. 14373.00 
Ágústa Sigurðardóttir .................. 10000.00 
Anna Bjarnadóttir .........00.000000.. 6000.00 

Anna Ólafsdóttir .........0.0..000. 6509.00 
Anna Þuríður Sæmundsdóttir .......... 8000.00 
Árný Stígsdóttir ........0000. 6000.00 
Arnþrúður Daníelsdóttir ............... 6509.00 
Ásdís Þorgrímsdóttir .........0.0.002.. 6000.00 
Ásta Jónsdóttir, ekkja Bjarna Ásgeirs- 

SONAT ......000r 0 34086.00 
Ásta Ólafsdóttir .....00000.. 0... 12000.00 
Ásta Þorvaldsdóttir .............00000.. 6000.00 
Ástríður Eggertsdóttir, ekkja Þórarins 

Víkings .....20.0000 00 10000.00 
Ástríður Magnúsdóttir ................. 6000.00 
Björg Guðmundsdóttir ................. 6000.00 
Björg Jónasdóttir ........00000.0... 8905.00 
Bryndis Þórarinsdóttir ................. 13585.00 
Camilla Hallgrímsson ........0..0.0.... 10189.00  
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Dagbjört Guðjónsdóttir ................ 9538.00 
Dorothea Guðmundsson ................ 8905.00 
Eleanor Sveinbjörnsson ................ 15232.00 
Elín Einarsdóttir ..........0.0..00.00.0... 6000.00 
Elínborg Vigfúsdóttir .................. 6000.00 
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Sigurðar Björns- 

sonar, fiskmatsmanns ................ 6000.00 
Ellen Einarsson ..........0002 0000... 51320.00 
Emilía Bencdiktsdóttir Kofoed Hansen .. 30043.00 
Fríða Hlíðdal ...........0.00.0.00 0... 43352.00 
Guðbjörg Þ. Eiríksdóttir ............... 6000.00 
Guðbjörg Guðmundsdóttir ............. 7010.00 
Guðbjörg Kristjánsdóttir .............. 15232.00 
Guðlaug Magnúsdóttir ................. 25348.00 
Guðný Halldórsdóttir .................. 12000.00 
Guðríður Sigurðardóttir ................ 6000.00 
Guðrún Guðnadóttir ................... 10000.00 
Guðrún Hálfdánardóttir ............... 6000.00 
Guðrún Jóhannesdóttir ................ 6000.00 
Guðrún Jónsdóttir .........0.0000.0... 15232.00 
Guðrún Oddsdóttir .................... 14717.00 
Guðrún Pálsdóttir ..................... 14000.00 
Guðrún Ragúels ..........0.00.000000.... 6000.00 
Halldóra Þórðardóttir ................. 7617.00 
Helga Pétursdóttir ..........00......... 15000.00 
Herþrúður Hermannsdóttir ............. 7000.00 
Hildur Björnsdóttir .................... 10014.00 
Hildur Blöndal ...........00.0. 0. 20000.00 
Hjaltlína Guðjónsdóttir ................ 15000.00 
Hlín Johnson ..........0..0000. 00... 29853.00 
Hólmfríður Guðmundsdóttir ............ 24000.00 

Hulda Þ. Björnæs ..........00...... 12017.00 
Ingibjörg Björnsdóttir ................. 7923.00 
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ............... 15000.00 
Ingibjörg Högnadóttir „.......0.0... 6000.00 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir ................. 12000.00 
Ingunn Hlíðar ...................0.00... 9538.00 
Ingveldur Ólafsdóttir .............0..... 6000.00 
Irma Weile Jónsson ..........0000.000.. 10000.00 
Jóhanna Jónsdóttir .................... 11320.00 
Jóhanna Vigfúsdóttir .................. 6000.00 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ............ 10936.00 
Jónheiður Eggerz ..................... 20029.00 
Júlíana M. Jónsdóttir .................. 10303.00 
Katrin Sveinsdóttir .................... 7923.00 
Kristbjörg Sveinsdóttir ................. 7000.00 
Kristín Guðmundsdóttir, ekkja Eggerts 
Eggertssonar ..............00..... 6009.00 

Kristín Pálsdóttir ..................... 6367.00 
Kristin Thorberg .............0....0.... 6000.00 
Kristin Þórarinsdóttir ................. 11320.00
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Kristólína Kragh ............0000000... 6000.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárus- 

SONAT .....0.000 ensee 9606.00 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar 8000.00 

Lára Svansdóttir .......000.000.0 0... 6000.00 
Lelia Stefánsson ........00000.0. 0... 24000.00 
Lilja Eyþórsdóttir ........0.0000.... 18026.00 
Lilja Jörundsdóttir .......0.0000.0.0... 12000.00 
Lilja Steinsen .......2.002.20 00... 35000.00 

Lovísa Sveinbjörnsson ........0.0...0.. 39759.00 
Lydia Einarsson .....c..000000. 0... 25000.00 
Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 6000.00 
Málfríður Bjarnadóttir .............0.... 6000.00 
Margrét Árnadóttir .........0.0..0.000. 15000.00 
Margrét Ásmundsdóttir ..........002... 6000.00 
Margrét Björnsdóttir ................... 7630.00 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ......... 16604.00 
Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja .... 6000.00 
Margrét Lárusdóttir .........0..0.0..... 11716.00 
María Guðlaugsson .......0.00000..0... 9373.00 
María Thoroddsen .......020.0.0..0... 19528.00 
Marta Oddsdóttir .......0.2.00..0.00..... 6000.00 
Melitta Urbancic .........0000000 0... 9538.00 
Ólafía Finnbogadóttir ................. 6000.00 
Olga E. Jónsson .......0.0 00. 11320.00 
Ólína Snæbjörnsdóttir ................. 8905.00 
Ólöf Sigvaldadóttir ........0.0..000.... 10000.00 
Ragnhildur I. Bjarnadóttir .............. 8012.00 
Rannveig Tómasdóttir ................. 7617.00 
Rósa Jónsdóttir .........0.02.0.0.0.0.0.. 6000.00 
Sigríður Árnadóttir ...........0.0..00.. 36000.00 
Sigríður Arnljótsdóttir ................. 12017.00 
Sigríður Bjarnason ........00.....0000.. 25371.00 
Sigríður Einarsson ......20000. 00. 39056.00 
Sigríður Eiríksdóttir ................... 8000.00 
Sigríður Finnbogadóttir ................ 10155.00 
Sigríður Gísladóttir ...........0.0.0.00.... 6000.00 
Sigríður Guðmundsdóttir ............... 6000.00 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ... 19137.00 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ....... 6367.00 
Sigríður Jónsdóttir, ekkja Þórh. Vii- 

bjálmssonar 22... 12000.00 

Sigrún Thorarensen .......0.0000.0.00.. 8000.00 
Sigurlaug Sigurðardóttir ............... 12000.00 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ........ 11320.00 
Sólveig Árnadóttir ........0...0.0..... 12000.00 
Sólveig Eggerz ........0.00 00 33456.00 
Sólveig Pétursdóttir „..........0........ 11320.00 
Stefanía Stefánsdóttir .................. 12452.00 
Steinunn P. Eyjólfsson ................ 6748.00 
Súsanna Friðriksdóttir ................. 11320.00 
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Sveinbjörg Kristinsdóttir ............... 10000.00 
Sveindís Hansdóttir .................... 6000.00 
Torfhildur Magnúsdóttir ............... 6000.00 
Unnur Skúladóttir ..................... 12694.00 
Valborg Einarsson ...............0..... 12694.00 
Valgerður Helgadóttir ................. 10014.00 
Valgerður Ólafsdóttir .................. 9057.00 
Vigdís G. Blöndal ...........00.000..... 6367.00 
Viktoria Bjarnadóttir .................. 6000.00 
Þóra Magnúsdóttir ........0....0.0..... 8000.00 
Þóra Sigfúsdóttir ................0...... 6000.00 
Þóra Sigurðardóttir .................... 6000.00 
Þóra Skaftason ..........000000 000... 6000.00 
Þorbjörg Sigmundsdóttir ............... 12694.00 
Þórey Jóhannsdóttir ................... 6000.00 
Þórunn Pálsdóttir ..................... 12694.00 

  

c. Barnastyrkur: 
Barn Árna sál. Helgasonar, héraðslæknis, Jó- 

  

  
1611 059   

  

  

  

  

  

hanna Margrét Árnadóttir, f. 1% 1924, sjúk- | 
lingur 20.00.0000... 6000 | 

d. Uppbót á lífeyri skv. 18. gr. I. og II............. 1185 000 | 

0) 5 224 616 
MI. Framlag ríkissjóðs til Lifeyrissjóðs starfsmanna rikis- | 

ins og Lifeyrissjóðs barnakennara ................. ' 82 000 000 
IV. Framlag ríkissjóðs til Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, | 

skv. 12. gr. 1. 65/1955 ............000000 00. | 375 000 
V. Framlag ríkissjóðs til Lífeyrissjóðs ljósmæðra, skv. 

1. gr. 1. 114/1940 „....0........ 0. 24 000 
VI. Framlag ríkissjóðs til grunnlauna- og vísitöluupp- | 

bóta á lífeyri ........000..0.0. venerne ' 21 000 000 
VII. Uppbætur á lífeyri samkvæmt 18. gr. frá 1. júlí 1963 | 

til ársloka 1964, svo og uppbætur á lífeyri úr lif- 
eyrissjóðum frá 1. júlí til 31. desember 1963 ....... 3 870 000 

Samtals ... | 63 065 763 
| 

19. gr. 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 

kr. kr. 

1. Til niðurgreiðslu á vöruverði og uppbóta á útfluttar 
landbúnaðarafurðir ..............0.0.0000.000.0 00. 393 000 000 

2. Utgjöld samkv. 22. og 24. gr. ........... 5 000 000 
3. Fyrningar .............00.0.000.0. 2. 8 000 000 
4. Til óvissra útgjalda ...........0.00.0.0.00.. lr 14 000 000 

bi" Samtals ... 420 000 000     
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Inn: 

Samtals . 

Út: 

Afborganir lána ríkissjóðs 
Framlag til ríkisábyrgðasjóðs 
Til byggingar stjórnarráðshúss 
Til bygginga á jörðum ríkisins 

1. Til viðbótarhúsnæðis við ríkisspítalana 
2. Til byggingar fávitahælis .................... 
3. Til byggingar hjúkrunarskóla ................ 
4. Til endurbóta á heilsuhælinu í Kristnesi .... 

. Til byggingar nýrra vita og vitavarðabústaða ... 
. Til flugvallagerðar og flugöryggistækja 

Til sjúkraflugvalla .........0.00.0000 0000... 
Til viðbótarhúsnæðis við rannsóknarstöðina á 
Keldum ..........02.00 0000. 
1. Til byggingar heimavistarhúss við menntaskól- 

ann á Akureyri ........0.00000 0000... 0... 
2. Til byggingar menntaskólans í Reykjavík .... 
3. Til byggingar sjómannaskólans ............. 
4. Til byggingar kennarabústaðar á Hólum ..... 
5. Til byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni 

6. Til byggingar Kennaraskóla Íslands ......... 

7. Til byggingar Garðyrkjuskólans á Reykjum .. 
8. Til kaupa á kennarabústað fyrir Garðyrkju- 

skólann á Reykjum .......0.00000. 00.00.0000. 
9. Til framkvæmda á Hvanneyri samkvæmt 

ákvörðun landbúnaðarráðherra ............. 
10. Til kaupa á kennarabústað á Hvanneyri ..... 
11. Til Íþróttakennaraskóla Íslands ............. 

Til bygginga á prestssetrum ...........0.0...... 
Til greiðslu heimtaugagjalda á prestssetrum .... 
Til útihúsa á prestssetrum ........0..0. 0... 

embættisbústaða héraðsdómara ... 
lögreglustöðvar í Reykjavík 
lögreglustöðvar á Akureyri ....... 
jarðskjálftastöðvar á Akureyri 
ríkisfangelsa og vinnuhæla 

Til byggingar 
Til byggingar 
Til byggingar 
Til byggingar 
Til byggingar   

9 503 000 
427 500 
250 000 
690 000 

300 000 
4 000 000 

800 000 
67 500 

427 500 
4 000 000 

600 000 

513 000 

1500 000 
150 000 
700 000   

kr. 

100 000 
6 000 000 

6 100 000 

15 220 667 
46 000 000 

2 000 000 
2 550 000 

600 000 

10 780 500 
3 000 000 

15 220 000 
492 100 

965 000 

13 058 000 
2 865 000 

194 000 
734 000 

1 700 000 
3 000 000 

500 000 
130 000 

2 000 000
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20. gr. 

kr. kr. 

Til að lána til rafstöðva á þeim svæðum, er 
ríkisrafveitur ná ekki til, að fengnum tillögum | 
raforkuråds ........0.0.0....... eeneveereeeevnre | 705 000 
Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd 
börn og unglinga „............0000 00. 500 000 
Til byggingar tilraunagróðurhúss að Korpúlfs- 
STÖÐUM .......... ener nrnree 95 000 
Framlag til atvinnubótasjóðs ................. 10 000 000 
Til Byggingarsjóðs Listasafns ríkisins ........ 500 000 
Til byggingar embættisbústaða fyrir dýralækna 1 300 000 
Til aukningar landhelgisgæzlu ................ 8400 000 
Til endurbóta á starfsmannahúsi að Bessastöð- 
UR 220.00.0. 300 000 
Til endurbyggingar á Borg á Mýrum ......... 300 000 
Til byggingar prestsseturs í Odda „........... 300 000 
Afborganir af kaupverði íbúðarhúss að Hesti .. 200 000 
Til byggingar íbúðarhúss fyrir ábúanda Eiða .. 85 000 
Til fyrningarsjóðs ríkisbifreiða ............... 4 000 000 
Til byggingar vitaskips ..................... 9 999 000 
Til að byggja bókhlöðu að forsetasetrinu að 
Bessastöðum ................ evreenee 500 000 
Til kaupa á Mógilsá í Kjalarneshreppi ........ 1 700 000 
Til kaupa á eignum Ræktunarfélags Norður- 
lands 0... r 
Til byggingar laxeldisstöðvar í Kollafirði ..... l sd 44 
Til byggingar handritahúss ................... | 3 000 000 
Framlag til skyrsluvéla rikisins og Reykjavikur- 
borgar vegna húsbyggingar ................... 1000 000 

Samtals. 160 116 267   
 



  

  

    
  

  

Nr. 70. 450 30. desember. 

21.g 

I. Rekstra 

| kr. kr. 

| Tekjur | 

2. gr. | Skattar og tollar 2... (2242 000 000 
3. gr. A. | Tekjur af rekstri ríkisstofnana .......0........ 426 000 000 

— BB. | Tekjur af fasteignum ríkissjóðs .............. 75 000 

4, gr. | Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ............ | 2 000 000 

5. gr. | Óvissar tekjur .......0..200. ner ' 20 000 000 

| | 
| 
| 

| | 
' | 

| | 
i | 

| | 

| 

| 
| 

| 

| | 

| | 

| | 
| FEE 1777 

| Samtals … 12 690 075 00 

II. Sjó 

— kr 
Inn: 

2.—5. gr. Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 2 690 075 00 

Aðrar innborganir: 

20. gr. I. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 00 

— IL | Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................- 6 000 00 

  
Samtals ...   2 696 175 00 
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firlit. 

irlit. 21. gr. 

| kr. kr. 
| Gjöld 

. gr. Vextir suser ener serrene 5 643 148 
3. gr. Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 2 000 713 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 
| reikninga ............0..000. 00 17 675 000 

Til ríkisstjórnarinnar ...........0.0....00.... 68 275 313 
A. | Dómgæzla og lögreglustjórn .................. 142 427 955 
B.| Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fl. 46 841 556 
C. | Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. 2200 000 {91 469 511 

Til læknaskipunar og heilbrigðismála ........ 102 319 235 
Á. | Vegamál ................0.00 0. 139 436 810 
B. | Samgöngur á sjó ........0.0.0000. 0. 24 500 000 
C. | Vitamál og hafnargerðir ...................... 54 191 884 
D. | Flugmál ...............00. 000 18 913 058 
E. | Veðurþjónusta ..............0.0..000. 0... 7 639 935 
F.| Ýmis mál ................. 00 … 8954089 953 635 776 

A. | Kennslumál ............0000.000. 0. 406 324 175 
B. | Til opinberra safna, bókaútgáfu og listastarfsemi 26 103 290 432 497 465 

Kirkjumål ..............00000 00 31 892 080 
A. | Landbúnaðarmál ..........0....0...0. 00 123 386 232 

— B. | Sjávarútvegsmál ...........0...000..0.. 45 776 806 
— C. | Tðnaðarmál .............0.0.0..0... 0. 8181 250 
— D. | Raforkumál ...............00..0000. 0 50 095 000 
— E. | Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. ...... „21718528 949 157 816 

. gr. Til félagsmála ..............000.00000 0 679 011 623 
. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 63 065 763 
. gr. Til óvissra útgjalda o. fl. .................... 420 000 000 

Rekstrarafgangur ... 173 501 557 

Samtals ... 2 690 075 000 

yfirlit. 

kr. 
Út: 

—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ................ 2516 573 443 
Aðrar útborganir: 

. gr. Afborganir lána og til eignaaukningar ..................... 160 116 267 

  
Greiðslujöfnuður ... 

Samtals .   
19 485 290 

  

2 696 175 000 
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22. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt: 

I. 

ll. 

lll. 

VII. 

VIII. 

IX. 

XI. 

XII. 

XII. 
XIV. 

XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum 

og rennur til eflingar slysavörnum hér við land. 

Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til afnota 

fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á fjárhags- 

áætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt að þremur 

tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman Í heimahúsum. 

Að ákveða, að landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld 

síma árið 1964 hjá allt að 25 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindra- 

félags Íslands. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir á vinnustað. 

Að verja afgjöldum af löndum ríkisins í Hveragerði til hitaveitufram- 

kvæmda Hveragerðishrepps. 

Að greiða læknisvitjanastyrki til þeirra læknishéraða, sem eru læknislaus 

þrjá mánuði af árinu eða lengur, og nemi þeir allt að læknislaunum 

þann tíma, sem héraðið er læknislaust. 

Að ábyrgjast allt að 50 millj. kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva og 

stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af 

matsverði hverrar framkvæmdar. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunar- 

skipa í Norðurhöfum. 

Að heimila Ríkisútvarpinu að verja allt að 1.1 millj. kr. af tekjuafgangi 

sínum til að bæta hlustunarskilyrði á Austfjörðum og Norðausturlandi. 

(Endurveiting). 

Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að setja merki Landgræðslu- 

sjóðs á vindlingapakka, eftir nánari ákvörðun fjármálaráðuneytisins, 

og greiða sjóðnum allt að 30 aurum af hverjum vindlingapakka, er hún 

selur með merki sjóðsins. 

Að leyfa Grænmetisverzlun landbúnaðarins að ráðstafa til að efla græn- 

melisræktun í landinu helmingi þeirrar fjárhæðar, sem verzluninni ber 

að greiða í leigu eftir hús Grænmetisverzlunar ríkisins. 

AS ákveða, að ein króna af tekjum landssímans af hverju seldu skraut- 

eyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Íslands. 

Að verja rekstrarafgangi Viðtækjaverzlunar ríkisins til þess að greiða 

rekstrarhalla Þjóðleikhúss og Sinfóníuhljómsveitar. 

Að lána Rafmagnsveitum ríkisins allt að 10 000 000 kr. 

Að ábyrgjast allt að 10 millj. kr. lán fyrir skipasmíðastöðvar til báta- 

smíða innanlands, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, enda 

greiðist lánið að fullu af stofnláni, sem Fiskveiðasjóður Íslands veitir. 

Ríkisstjórnin setur að öðru leyti skilyrði um ábyrgðir þessar. 

Að taka allt að 28 millj. kr. lán til byggingar menntaskóla, kennara- 

skóla og hjúkrunarskóla. 

Að laka allt að 6 millj. kr. lán til aukningar á húsnæði ríkisspitalanna. 

Að taka allt að 3 millj. kr. lán til bygginga fyrir Rannsóknarstofu há- 

skólans. 

Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Krabbameins- 

félagi Íslands 25 aura af hverjum seldum vindlingapakka. 

Að taka allt að 2 millj. kr. lán til framkvæmda við korn- og grasfræ- 

ræktun í Gunnarsholti. 

Að taka lán allt að 12 millj. kr. vegna Ennisvegar á Snæfellsnesi, allt 

að 6 millj. kr. lán vegna Siglufjarðarvegar ytri og allt að 1 millj. kr. 

lán vegna Múlavegar, eða jafnvirði framangreindra upphæða í erlendri 

mynt.
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XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XKVII. 

KXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII 

XXXIII. 
XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXX VII. 
XXXVIII. 

XXXIX. 

Að taka allt að 7 millj. kr. lån til að ljúka byggingu umferðarmiðstöðvar 
í Reykjavík fyrir sérleyfisbifreiðir. 

Að ábyrgjast lán fyrir Þingvallahrepp, að fjárhæð allt að kr. 200 000, 
til kaupa á eyðijörðinni Selkoti í Þingvallahreppi, gegn þeim trygg- 
ingum, sem metnar verða gildar. 

Að taka lán, að fjárhæð allt að 515 þús. Bandaríkjadollara, til kaupa 
á tækjum fyrir Landssímann, Rafmagnsveitur ríkisins, Vegagerð ríkis- 
ins o. fl. 

Að taka lán allt að 3 millj. kr. til framkvæmda við Laxeldisstöð ríkisins 
í Kollafirði. 
AS taka allt að 25 millj. kr. lán til byggingar tveggja kennarabústaða 
við Menntaskólann að Laugarvatni. 
Að greiða úr ríkissjóði það, sem á kann að skorta, til að 10% skemmtana- 
skattsálag og % hlutar af hagnaði Viðtækjaverzlunar ríkisins, sbr. ákvæði 
til bráðabirgða í lögum nr. 52/1962, hrökkvi til að greiða hluta ríkis- 
sjóðs af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands 1964. 
Að ábyrgjast allt að 50 millj. kr. lán fyrir Stéttarsamband bænda og 

Búnaðarfélag Íslands vegna byggingar Bændahallarinnar, með þeim 
skilyrðum og segn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 
Að ábyrgjast allt að 70% af bysgingarkostnaði nýs flóabáts fyrir far- 
svæði Breiðafjarðarbáts (Stykkishólmsbáts), gegn þeim tryggingum, sem 
ríkisstjórnin metur gildar. 
Að ábyrgjast allt að 3 millj. kr. lán vegna byggingar Domus Medica, segn 
Þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 
Að ábyrgjast allt að 3 millj. kr. lán til Hveragerðishrepps vegna hita- 
veituframkvæmda, gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 
Að ábyrgjast allt að 3 millj. kr. lán til byggingarframkvæmda og um- 
bóta á heilsuhæli Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði, gegn þeim 
tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 
Að gefa eftir aðflutningsgjöld af jarðskjálftamælingatækjum fyrir Veð- 
urstofu Íslands. 
Að greiða 15% uppbót á greiðslur samkv. 18. gr. fjárlaga frá 1. júlí 1963. 
Að greiða þeim aðilum, sem njóta eftirlauna samkv. gömlum reglum, 
sbr. 18. gr. I. fjárlaga, og ekki eru jafnframt félagar í lögboðnum lif- 
eyrissjóði, uppbót á eftirlaun sín, sem sé hliðstæð þeirri hækkun, er 
sjóðsfélagar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fá við gildistöku laga nr. 
29/1963. 
Að leyfa vélasjóði að taka allt að 3 millj. kr. lán til vélakaupa og ábyrgj- 
ast lánið. 
Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða allt að 45 aurum 
til Slysavarnafélags Íslands og Íþróttasambands Íslands af hverjum 
seldum vindlingapakka, og skiptist gjaldið til þeirra að jöfnu. 
Að lána til Reykjanesbrautar jafnvirði 300 þús. dollara af mótvirðisfé. 
Að ábyrgjast allt að 20 millj. kr. af erlendu láni Landsbanka Íslands, 
vegna véla- og tækjakaupa í 6 fiskiskip, sem samið er um smíði á i 
Austur-Þýzkalandi. Ábyrgðin fellur niður, jafnóðum og skipin eru afhent 

kaupendum. Í framhaldi af þessari ábyrgð heimilast ríkisstjórninni að 

ábyrgjast erlenda lántöku handa fiskveiðasjóði vegna þessara skipa, allt 
að 13 millj. kr., sem endurgreiðist með venjulegum skilyrðum fiskveiða- 
sjóðs á 7 árum. 
Að ábyrgjast lán allt að 1 millj. kr. fyrir síldarverksmiðjurnar í Krossa- 
nesi og á Hjalteyri til greiðslu kostnaðar við síldarflutninga, gegn þeim 
tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

STA
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XL. Að ábyrgjast lån að upphæð allt að 1500 000 kr. fyrir Búðaós h.f. vegna 
fiskræktar, gegn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

XLI. Að ábyrgjast lán, allt að 50 millj. kr., til bygginga og endurbóta á sildar- 
verksmiðjum og sildarumhleðslustöðvum. 

XLII. Að ábyrgjast allt að 3 millj. kr. lán vegna orlofsheimilis Alþýðusambands 
Íslands, með þeim skilyrðum og segn þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin 
metur gildar. 

XLIII. Að lána eigendum vélbátsins Flosa IS 42 allt að 300 þús. kr. til viðgerðar 
á bátnum vegna skemmda af völdum trémaðks. 

XLIV. Að verja 90 þús. kr. til þess að reisa skýli í Vatnsfirði á Barðaströnd yfir 
teinæringinn Egil í Hvallátrum. 

XLV. Að greiða úr ríkissjóði kostnað Þjóðleikhússins árið 1963 og 1964 vegna 
launahækkana samkvæmt úrskurði kjaradóms, að svo miklu leyti sem 

aðrir tekjuliðir leikhússins hrökkva ekki til. 
XLVI. Að greiða til sjúkrahússins á Sauðárkróki allt að 150 þús. kr. vegna 

skemmda, sem urðu á sjúkrahúsinu í jarðskjálfta 1963. 
XLVII. Að verja fé því, er varnarliðið hefur greitt fyrir afnot Keflavíkurvegar 

frá 1. júlí 1962 til 30. júní 1964, alls kr. 659 282.50, til lagningar stein- 
steypts vegar til Keflavíkur (Reykjanesbrautar). 

23. gr. 

Heimilt er að greiða á árinu 1964 uppbætur eins og þær, sem síðan 1. júní 
1962 hafa verið greiddar á lífeyri úr lífeyrissjóði barnakennara, lífeyrissjóði hjúkr- 
unarkvenna, lífeyrissjóði ljósmæðra og lífeyrissjóði alþingismanna, svo og á per- 
sónulegar greiðslur samkvæmt 18. gr. fjárlaga á árinu 1964. 

Hlutaðeigandi lífeyrissjóðir annast greiðslu uppbóta á lifeyrinn gegn endur- 
greiðslu úr ríkissjóði og frá hlutaðeigandi launagreiðendum. 

24. gr. 
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1964 og hafa í för með 

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin 
samkvæmt þeim lögum. Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, 
öðrum en fjárlögum, tilskipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörð- 
unum, gilda aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Gjört í Reykjavík, 30. desember 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. SJ i i i NH 

Gunnar Thoroddsen.



30. desember. 455 Nr. 71. 

VEGALOG 

Forseti ÅsLANDS 

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

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Orðið vegur merkir í lögum þessum akbraut, land og mannvirki, sem að stað- 

aldri eru nauðsynleg, til þess að vegur sé varanlegur, unnt sé að halda honum við 

og hafa af honum sem fyllst not. 
Til vegar teljast því, auk vegstæðis og vegar, vegbekkir, skurðir, sneiðingar, 

fyllingar, ræsi, öryggisgrindur, biðstæði og umferðarljós. 
Til vega teljast enn fremur brýr, jarðgöng og ferjubryggjur, svo og vetrarvegir. 

2. gr. 
Opinber vegur er hver sá vegur, sem ætlaður er almenningi til frjálsrar um- 

ferðar og kostaður er af fé ríkis eða sýsluvegasjóðs. 

3. gr. 

Veghald merkir vegagerð og viðhald vega. 
Veghaldari er sá aðili, er sér að öllu leyti um vegkald. 

4. gr. 
Ákvæði laga þessara um vegagerð gilda einnig um breikkun, breytingar og um- 

bætur vega, nema annað sé ákveðið í lögum eða leiði af eðli málsins. 

5. gr. 
Þegar vegagerð er ákveðin samkvæmt mældri veglínu og fé veitt til hennar, 

skulu ákvæði laga þessara taka gildi um vegalagninguna, að svo miklu leyti sem 
við á. 

6. gr. 
Lög þessi gilda ekki um götur í kaupstöðum eða kauptúnum, nema sérstak- 

lega sé ákveðið í lögunum. 

II. KAFLI 

Um stjórn vegamála og veghald. 

7. gr. 
Ráðherra sá, er fer með samgöngumál, hefur yfirstjórn allra vegamála. Til 

þess að stjórna framkvæmdum í þessum málum skipar forseti Íslands vegamála- 
stjóra, er veitir Vegagerð ríkisins forstöðu, en ráðherra skipar honum verkfræð- 
inga og aðra starfsmenn eftir þörfum, að fengnum tillögum hans. 

8. gr. 
Vegagerð ríkisins er veghaldari allra opinberra vega samkvæmt lögum þessum. 

9. gr. 
Heimilt er Vegagerð ríkisins að fela hlutaðeigandi sveitarstjórn að nokkru 

eða öllu leyti lagningu og viðhald þeirra gatna í borgum, kaupstöðum eða kaup-
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túnum, sem teljast þjóðvegir, samkv. reglugerð, sbr. 30. gr., svo og syslunefndum 
að annast sýsluvegi á sama hátt. 

Nú er heimild 1. mgr. notuð, og skal þá Vegagerð ríkisins hafa eftirlit með, 
að lagning og viðhald vega þeirra eða gatna, sem um er að ræða, sé framkvæmt 
á viðunandi hátt. Sé um vanrækslu að ræða að dómi Vegagerðar ríkisins, skal 
hún gefa sveitarstjórn fyrirmæli um að framkvæma nauðsynlegar umbætur innan 
hæfilegs frests. 

IL KAFLI 

Um vegáætlun. 

10. gr. 

Vegamálastjóri semur tillögur að vegáætlun fyrir þjóðvegi, aðalfjallvegi og 
aðra fjallvegi til fjögurra ára í senn til leiðbeiningar um skiptingu þess fjár, sem 

til ráðstöfunar er hverju sinni til vegagerðar. Skal áætlunin annars Vegar gera grein 

fyrir þeim framkvæmdum, sem fyrirhugaðar eru á tímabilinu, en hins vegar þeirri 

fjáröflun, sem gert er ráð fyrir vegna þeirra. 

11. gr. 
Í vegáætlun skulu taldir allir þjóðvegir, svo og nybyggingar þjóðvega á þeim 

tíma, sem áætluninni er ætlað að gilda. Enn fremur áætlaður kostnaður við vega- 
viðhald og annar kostnaður Vegagerðar ríkisins á sama tímabili. 

Í vegáætlun um nýbyggingar skal vera sundurliðuð áætlun um heildarkostnað 
hvers mannvirkis, kostnað þess á öllu áætlunartímabilinu og á hverju ári þess. 

12. gr. 
Í vegáætlun skal þjóðvegum skipað í flokka eftir þeim reglum, sem hér fara 

á eftir: 
Hraðbraut A: Vegur, þar sem innan 28 ára má Þúast við yfir 10 þúsund bifreiða 

umferð á dag yfir sumarmánuðina, Skal stefnt að fjórfaldri ak- 
braut með varanlegu slitlagi. 

Hraðbraut B: Vegur, þar sem innan 10 ára má búast við 1000--10000 bifreiða um- 
ferð á dag yfir sumarmánuðina. Skal stefnt að tvöfaldri akbraut 
með varanlegu slitlagi. 

Þjóðbraut: Vegur, sem nær til 1060 íbúa svæðis. Skal stefnt að malarvegi með 
tvöfaldri akbraut. 

Landsbraut: Vegur, sem er minnst 2 km langur frá vegamótum og nær a. m. k. 

til þriggja býla, þannig að hann nái að þriðja býli frá vegarenda. 

Víkja skal frá þessari reglu, ef um er að ræða kirkjustað, félags- 

heimili, opinberan skóla eða heilsuhæli, fullgerð raforkuver, kaup- 
tún með færri en 300 íbúa eða tengiveg milli aðalleiða. Sömuleiðis 
má þar, sem aðalfjallvegur liggur upp úr byggð, telja landsbraut 
að innsta byli. 

13. gr. 
Í reglugerð skulu settar reglur um gerð þjóðvega í hverjum flokki, svo sem 

um breidd vega, fjarlægð skurða og girðinga, burðarþol og önnur tæknileg efni. 

14. gr. 
Leggja skal fyrir sameinað Alþingi tillögu til þingsályktunar um vegáætlun 

samkv. 10. gr., samtímis frv. til fjárlaga. Sama gildir um tillögur til þingsályktunar 
um endurskoðun vegáætlunar, sbr. 15. gr. 

Vegáætlun öðlast gildi, þegar Alþingi hefur samþykkt hana.
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15. gr. 
Í upphafi hvers reglulegs Alþingis skal ráðherra leggja fyrir þingið skýrslu 

um framkvæmd vegáætlunar. 
Ráðherra skal hlutast til um, að endurskoðun áætlunarinnar fari fram á Al- 

þingi á tveggja ára fresti. 

16. gr. 
Heimilt skal ráðherra að ákveða að fengnum meðmælum vegamálastjóra, að 

ráðizt skuli í framkvæmdir, sem ekki er gert ráð fyrir í vegáætlun, ef til hefur 
komið tjón á vegum, t. d. vegna vatnavaxta, eldgosa eða annarra náttúruhamfara. 

17. gr. 
Vegamálastjóri semur í samráði við sýslunefndir framkvæmdaáætlun fyrir sýslu- 

vegi, til fjögurra ára í senn, og skal sú áætlun endurskoðuð, er hún hefur gilt 
í tvö ár. 

Sýsluvegaáætlun öðlast gildi er sýslunefnd hefur samþykkt og samgöngumála- 
ráðherra staðfest hana. 

18. gr. 
Ákvæði þessa kafla gilda, eftir því sem við getur átt, um sýsluvegi. 

IV. KAFLI 

Um sýsluvegi. 

19. gr. 

Í hverri sýslu skal vera sýsluvegasjóður. Sýslunefndir gera samþykktir fyrir 
sýsluvegasjóði, og öðlast þær gildi, er ráðherra hefur staðfest þær. 

Í sýsluvegasjóðssamþykkt skulu sýsluvegir taldir upp. Ekki má taka í tölu 
sýsluvega vegi, sem eru styttri en 200 m, nema götur í þorpum með færri en 
300 íbúa. 

Sýsluvegur skal aldrei teljast ná nær býli en 200 m, ef hann endar þar. 

20. gr. 

Kostnaður við lagningu og viðhald sýsluvega greiðist af fé sýsluvegasjóðs, sbr. 
þó 52. gr. 

21. gr. 
Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar andvirði þriggja 

dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri verkamannavinnu 
hjá Vegagerð ríkisins 1. desember hið næsta ár áður en gjaldið er lagt á. Ákveður 
sýslumaður gjald hvers hrepps og tilkynnir oddvita fyrir 1. marz. Skal það greitt 

í einu lagi úr sveitarsjóði, eigi síðar en á næsta mannlalsþingi. 

22. gr. 

Hreppsnefnd jafnar þeirri upphæð, sem hreppi ber að greiða í sýsluvegasjóð 

samkvæmt 21. gr. niður eftir sömu reglum og öðrum útgjöldum hreppsins. 

23. gr. 
Nú á einhver fasteign í hreppi eða kauptlúni, aðra en jörð í fastri ábúð eða 

jarðarhluta, en er þar þó ekki útlsvarsskyldur eða greiðir þar ekki útsvar eftir 
sömu reglum og aðrir íbúar hreppsins, og skal hann þá greiða vegaskatt af eign 
sinni í sýsluvegasjóð. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi.
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Vegaskattur skal nema 6 af þúsundi af virðingarverði mannvirkja, en 12 af 
þúsundi af virðingarverði landa og lóða, hvort tveggja miðað við fasteignamat. 

Gjald þetta hefur lögtaksrétt. 

24. gr. 
Undanskildar vegaskatti samkvæmt 23. gr. eru allar kirkjur, skólahús, sjúkra- 

hús, þinghús, félagsheimili og vitar. Ráðherra er heimilt, eftir tillögum sýslunefndar, 
að ákveða, að eyjar, sem eru sjálfstæð hreppsfélög, greiði ekki framlag til sýslu- 
vegasjóðs, enda annist hreppsfélagið sjálft um vegakerfi sitt að öllu leyti. 

25. gr. 
Nú gerir sýsluvegaáætlun ekki ráð fyrir framkvæmdum eða innstæða í sýslu- 

vegasjóði nægir til framkvæmda og viðhalds næsta ár að dómi sýslunefndar, og 
skulu þá tekjur sýsluvegasjóðs það ár renna til þjóðvega í viðkomandi sýslu, eftir 
ákvörðun sýslunefndar. 

26. gr. 
Í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skal helmingur sýsluvegasjóðs- 

sjalda renna í sveitarsjóð, ef hreppsfélagið ver til vega- eða gatnagerðar innan 
hrepps á því ári a. m. k. jafnmiklu fé úr sveitarsjóði. 

27. gr. 
Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikningur 

undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþykktar og gilda þar um sömu 

reglur sem um sýslusjóðsreikninginn. Sýslunefnd semur tillögur um sýsluvega- 

áætlun samkvæmt ákvörðun 17. gr. Sýslunefnd semur einnig árlega áætlun um 

tekjur sýsluvegasjóðs yfirstandandi ár, svo og áætlun um útgjöld sýsluvegasjóðs, 

með hliðsjón af staðfestri sýsluvegaáætlun. 

Framangreindar áætlanir, svo og reikning sýsluvegasjóðs, skal oddviti sýslu- 

nefndar senda vegamálastjóra að loknum sýslufundi. 

28. gr. 
Af tekjum vegamála skv. XIV. kafla laga þessara skal árlega veita til sýslu- 

vega upphæð, sem sé eigi lægri en tvöföld heildarupphæð innheimtra sýsluvega- 
sjóðsgjalda um allt land næsta ár á undan því ári, er fjárlög eru samin. 

Vegamálastjóri annast skiptingu á framlagi ríkissjóðs samkv. 1. mgr. eftir 
reglugerð, sem ráðherra setur. Skal framlag til sýslu aldrei vera lægra en 
helmingur þess, er hún lagði til sýsluvegasjóðs það ár, sem ríkissjóðsframlagið 
miðast við. Að öðru leyti skal við skiptingu ríkisframlags aðallega miða við notkun 
og lengd sýsluvega í hverri sýslu, en jafnframt skal þó höfð hliðsjón af því, hve 
mikill hluti veganna er lagður, ruddur eða ekki akfær. 

V. KAFLI 

Um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum. 

29. gr. 
Í kaupstöðum skulu götur og vegir lagðir þar sem ákveðið er í skipulagsupp- 

drætti. Í kauptúnum gildir sama, ef skipulagsuppdráttur hefur verið gerður, ella 

ákveður hreppsnefnd, hvar götur og vegir skuli liggja innan kauptúnsins. 

Sveitarstjórn ákveður um gerð gatna og vega.
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30. gr. 
Ráðherra ákveður með reglugerð, að fengnum tillögum vegamálastjóra, að svo 

miklu leyti sem vegáætlun mælir ekki fyrir um, hvaða vegir í kaupstöðum og kaup- 
túnum, sem hafa 300 íbúa eða fleiri, skuli teljast þjóðvegir. Við samningu til- 
lagna sinna skal vegamálastjóri leita álits hlutaðeigandi sveitarstjórnar og Skipu- 
lagsnefndar ríkisins. 

Við ákvörðun á því, hvaða vegir skuli teljast þjóðvegir samkvæmt þessum 
kafla, skal miðað við eftirfarandi: 

Í) Eðlilegt samhengi vegakerfisins sé ekki rofið. 
2) Um sé að ræða helztu umferðarleið um viðkomandi byggðarlag, sé um margar 

leiðir að velja. 
3) Greið leið fáist að þeim stöðum byggðarlagsins, sem mikilvægastir eru fyrir 

athafnalíf staðarins, ef vegurinn endar þar. 

31. gr. 
Áður en vegagerð hefst, skal sveitarstjórn láta gera tæknilega og fjárhagslega 

áætlun um verkið, og er hún háð samþykki vegamálastjóra. 

32. gr. 
Árlega skal veita ákveðna fjárhæð til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og kaup- 

túnum, sem hafa 300 íbúa eða fleiri, og skal skipting fjárins fara eftir íbúafjölda. 
Skal árlegt framlag vera 12% af hundraði af heildartekjum vegamála það ár, 
samkvæmt XIV. kafla laga þessara. 

Nú hefur verið ákveðið í reglugerð, hvaða götur teljist þjóðvegir innan kaup- 
staða eða kauptúna, og skal þá hluta viðkomandi sveitarfélags samkv. 1. mgr. ein- 
göngu varið til lagningar þeirra og viðhalds. 

Greiða má af hluta sveitarfélags kostnað vegna kaupa á fasteignum í þágu þjóð- 
vegar samkv. þessum kafla laganna. 

Kostnað við holræsi, færslur á leiðslum, gangstéttir, umferðarljós, götulýsingu 
og því um líkt greiðir hlutaðeigandi sveitarfélag. 

Þegar lagningu vega samkv. 2. mgr. er lokið að dómi vegamálastjóra, skal 
sveitarstjórn verja sínum hluta fjárframlags samkv. 1. mgr. að frádregnum við- 
haldskostnaði þjóðveganna, til annarrar varanlegrar gatnagerðar. 

33. gr. 
Vegagerð ríkisins lítur eftir viðhaldi þjóðvega samkvæmt þessum kafla. 
Nú telur vegagerðin, að viðhald þjóðvegar sé vanrækt, og ekki fæst úr því 

bætt, og getur þá vegagerðin látið framkvæma nauðsynlegt viðhald, sem kostað 
skal af ríkisframlagi til byggðarlagsins. 

34. gr. 
Af heildarframlagi því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og 

kauptúnum samkv. 32. gr., skal árlega halda eftir 10 af hundraði, og skal því fé 
ráðstafað eftir tillögu vegamálastjóra til að flýta framkvæmdum þar sem sérstök 
ástæða þykir til að ljúka ákveðnum áfanga, eða til að stuðla að hagkvæmari vinnu- 
brögðum. 

35. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um eftirlit með því, að fé því, sem 

sveitarfélögum er veitt samkv. 32. gr., sé varið á þann hátt, sem lögin gera ráð fyrir.
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36. gr. 
Kostnaður við vegagerð og vegaviðhald, annarra vega en þjóðvega, í kaup- 

stöðum greiðist úr bæjarsjóði, en í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, 

úr sveitarsjóði. 

VI. KAFLI 

Um einkavegi. 

37. gr. 

Einkavegir eru þeir vegir, sem ekki teljast þjóðvegir, sýsluvegir eða fjallvegir, 

liggja utan skipulagsskyldra svæða og eru kostaðir af einstaklingum, fyrirtækjum 

eða opinberum aðilum. 

38. gr. 

Ráðherra getur, að fengnum tillögum vegamálastjóra, heimilað eignarnám lands 

til lagningar tiltekinna einkavega, enda komi fullar bætur fyrir. Bætur skulu á- 

kveðnar samkvæmt reglum Á. kafla. 

Ráðherra getur bundið eignarnámsheimild fyrir einkavegi samkv. 1. mgr. viss- 

um skilyrðum, svo sem um gerð og frágang vegarins, umferðarrétt um hann, við- 

hald og tengingar við opinbera vegi. 

39. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu bóta samkv. 38. gr, en getur krafið þann, sem 

bætur á að greiða, um tryggingar, sem gildar eru metnar, þar á meðal fyrir mats- 

kostnaði. 
40. gr. 

Þegar einkavegur er notaður sem umferðarleið að fleiri eignum en einni, eru 

allir eigendurnir skyldir að halda veginum við, í hlutfalli við not þeirra af honum. 

Ákvæði þetta breytir í engu áunnum réttindum eða ákvörðunum um viðhald veg- 

arins. Viðhaldsskyldu geta eigendur uppfyllt með því að láta í té efni eða vinnu eða 

með fjárframlögum. 
Það, sem hér hefur verið ákveðið um viðhald einkavega, skal við sömu að- 

stæður gilda um endurbætur og endurbyggingu vegar. 

41. gr. 

Nú verða þeir, sem einkaveg nota, ekki á eitt sáttir um, hverjir hafi rétt til nota 

af veginum eða um greiðslu viðhaldskostnaðar, og getur þá hver þeirra krafizt 

mats samkvæmt reglum 60. gr. 
Þegar % þeirra, sem afnotarétt hafa af veginum, eru sammála um, hvernig 

mæta skuli sameiginlegum útgjöldum, eru þær ákvarðanir bindandi fyrir hina, þar 

á meðal að kostnaður skuli að einhverju eða öllu leyti greiðast af umferðargjaldi. 

Þegar skipting kostnaðar hefur verið ákveðin með samkomulagi eða mati, 

getur endurskoðun ekki farið fram, fyrr en liðin eru 5 ár frá síðustu ákvörðun, 

nema rétthafar séu sammála um annað. 

Útgjöldum, sem einn eða fleiri rétthafar hafa haft af viðhaldi og ekki hefur 

verið skipt, er ekki hægt að krefjast skipt með matsgjörð, eftir að liðin eru 3 ár 

frá því að stofnað var til þeirra. 

42. gr. 

Meiri hluti rétthafa getur ákveðið, að rétthafar velji stjórn eða eftirlitsmann 
með veginum, til þriggja ára í senn. 

Stjórn vegarins eða eftirlitsmaður skal sjá um, að viðhaldsskyldu sé fullnægt, 
eins og til er tekið í mati eða samkomulagi, og sker úr ágreiningi í því sambandi.
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Stjórn eða eftirlitsmaður getur bannað umferð um veginn til að forða veginum 
frá skemmdum. Vanræki einhver, sem til þess er skyldur, að halda veginum við 
að sínum hluta, getur stjórnin látið framkvæma viðhald á hans kostnað. 

43. gr. 
Einkavegir, sem opnir eru fyrir almenna umferð, eru háðir eftirliti Vega- 

gerðar ríkisins, bæði að því er varðar gerð og viðhald. Virðist vegagerðinni vegi 
áfátt í því efni, þannig að hætta geti stafað af, skal tafarlaust tilkynna það við- 
komandi lögreglustjóra og gera tillögur til úrbóta. Lögreglustjóri getur skyldað 
eiganda að framkvæma úrbætur og stöðvað vegagerð eða bannað umferð um veg- 
inn, þar til bót hefur verið á ráðin. 

VII. KAFLI 

Um fjallvegi, ferjuhald, sæluhús o. fl. 

44. gr. 
Fjallvegir eru þeir vegir yfir fjöll og heiðar, sem vegamálastjóri ákveður og 

eigi teljast til neins annars vegaflokks. 
Fjallvegir, sem tengja saman landshluta, nefnast aðalfjallvegir og skulu taldir 

sérstaklega í vegáætlun samkv. 10. gr. 

45. gr 
Kostnaður við fjallvegi greiðist úr ríkissjóði, samkvæmt vegáætlun. 

46. gr. 
Vegagerð ríkisins skal aðstoða nýbýlastjórn við lagningu nýbýlavega og sam- 

tök hestamanna við gerð reiðvega, enda sé kostnaður greiddur af sérstakri fjár- 
veitingu í fjárlögum, samkv. vegáætlun eða á annan hátt. 

47. gr. 
Kostnað við bifreiðaferjur til flutnings yfir vöin eða firði og við lendingar- 

bætur og bryggjur í sambandi við þær er heimilt að greiða úr ríkissjóði og telja 
með öðrum kostnaði vegamála. 

48. gr. 
Lögferjuskylda skal vera hin sama og nú er. Sýslunefndir hafa eftirlit með 

því, hver í sinni sýslu, að lögferjumenn haldi lögferjum vel við og sæti skyldu 
sinnar að öðru leyti, eftir nánari reglum, sem sýslunefnd setur á hverjum stað. 

Ekki má sýslunefnd hækka lögferjugjöld né afnema lögferju, nema með sam- 
þykki vegamálastjóra. 

Nú samþykkir sýslunefnd að lækka lögferjugjöld, en lögferjumaður vill ekki 
hlíta samþykkt sýslunefndar, og skal þá málinu skotið tl úrskurðar vegamála- 
stjóra. 

49. gr. 
Nú vill sýslunefnd setja lögferju þar sem ekki var lögferja áður, og skulu þá 

taka við henni landeigandi og ábúandi, en geta krafizt þess, að ferjan sé lögð þeim 
til í upphafi. Ferjugjöld skulu, ef samkomulag næst ekki, ákveðin af óvilhöllum, 
dómkvöddum mönnum. 

50. gr. 
Nú verða ábúendaskipti á býli því, er lögferja fylgir, og má viðtakandi þá krefj- 

ast þess, að honum sé metið álag á ferjuna. 

A 58
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51. gr. 
Sæluhús skal gera á fjallvegum og annars staðar þar, er þurfa þykir, og telst 

kostnaður við byggingu þeirra með vegagerðarkostnaði, en kostnaður við viðhald 
þeirra og rekstur með viðhaldskostnaði. 

VIII. KAFLI 

Um greiðslu brúargerðarkostnaðar á sýslu-, einka- og fjallvegum. 

52. gr. 
Kostnaður við brýr á sýsluvegum greiðist þannig: 

1) Kostnaður við brýr styttri en 4 m íelst með vegagerðarkostnaði. 

2) Kostnað við brýr yfir 4—10 m haf má greiða úr ríkissjóði að % hluta og úr 

sýsluvegasjóði að % hlutum. 
3) Kostnað við brýr yfir 10 m haf eða lengra má greiða að fullu úr ríkissjóði. 
4) Kostnað við viðhald brúa á sýsluvegum skal telja með viðhaldskostnaði sýslu- 

vega. 
53. gr. 

Kostnað við brýr á einkavegum yfir 4 m haf og lengra má greiða allt að hálfu 
úr ríkissjóði, gegn framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti. 

54. gr. 
Kostnað við brýr á fjallvegum má greiða að öllu leyti úr ríkissjóði. 

IX. KAFLI 

Um bráðabirgðaafnot lands. 

55. gr. 
Vegagerð ríkisins er heimilt að framkvæma rannsóknir og byrjunarathuganir, 

sem nauðsynlegar eru við undirbúning vegagerðar, á hvaða landi sem er. Merki, 
hæla, vörður eða því líkt, sem vegagerðin hefur sett til að marka mælda veglinu, 
má ekki nema burt án leyfis hennar. Leit að efni til vegagerðar má vegagerðin gera 
hvar sem vera skal. 

56. gr. 
Vegagerð ríkisins eru heimil afnot lands fyrir geymslu efnis og fyrir bæki- 

stöðvar vinnuflokka við lagningu eða viðhald vegar. 

57. gr. 

Skylt er landeiganda að leyfa, að vatni, sem veita þarf frá vegi, sé gerð framrás 

um land hans. 
Til framkvæmdar vetrarviðhaldi má vegagerðin ryðja snjó af vegi út fyrir 

veginn, ef með þarf. 

58. gr. 
Um bætur fyrir bráðabirgðaafnot lands fer eftir ákvæðum X. kafla, eftir þvi 

sem við á. 

X. KAFLI 

Um eignarnám, jarðrask, átroðning o. fl. 

59. gr. 
Hver landeigandi er skyldur til að láta af hendi land það, er þarf undir vegi 

eða til breytingar eða breikkunar eða viðhalds vegum, svo og leyfa, að efni til
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vega sé tekið í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, enda komi 
fullar bætur fyrir. Bætur fyrir jarðrask og eignarnám á óyrktu landi skulu því að- 
eins greiddar, að þeirra sé krafizt og álitið verði, að landeigandi hafi beðið skaða 
við það. 

Bætur fyrir jarðrask og eignarnám vegna vegar teljast með kostnaði vegarins. 
Veghaldari skal jafnan leitast við að valda sem minnstum spjöllum á gróðri 

við vegagerð og græða upp sár, sem myndast á grónu landi við vegaframkvæmdir. 

60. gr. 
Bætur fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning þann, er nýr vegur kann að hafa 

í för með sér, má ákveða eftir samkomulagi milli landeiganda og umboðsmanns 
þeirra, sem bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, og skal þá ákveða 
bætur með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðilum. 
Kostnað við matið greiðir landeigandi, ef upphæð sú, er honum er metin, er nær 
því, sem honum hefur verið boðið, en því, sem hann hefur krafizt, ella telst kostn- 
aðurinn við matið með skaðabótakostnaðinum. 

Nú vill annar hvor málsaðili eigi una mati, og getur hann þá krafizt yfirmats, 
en gera skal hann það innan mánaðar frá því matsgerð er lokið. Yfirmat skal fram- 
kvæmt af þremur dómkvöddum mönnum. 

61. gr. 
Mat skal fara fram á vettvangi, þá er jörð er snjólaus. Við matið skal taka til- 

lit til árlegs afrakstrar af landi því, er um ræðir, svo og til þess, hvort girðingar 
þurfi að flytja eða nýjar að setja, og athuga vandlega allt það, er getur haft áhrif 
á verðmæti þess, er meta skal. Sérstaklega skal taka tillit til þess, ef ætla má, að 
land hækki í verði við vegagerðina. Nú leggst eldri stígur eða vegur niður við lagn- 
ingu nýs vegar og fellur til landeiganda, og skal þá við matsgerðina meta sérstak- 
lega hið gamla vegarstæði eða götutroðninga og draga frá upphæð þeirri, er land- 
eiganda er metin fyrir eignarnám lands fyrir hinn nýja veg eða jarðrask, er leiðir 
af lagningu hans. Bætur fyrir átroðning skal eigi meta í slíkum tilfellum, nema 
sannað verði, að meiri átroðningur stafi af hinum nýja vegi en af hinum eldri vegi 
eða stig. 

62. gr. 
Landeigandi á bætur allar fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning, en sé jörð 

leigð öðrum, greiði landeigandi honum 5 af hundraði árlega af skaðabótaupphæð- 
inni, meðan leigusamningur sá er í gildi, sem var, þegar bæturnar voru ákveðnar. 
Ábúandi á þó bætur fyrir skemmdir á mannvirkjum þeim, sem eru hans eign, og 
skal meta þær sérstaklega. 

63. gr. 
Skaðabóta, er af vegagerð eða vegaviðhaldi leiðir, skal krefjast innan árs frá 

því, er verk það var unnið, sem skaðanum olli, ella fellur réttur til skaðabóta niður. 

XI. KAFLI 

Um viðhald og reglur fyrir umferð á opinberum vegum. 

64. gr. 
Þegar vegur er fullgerður eða almenn umferð hefur verið leyfð um hann, 

skal honum haldið við, eftir því sem aðstæður leyfa, þannig að hann gegni sem bezt 
hlutverki sínu.
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65. gr. 
Vegagerðin skal, svo fljótt sem við verður komið, eftir að hún hefur fengið 

vitneskju um vegaskemmdir, sem hættulegar eru umferð, láta gera við þær eða 
merkja hina hættulegu staði, þar til viðgerð hefur farið fram. 

Vegagerð ríkisins er ekki ábyrg fyrir tjóni, sem hljótast kann af slysum á 
opinberum vegum, nema um sé að ræða stórkostlegt gáleysi af hendi starfsmanna 
hennar og sannað sé, að slysi hefði ekki orðið afstýrt, þótt ökumaður hefði sýnt 

ýtrustu varkárni. 
66. gr. 

Nú þykir ástæða til að halda vegi akfærum með snjómokstri, og skal þá 
telja þann kostnað með öðru viðhaldi vegarins. Heimilt er vegamálastjóra að 
binda slíkt vetrarviðhald því skilyrði, að allur slíkur kostnaður eða nokkur hluti 
hans verði endurgreiddur með framlagi úr héraði, sé um þjóðveg að ræða. Sömu 
heimild hefur sýslunefnd, að því er sýsluvegi snertir. 

67. gr. 

Vegamálastjóri getur sett þær reglur fyrir umferð, sem nauðsynlegar eru, 
til þess að girða fyrir skemmdir á vegum eða til þess að greiða fyrir umferð, svo 
sem um hámarksþunga bifreiða, er fara mega um ákveðna vegarkafla. 

Vegamálastjóri getur enn fremur bannað umferð ökutækja þann tíma árs, sem 
hættast er við skemmdum á vegum. Einnig getur vegamálastjóri bannað alla um- 
ferð ökutækja um vegi, sem hættulegir eru vegna skemmda eða af öðrum slíkum 
orsökum, þar til viðgerð er lokið. 

XII. KAFLI 

Um öryggi vega o. fl. 

68. gr. 
Heimilt er vegamálastjóra að banna, að hús verði reist eða önnur mannvirki 

gerð innan marka fyrirhugaðs vegar, sem mælt hefur verið fyrir og markað. Má 

slíkt bann vera í gildi í allt að 3 árum hverju sinni. 

69. gr. 

Byggingar, leiðslur eða önnur mannvirki, föst eða laus, má ekki staðsetja, nema 

leyfi vegamálastjóra komi til, nær vegi en 15 m frá miðlínu landsbrauta, 20 m frá 

miðlínu þjóðbrauta og 30 m frá miðlínu hraðbrauta. Verði ágreiningur um, hvar 

miðlina vegar muni verða, sker vegamálastjóri úr. Þar sem þjóðvegur liggur um 

skipulagt svæði, skal fjarlægð bygginga frá vegi ákveðin í samræmi við skipulag. 

Vörupalla eða vöruskýli vegna mjólkurflutninga skal heimilt að setja nær 

vegi en um getur í 1. mgr. þó ekki nær en svo, að bifreið geti staðnæmzt við skýlið 

utan akbrautar. 
Loftlínur má ekki strengja yfir veg, nema lægsti hluti línu sé a. m. k. 5 metra 

frá yfirborði vegar. 
70. gr. 

Vegamálastjóri getur ákveðið, að fjarlægð mannvirkja frá vegi, samkvæmt 69. gr., 

skuli aukin. Enn fremur getur vegamálastjóri leyft, að fjarlægð verði minnkuð á til- 

teknum köflum, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda sé ekki um varanleg mann- 

virki að ræða, en slík leyfi eru þó ætíð afturkallanleg. 

71. gr. 

Óheimilt er að reisa mannvirki, nema með leyfi vegamálastjóra, við vegamót á 
svæði, sem takmarkast af beinum línum milli punkta á miðlínu vega, 40 m frá
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skurdpunkti þeirra. Vegamálastjóri getur, ef sérstaklega stendur á, fært út mörk þessi, 
allt að 150 m. 

72. gr. 
Óheimilt er að grafa framræsluskurði nær vegi en 15 m frá vegmiðju lands- 

brautar eða þjóðbrautar og 30 m frá miðju hraðbrautar. Einnig er óheimilt að leggja 
uppgröft úr skurðum að vegi, nema að fengnu leyfi vegagerðarinnar. 

73. gr. 
Óheimilt er að gera skurði eða önnur mannvirki, sem aukið geta vatnsrennsli 

í vegskurðum, án leyfis vegagerðarinnar. Enn fremur er óheimilt að leiða holræsi 
úr íbúðarhúsum, verksmiðjum eða þess háttar í vegskurði. Bannað er og að kasta 
sorpi eða hvers konar úrgangi á vegi, í vegskurði eða svo nærri vegum, að til lýta 
sé eða óþæginda. 

74. gr. 
Girðingar má ekki setja nær vegi en ákveðið er í reglugerð samkvæmt 13. gr. 

laga þessara. 

75. gr. 
Um grjótgarða, torfgarða og skíðgarða gilda ákvæði 69. gr. 

76. gr. 
Enginn má gera girðingu yfir veg með hliði á veginum án leyfis vegamála- 

stjóra, nema um einkaveg sé að ræða. Sama bann gildir þar sem mælt og markað 
hefur verið fyrir vegi, enda hafi vegamálastjóri tilkynnt jarðarábúanda, hvar mælt 
hefur verið. 

71. gr. 
Nú er leyft að gera girðingu yfir veg með hliði á veginum, og skal þá grind 

vera í hliðinu, að minnsta kosti 4 metrar á breidd, þannig gerð, að hún haldist opin 
af sjálfu sér, meðan ekið er um hliðið. Skylt er vegfarendum að loka hliðinu á 
eftir sér. 

Vegamálastjóra er heimilt að afturkalla með eins árs fyrirvara gefið leyfi til 
þess að gera girðingu yfir veg með hliði á veginum. 

78. gr. 
Skylt er að halda við girðingum, svo að aldrei geti þær hindrað eða bagað um- 

ferð um veginn. Þyki þessa ekki gætt, er vegagerðinni heimilt að framkvæma við- 
gerð á kostnað þess, sem að réttu ber að halda girðingunni við. 

Vegagerðinni er heimilt að flytja girðingar og fjarlægja tré og annan gróður, ef 
nauðsyn ber til af öryggisástæðum eða til framkvæmdar viðhaldi, svo sem snjó- 
mokstri. 

79. gr. 
Nú liggur vegur, stígur eða götutroðningur yfir land manns og telst eigi til 

neins vegaflokks, og er landeiganda þá heimilt að gera girðingu yfir þann veg, með 
hliði á veginum, en eigi má hann læsa hliðinu né með öðru móti hindra umferð 
um þann veg, nema sveitarstjórn leyfi. 

Ákvörðun sveitarstjórnar, samkv. 1. mgr., má leggja undir úrskurð vegamála- 
stjóra. 

80. gr. 
Nú er lagður vegur gegnum land manns. og á hann þá rétt á að fá óhindraðan 

aðgang að veginum, a. m. k. á einum stað frá landareign sinni. Skal í því skyni gera fláa 
í veginn, ef hann er upphleyptur eða niðurgrafinn, og skal hallinn á fláanum eigi meiri 
en 1:8, svo og brú á skurðinn, ef nokkur er fram með veginum, að minnsta kosti 
3 metra breiða. Landeigandi skal birta vegagerðinni kröfu sína í þessu efni, áður
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en vegurinn er fullgerður á þeim stað, sem hann vill hafa aðgang að, og skal að- 
gangur gerður þar eða svo nálægt, sem kostur er á. Telst kostnaður við það verk 
með öðrum vegagerðarkostnaði. 

Nú birtir landeigandi vegagerðinni eigi kröfu sína um aðgang að veginum i 
tæka tíð, og skal hann þá gera aðganginn á sinn kostnað, svo og ef hann vill hafa 
aðgang frá fleiri stöðum í landi sínu en þeim eina, sbr. þó 81. gr. 

Ákvæði þessarar greinar gilda þó ekki um hraðbrautir. 

81. gr. 
Óheimilt er að tengja einkavegi þjóðvegum, nema leyfi vegamálastjóra komi til. 

XIII. KAFLI 

Um skemmdir á mannvirkjum o. fl. 

82. gr. 
Enginn má stífla skurði meðfram vegi eða ræsi gegnum veg eða gera neitt 

það, er hindrað getur eða aukið eðlilegt vatnsrennsli gegnum veg eða frá vegi, eða 
veita vatni á veg. 

83. gr. 
Enginn má skemma nein mannvirki, sem til vegarins teljast, svo sem brýr, 

ferjur, háskamerki eða önnur leiðbeiningarmerki, vörður eða sæluhús. 
Skemmist eitthvert slíkt mannvirki við árekstur bifreiðar, er bifreiðarstjóra 

skylt að tilkynna það þegar vegamálastjóra eða umsjónarmanni vegarins eða lög- 
reglustjóra. Skal sá, er valdið hefur árekstrinum, skyldur að bæta áorðnar skemmdir. 

84. gr. 
Hver sá, sem notar sæluhús, skal ganga þriflega um það, fara gætilega með 

eld, eldfæri og önnur tæki, er þar kunna að vera, ganga frá hverju á sínum stað 

og loka dyrum, svo að ekki nái að fenna inn. Skylt er hverjum, sem verður var 
við, að brotið hafi verið á móti þessu, að tilkynna það tafarlaust umsjónar- 
manni sæluhússins eða lögreglustjóra. 

XIV. KAFLI 

Um fjáröflun til vega- og gatnagerðar o. fl. 

85. gr. 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af benzíni, og skal gjaldið nema kr. 2.77 

af hverjum litra. Gjald þetta tekur einnig til benzinbirgða, sem til eru í landinu, 
þá er lög þessi ganga í gildi, sbr. þó 92. gr. 

86. gr. 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af hjólbörðum og gúmmíslöngum á bif- 
reiðar, og skal gjaldið nema kr. 9.00 af hverju kg. Gjald þetta tekur einnig til hjól- 
barða og gúmmiíslangna, sem fylgja bifreiðum, er fluttar eru til landsins. 

87. gr. 
Árlega skal greiða þungaskatt af bifreiðum sem hér segir: 

a. Af bifreiðum, sem aðallega eru gerðar til fólksflutninga og nota benzin að 
eldsneyti, kr. 72.00 af hverjum fullum 100 kg þunga þeirra.
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b. Af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en benzin: 

Þungi bifreiðar, kg Þungaskattur, kr. 

0—-2000 .........00 00 8500 

2000—-2200 ........... 0000 8650 
2200—-2400 .........0. 8800 
2400—-2600 ..........000 0 8950 

2600--2800 ........... 00 9100 
2800—-3000 .........00 00 9250 
3000—3200 ......0...0. 9400 
3200—3400 ........... 000 9550 

9400—3600 .........00 9700 

3600—-3800 .........0.000 0 9850 

3800—4000 ..........200 00 10000 

4000—4100 .......... 0 10100 

4100—4200 .........0. 0 10200 

4200—-4300 .........0 0 10300 

4300—4400 .........0. 0 10400 

4400—4500 .......0... 00 10500 

4500—4600 ..........00 0. 10600 

4600—-4700 ........... 0 10700 

4700—-4800 ........... 0. 10800 

4800—-4900 .......0. 000. 10900 

4900—5000 .........0 0. 11000 

5000—-5100 ...........00 0. 11100 

5100—5200 .........0.0. 00. 11200 

5200— 5300 ........0..000 0 11300 

5300—5400 ........... 11400 

5400—5500 ........0.000 00. 11500 

5500—5600 ........0.000 0. 11600 

5600— 5700 ........000 0 11700 

5700—5800 ........000 11800 

5800— 5900 ...........00 0 11900 

5900-—6000 ........... 00 12000 

Fyrir hver 100 kg yfir 6000 kg greiðast kr. 200.00. 

c. Af Þifhjólum kr. 200.00. 

Verði ágreiningur um gerð bifreiðar, sker fjármálaráðherra úr. 

88. gr. 
Undanþegnar gjaldi samkvæmt 87. gr. eru eftirtaldar bifreiðar: 

a. Skólabifreiðar. 

b. Bifreiðar erlendra sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi ís- 
lenzkir ríkisborgarar. 

c. Slökkvibifreiðar. 
d. Sjúkrabifreiðar. 
e. Snjóbifreiðar. 
f. Vagnar, sem renna á spori. 

Eigendur jeppabifreiða eiga rétt á endurgreiðslu skatts samkv. a- og b-liðum 
87. gr. ef þeir sanna með vottorðum frá hlutaðeigandi skattstjóra eða umboðs- 
manni hans, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð, er fjármálaráðherra setur,
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að bifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða öllu leyti vid fram- 
leiðslu- og jarðyrkjustörf. 

89. gr. 
Til greiðslu kostnaðar samkvæmt lögum þessum skal, auk þeirra gjalda, sem 

um getur í 8587. gr., veita árlega sérstakt framlag á fjárlögum. 

90. gr. 
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um innheimtu gjalda sam- 

kvæmt 85.—87. gr. 
Heimilt er að ákveða með reglugerð, að innflytjendur fái gjaldfrest á greiðslu 

innflutningsgjalds af benzini, er miðist við sölu birgða. 

91. gr. 
Eindagi skatts þess, sem um ræðir í 87. gr., er 1. janúar ár hvert, og skal skatt- 

urinn innheimtast þar sem bifreið er skrásett. Skattskyldan telst frá afhendingu 
skrásetningarmerkis, ef um nýskrásetta bifreið er að ræða, en ella frá 1. janúar 
næsta ár á undan, og reiknast skatturinn hlutfallslega fyrir hluta úr ári, ef merki 
hefur verið afhent á skattárinu eða skattskyld bifreið hefur ónýtzt. Skatturinn 
telst aðeins fyrir heila mánuði, þannig að 15 dagar eða meira telst heill mánuður, 
en minna broti er sleppt. Lækka skal þó skattinn samkvæmt 87. gr. að réttri til- 
tölu, ef skrásetningarmerki bifreiðar er afhent lögreglustjóra í skrásetningarum- 
dæmi hennar til geymslu um tíma, þó aldrei skemur en 3 mánuði, en sleppa skal 
broti úr mánuði við frádrátt skattsins, þannig að meira en hálfur mánuður skal 
reiknast sem heill mánuður, en hálfum mánuði eða minna broti skal sleppt. 

Skattinn skal sá greiða, sem er skráður eigandi á gjalddaga, eða síðast var það, 
ef bifreið er ónýt. Hafi bifreið skipt um eiganda (nothafa), án þess að það hafi 
verið tilkynnt til skráningar, hvílir greiðsluskyldan jafnframt á hinum nýja eig- 
anda (nothafa). 

Við aðalskoðun bifreiðar ár hvert skal eigandi hennar eða umráðamaður færa 
sönnur á, að greiddur hafi verið af henni bifreiðaskattur fyrir síðast liðið skattár, 
svo og skoðunargjald og vátryggingariðgjald ökumanns fyrir sama tímabil. Að 
öðrum kosti skal skoðunarmaður neita um skoðun á henni, taka af henni skrá- 

setningarmerki hennar og afhenda þau lögreglustjóra, en lögreglustjóri skal ekki 
afhenda þau aftur, fyrr en færðar hafa verið sönnur á greiðslu fyrrgreindra gjalda. 

Sé ekki komið með bifreið til skoðunar á tilsettum tíma og gjöld af henni 
ekki greidd, skal lögreglustjóri eftir kröfu skattheimtumanns eða skoðunarmanns 
stöðva bifreiðina, hvar sem hún hittist, og taka merki hennar til geymslu, svo sem 

að framan segir. 
Bifreiðaskattur, skoðunargjald af bifreiðum og vátryggingariðgjald ökumanns 

hafa lögtaksrétt, og skal bifreiðin vera að veði fyrir gjöldum þessum, og skal það 
veð ganga fyrir öðrum veðum. 

92. gr. 
Sama gjald af benzini og segir í 85. gr. skal greiða af öllum benzinbirgðum inn- 

flytjenda, sem til eru í landinu, þá er lög þessi ganga í gildi, sömuleiðis af birgðum 
einstakra manna eða félaga. Þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjum eiganda. 

Gjaldið skal greiða, hvort heldur benzínið er í vörzlu eiganda sjálfs eða ekki. 
Hver sá, er á eða hefur umráð yfir 300 lítrum af benzíni eða meiru þann dag, 

er lög þessi ganga í gildi, skal skyldur að tilkynna það innheimtumanni innan 
10 daga. Skal hann skyldur að aðstoða við að kanna birgðir hans og mæla, ef til 
kemur.
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Sama gjald af hjólbörðum og gúmmiíslöngum á bifreiðar og segir i 86. gr. skulu 
innflytjendur og heildverzlanir greiða af öllum birgðum sínum, þá er lög þessi 
ganga i gildi. 

Innheimtumaður getur krafizt upplýsinga hjá benzininnflytjendum og benzin- 
sölum um sölu samkvæmt verzlunarbókum til viðskiptamanna, áður en lög þessi 
ganga í gildi. 

93. gr. 
Innheimtu gjaldsins annast lögreglustjórar, en í Reykjavík tollstjóri, og fer 

um reikningsskil eftir því, sem fjármálaráðuneytið skipar fyrir. 

94. gr. 
Fjármálaráðuneytið getur með reglugerð sett ákvæði um endurgreiðslu á inn- 

flutningsgjaldi af benzíni, er sönnur eru færðar á, að það hafi ekki verið notað eða 
verði ekki notað til bifreiða. Má í reglugerðinni setja ákvæði, er takmarki endur- 
greiðslu við ársnotkun, er nemi að minnsta kosti 250 lítrum hjá hverjum notanda, 
svo og aðrar takmarkanir, er nauðsynlegar þykja til að tryggja, að heimildin til 

endurgreiðslu gjaldsins nái réttum tilgangi. 

95. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, að greiða skuli sérstakt um- 

ferðargjald af bifreiðum, sem fara um tiltekna vegi eða brýr. 

96. gr. 
Tekjum samkvæmt lögum þessum skal varið til vega- og gatnagerðar, að frá- 

dregnum hálfum hundraðshluta, er varið skal til rannsókna og tilrauna við vega- 
og gatnagerð undir stjórn vegamálastjóra. 

XV. KAFLI 

Um sektir fyrir brot gegn lögum þessum. 

97. gr. 
Brot gegn lögum þessum og þeim reglugerðum og ákvæðum, sem sett verða 

samkvæmt lögunum, varða sektum allt að 100 þúsund krónum, nema þyngri hegning 
liggi við að lögum. Bæta skal einnig á kostnað hins seka tjón það, sem hann hefur 
unnið. 

98. gr. 
Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

XVI. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

99. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin eftirtalin lög: Vegalög, nr. 34 22. april 

1947, með síðari breytingum, nr. 92 22. nóvember 1950, nr. 116 29. desember 1951 
og nr. 36 14. maí 1955; brúalög, nr. 37 14. apríl 1954, og lög um samþykktir um 
sýsluvegasjóði, nr. 102 19. júní 1933, með áorðnum breytingum nr. 50 17. maí 1947 
og nr. 37 23. maí 1959; lög um Austurveg, nr. 32 23. apríl 1946, |. nr. 68 25. maí 

1949, um bifreiðaskatt o. fl., með áorðnum breytingum, nr. 65 5. desember 1958 og 
17. gr. 1. nr. 4 20. febrúar 1960, svo og önnur lagaákvæði, sem fara í bága við lög 
þessi. 
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Nr. 71. 470 30. desember. 

100. gr. 
Lög þessi öðlast gildi Í. janúar 1964. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Svo fljótt sem auðið er eftir gildistöku laga þessara, skal leggja fyrir Alþingi 
tillögu til bráðabirgða vegáætlunar, er gildi fyrir árið 1964. 

Framkvæmdaáætlanir fyrir sýsluvegi samkv. 17. gr. laga þessara skulu einnig 
gerðar til bráðabirgða fyrir árið 1964. 

Fyrir reglulegt Alþingi haustið 1964 skal leggja tillögu til vegáætlunar samkv. 
III. kafla laga þessara og nái hún yfir árin 1965--1968. 

Framkvæmdaáætlanir fyrir sýsluvegi 1965--1969 skulu gerðar fyrir 1. júní 
1965. 

Enginn vegur skal falla úr þjóðvegatölu næstu 5 ár eftir gildistöku laga þess- 
ara, nema nýr vegur hafi komið í stað gamals. 

Gjört í Reykjavík, 30. desember 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.)   
"Ingólfur Jónsson. 

Nr. 72. NH 9. desember. 

LOG 

um hækkun á bótum almannatrygginganna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Bætur samkv. lögum nr. 24/1956, um almannatryggingar, sbr. lög nr. 13/1960, 

um breyting á þeim lögum, lög nr. 86/1960, um bráðabirgðabreyting sömu laga, 
lög nr. 95/1961, um hækkun á bótum almannatrygginganna, og lög nr. 89/1962, um 
bráðabirgðabreyting á lögum nr. 24/1956, um almannatryggingar, að undanteknum 
fjölskyldubótum, skulu, eftir því sem við getur átt, hækka um 15% frá 1. júlí 1963. 

Frá 1. janúar 1964 skulu bætur, samkvæmt lögum nr. 40 30. april 1963, um 
almannatryggingar, að undanteknum fjölskyldubótum, samkvæmt 15. gr. laganna, 
hækka um 15%. 

2. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins skal greiða hækkun þá á bótum á árinu 1963, sem 

um ræðir í 1. mgr. 1. gr., til hvers bótaþega í einu lagi fyrir árslok 1963. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 9. desember 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson.



30. desember. 471 Nr. 73. 

LOG 
um bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1964 með viðauka eftirtalin gjöld 

til ríkissjóðs: 

a. Með 140% viðauka stimpilgjald og leyfisbréfagjöld önnur en þau, er um ræðir 
í aukatekjulögum nr. 40/1954. 

b. Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 
60/1939, nema af gosdrykkjum samkv. 1. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% álagi, 
öli samkv. 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti samkv. 1. lið 3. 
kafla með 50% álagi. 

2. gr. 
Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

sem um ræðir í Í. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

3. gr. 
Gjöld samkvæmt lögum nr. 68/1949, um bifreiðaskatt o. fl., skal á árinu 1964 

innheimta þannig: 

a. Bifreiðaskattur samkvæmt c—-e-liðum 1. gr. laganna fyrir árið 1963, er fellur 
i gjalddaga 1. janúar 1964, skal innheimtur með 100% álagi, að undanteknum 
skatti af vöru- og sérleyfisbifreiðum, sem nota annað eldsneyti en benzin, en 
skattur af þeim skal innheimtur með 50% álagi. Einnig skal bifreiðaskattur 
fyrir árið 1964, er kann að verða greiddur á því ári vegna eigendaskipta á 
bifreiðum eða af öðrum ástæðum, innheimtur með sömu álögum. Álögin njóta 
sömu lögverndar og bifreiðaskatturinn, þar með talið lögveð, sem gengur fyrir 
öðrum veðum. 

b. Innheimta skal innflutningsgjald samkvæmt b-lið 1. gr. laganna með 6 — sex 
— krónum af hverju kg af hjólbörðum og gúmmiíislöngum á bifreiðar. 

Álögin á innflutningsgjöldin af hjólbörðum og slöngum njóta sömu lög- 
verndar og aðflutningsgjöld. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1964. 

Gjört í Reykjavik, 30. desember 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) a nn 

Gunnar Thoroddsen.



Nr. 74. 472 30. desember. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 41 27. apríl 1963, um aðstoð ríkisins 

við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa. 

ForsETi ÍsLanDs 

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

1. gr. 

2. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður þinglesturs- og stimpilgjöld af 
lánsskjölum þeim, sem um getur í 1. mgr., enn fremur af afsalsbréfum fyrir löndum 
og lóðum, sem keypt eru eða keypt hafa verið með aðstoð ríkissjóðs samkvæmt 
lögum þessum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 30. desember 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) ÍR 

Emil Jónsson. 

Nr. 75. . 30. desember. 

LOG 

um breyting á siglingalögum, nr. 56 30. nóv. 1914. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

3. málsliður 1. mgr. 225. gr. laganna falli niður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. desember 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson.



11. oktober. 473 Nr. 76. 

AUGLYSING 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands hefur hinn 9. þ. m., samkvæmt tillögu ráðuneytisins, staðfest 
eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla Íslands: 

1. gr. 

84. gr. 2. töluliður orðist svo: 
„Í læknadeild 12: Í efnafræði, í geðlæknisfræði, í handlæknisfræði, í heilbrigðis- 

fræði, í lífeðlisfræði og lífefnafræði, í líffærafræði, í lyfjafræði, í lyflæknisfræði, í 
meina- og sýklafræði og 3 í tannlæknisfræði. Prófessorsembætti í tannlæknisfræði 
í klíniskum greinum skulu eigi veitt öðrum en tannlæknum, sem stundað hafa í 3 

ár hið skemmsta sérnám í aðalgrein prófessorsembættisins við háskóla eða aðra 
viðurkennda stofnun. Prófessorsembætti í tannlækningum skal veita í einni grein, 
en með kennsluskyldu til bráðabirgða í öðrum greinum, ef þörf er á.“ 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi tekur þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 11. október 1963. 

Gylfi Þ. Gíslason. 

Birgir Thorlacius. 

31. desember. . Nr. 77. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 48 7. apríl 1956, um náttúruvernd. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

10. gr. laganna orðist svo: 
Menntamálaráðherra skipar náttúruverndarráð með aðsetri í Reykjavík til 

fjögurra ára i senn. Er það skipað sjö mönnum, forstöðumönnum þriggja deilda 
Náttúrugripasafnsins, einum manni með sérþekkingu á búnaðarmálum, samkvæmt 
tillögu Búnaðarfélags Íslands, einum manni, sem Skógræktarfélag Íslands nefnir 
til, og einum verkfræðingi, samkvæmt tillögu Verkfræðingafélags Íslands. Þrjá 
varamenn skal skipa samkvæmt tilnefningu framangreindra félagasamtaka, og enn 
er menntamálaráðherra rétt að skipa þrjá náttúrufræðinga varamenn forstöðu- 

manna Náttúrugripasafnsins. Formann og varaformann skipar menntamálaráð- 
herra án tilnefningar. 

Nú varðar náttúruverndarmál, sem náttúruverndarráð fjallar um, að einhverju 

leyti landsvæði eða náttúrumyndanir, sem hafa fornfræðilegt gildi, og skal þjóð- 
minjavörður þá sitja fundi ráðsins eftir kvaðningu formanns þess.



Nr. 77. 474 31. desember. 

Nåtturuverndarrådi er heimilt að kveðja sérfræðing á fundi ráðsins til rådu- 
neytis, svo sem skógræktarstjóra, skipulagsstjóra ríkisins, vegamálastjóra og raf- 
orkumálastjóra. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 41. desember 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 

Nr. 78. 30. desember. 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1962. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1962, eru veittar 
kr. 255 420 542.22 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

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

1. Póstur og sími ...........2.000. 00 nes kr. 27 195 612.04 
af kr. 27 760 612.59 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

2. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins ........................ — 40678 158.94 
en tekjur fóru kr. 51 177 036.47 fram úr fjårlagaåætlun. 

3. Ríkisútvarp .........2.2.0000 00 ne sr — 1 839 055.43 
en tekjur fóru kr. 3544 363.48 fram úr fjárlagaáætlun. 

4. Viðtækjaverzlun ...............2.0000 0000 00 nn — 518 448.46 
af kr. 1264 212.22 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

5. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg ..........0000000 0000... — 776 802.38 
af kr. 1198 073.29 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 

6. Landssmiðjan ...........2.002000 0000 …= 1 124 037.12 
af kr. 1426 451.66 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 

7. Tunnuverksmiðjur ..........2.00.202000 0000 — 3 152 238.12 
af kr. 3 152 238.12 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 

8. Innkaupastofnun ...........2.200000 000 ns nes — 1420 191.37 
af kr. 2 020 807.86 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 

9. Bessastaðabú .............200000 00 ne sens — 336 991.61 
af kr 118 761.52 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

10. Hvanneyrarbú ...........2.00000 0000 ne nun — 773 190.37 
af kr. 561 779.64 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 

11.a. Hólabú .........0..002002. 0000 0e nn — 1118517.18 
af kr. 593 100.14 tekjum umfram fjárlagaáætlun.



30. desember. 

11.b. Hólabú (til gjalda ársins 1961) 
en tekjur búsins árið 1961 fóru kr. 350 098.83 fram úr fjár- 
lagaáætlun. 

12. Kópavogsbú 

Til eignaaukningar skv. 20. gr. Út eru veittar 
Inn fóru kr. 87 742 814.07 fram úr fjárlagaáætlun. 

Til viðbótar í 
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Gjört i Reykjavik, 30. desember 1963. 

af kr. 106 425.83 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 

veittar .............. 

Åsgeir Åsgeirsson. 
(L. S.) 

Nr. 78. 

  

  

832 775.71 

— 82 234.19 

Kr. 79 848 252.92 

183 878.42 
—- 4485 991.53 
— 1277 684.00 
— 4925 047.82 
— 4559 027.18 
- 90 606.89 
— 4926.658.81 
- 6 315 888.84 

7 272 874.88 
— 7 769.539.49 
— 613 589.53 
— 1 433 738.77 
- 833 059.25 
— 557 854,16 
— 667 344.36 
— 325 306.00 
— 1007 065.40 
— 307 168.81 
— 3 224 491.16 
— 3337 297.48 
- 78 101 026.54 
— 113 956.67 
— 3512910.71 

Kr. 216 290 259.62 
41 932 624.91 

  

Samtals kr. 258 222 884.53 
  

  

Gunnar Thoroddsen.



Nr. 79. 

um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1962. 

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

A
 

þykki mínu: 

476 

LÖG 

30. desember. 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1962 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 

tölum: 

Innnborganir: 

Tekjur samkvæmt 

Eignahreyfingar skv. 

Útborganir: 
Gjöld samkvæmt 

s
a
 

GN
 

20. gr. fjárlaga 

. gr. 
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fjárlaga 

fjárlaga 

Áætlun: 

kr. 1431 800 000.00 
295 000 000.00 

— 75 000.00 
2 000 000.00 

20 000 000.00 
— 3 100 000.00 

Reikningur: 

. 1713 813 702.00 
306 101 882.03 

78 283.22 
8 833 809.34 

22 632 860.23 
90 842 814.07 

  

kr. 1 751 975 000.00 

Áætlun: 
9 184 184.00 

1 606 430.00 

11 125 000.00 

22 176 820.00 

21 063 000.00 

5518 470.00 

96 612 896.00 

30 291 151.00 

2 015 000.00 

64 343 626.00 

108 313 117.00 

— 14 120 500.00 

34 107 875.00 

— 11 102 694.00 

— 5 108 154.00 

— 5 493 164.00 

— 223 063 931.00 

— 14 541 013.00 

15 797 401.00 

— 85 950 627.00 

27 153 448.00 

5 646 000.00 

— 31 786 407.00 

11 503 289.00 

418 663 434.00 

37 858 797.00 

— 300 000 000.00 

5 000 000 00 

8 000 000.00 

— 10 000 000.00 

'. 2 142 303 350.89 

Reikningur: 

2 838 239.55 
1 790 308.42 

12 764 552.68 
26 662 811.53 
22 340 684.00 

5 074 889.30 
101 537 943.82 
34 850 178.18 

2 105 606.89 
69 270 284.81 

114 629 005.84 
21 393 374.88 
33 612 938.34 
18 872 233.49 
5 721 743.53 
6 926 902.77 

223 896 990.25 
15 098 867.16 
15 390 732.74 
81 713 552.09 
28 430 792.36 

5 971 306.00 
32 793 472.40 
11 810 457.81 

421 887 925.16 
41 196 094.48 

378 101 026.54 
5 713 956.67 

13 512 910.71
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Utborganir: Åætlun: Reikningur: 
31. Eignahreyfingar skv. 20. gr. fjárlaga kr. 110947 172.00 kr. 223 634 556.50 

Mismunur ...........0...0000 — 3 281 400.00 — 162 759 011.99 
  

kr. 1751975 000.00 kr. 2 142 303 350.89 
  

Gjört i Reykjavik, 30. desember 1963. 

Åsgeir Åsgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

5. september. i Nr. 80. 

AUGLYSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, kom í nótt úr för sinni til útlanda 
og hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinn, 5. september 1963. 

Ólafur Thors. 
  

Birgir Thorlacius. 

16. september. Nr. 81. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar fimmtudaginn 10. október 1963. 

Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi 

skuli koma saman til fundar fimmtudaginn 10. október 1963. 
Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að 

koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni 
guðsþjónustu í dómkirkjunni, sem hefst kl. 13.30. 

Gjört að Bessastöðum, 16. september 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

A 60



Nr. 82. 478 6. nåvember. 

AUGLYSING 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands hefur hinn 26. okt. s. I. samkvæmt tillögu ráðuneytisins stað- 
fest eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands: 

1. gr. 
46. gr. b 1 orðist svo: 
„Nám í lyfjafræði lyfsala við Háskóla Íslands miðast við þrjú kennsluár, en 

kennsla á þriðja námsári fer þó ekki fram, nema þrir stúdentar hið fæsta séu skráðir 
til náms. Próf eru haldin í lok hvers kennslutímabils.“ 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi tekur þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 6. nóvember 1963. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 

Nr. 83. 18. nóvember. 

AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, fór í dag í opinbera heimsókn til 
Bretlands. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 
Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 18. nóvember 1963. 

Bjarni Benediktsson.   
Birgir Thorlacius. 

Nr. 84. . 3. desember. 

AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, kom í dag úr för sinni til útlanda 
og hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 3. desember 1963. 

Bjarni Benediktsson.   
Birgir Thorlacius.



30. desember. 479 Nr. 85. 

LOG 

um Lifeyrissjéd barnakennara. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Lifeyrissjóður barnakennara starfar með því markmiði og skipulagi, sem segir 

í lögum þessum. 

2. gr. 
Sjóðfélagar eru þeir nefndir í lögum þessum, er skylt er að greiða iðgjöld í 

sjóðinn og rétt eiga á lífeyri úr honum. 

3. gr. 
Sjóðfélagar eru allir barnakennarar og námsstjórar barnafræðslustigsins, sem 

taka föst laun samkvæmt launakerfi ríkisstarfsmanna og skipaðir eru, settir eða 
ráðnir til ekki skemmri tíma en eins árs eða með minnst þriggja mánaða upp- 
sagnarfresti, enda sé það starf þeirra aðalstarf og hlutaðeigandi taki ekki minna 
en hálf þau laun, er slíku starfi fylgja fyrir fullan vinnutíma. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum. Skal einn þeirra tilnefndur af 

hæstarétti, og er hann formaður stjórnarinnar. Annar skal skipaður af fjármála- 
ráðherra, en hinn þriðji kosinn af sjóðfélögum eða félagsskap þeirra, svo sem 
nánar verður ákveðið í reglugerð sjóðsins. 

Skipunar- og kjörtími stjórnarmanna er þrjú ár. 

5. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins annast reikningshald og daglega afgreiðslu sjóðsins 

fyrir þóknun eftir samkomulagi hennar og stjórnar sjóðsins. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoð- 

aðir af ríkisendurskoðuninni án sérstakrar þóknunar. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun fjár hans. Skal ávaxta sjóðinn í tryggum verð- 

bréfum, svo sem ríkisskuldabréfum eða öðrum bréfum með ríkisábyrgð, skulda- 
bréfum bæjar- og sveitarfélaga, vaxtabréfum veðdeildar Landsbankans eða Bún- 
aðarbankans, jarðræktarbréfum, skuldabréfum, tryggðum með fyrsta veðrétti í fast- 
eignum samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð, eða með öðrum 
álíka tryggilegum hætti. 

Ráðherra getur kveðið nánar á um útlán sjóðsins með reglugerð, þar á meðal 
sett fyrirmæli um lánveitingar til íbúðarhúsabygginga fyrir sjóðfélaga. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skal hið fimmta hvert ár láta tryggingafræðing rannsaka fjár- 

hag sjóðsins. Þyki honum rannsókn sín leiða í ljós, að fjárhagsgrundvöllur sjóðsins 
sé ótryggur, skal hann gera tillögur til stjórnar sjóðsins um aðgerðir til að efla 
sjóðinn. Sýni rannsóknin hins vegar, að fjárhagur sjóðsins sé svo góður, að iðgjöld 
mætti lækka, skal hann athuga vandlega, hversu mikil sú lækkun mætti vera, og 
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sera tillögur sínar um það til sjóðstjórnarinnar. Sjóðstjórnin má aldrei lækka id- 
gjöld meira en tryggingafræðingur hefur lagt til, að gert yrði. 

8. gr. 
Iðsjöld sjóðfélaga skulu eigi vera lægri en 2%0% og eigi hærri en 4M% af 

launum þeirra. Ráðherra skiptir starfandi sjóðfélögum í flokka eftir upphæð 
launa. Skiptingin í launaflokka skal gerð þannig, að iðgjald til sjóðsins og iðgjald 
til almannatrygginga fyrir ógiftan karlmann sé samanlagt sem næst 6% — sex hundr- 
uðustu — af launum í öllum flokkum. Skal flokkaskipting þessi vera hin sama og 
fyrir aðra starfsmenn ríkisins, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 29/1963. Launagreiðanda 
ber að halda iðgjöldum eftir af launum sjóðfélaga og greiða þau til sjóðsins innan 
tveggja vikna frá útborgun launanna. 

Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins nema með iðgjöldum 
sínum. 

Launagreiðendur greiði fyrst um sinn í iðgjöld til sjóðsins 6% af launum þeim, 
er sjóðfélagi tekur hjá þeim, og skal greiða þau til sjóðsins samtímis iðgjöldum 
sjóðfélaga. 

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur 
hans niður svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna. 

Launþegi, sem yngri er en 20 ára, greiðir eigi iðgjöld til sjóðsins, enda öðlast 
hann eigi réttindi sjóðfélaga fyrr en hann hefur náð nefndum aldri. 

9. gr. 

Sjóðurinn greiðir sjóðfélögum ellilifeyri og örorkulífeyri og eftirlátnum maka 
þeirra og börnum lífeyri samkvæmt ákvæðum þeim, sem hér fara á eftir. 

10. gr. 
Hver sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins í 5 ár eða lengur og er 

orðinn fullra 65 ára að aldri, á rétt á árlegum ellilífeyri úr sjóðnum. 
Þeir, sem gerðust sjóðfélagar, áður en lög nr. 35 14. maí 1955 tóku gildi, halda 

rétti þeim, er lög nr. 102 30. des. 1943, 10. gr., veittu þeim til að krefjast greiðslu 
ellilífeyris úr sjóðnum, er samanlagður aldur þeirra og þjónustutími nemur 95 ár- 

um, enda hafi þeir fullnægt þeim skilyrðum, sem þeirri reglu fylgdu samkvæmt 
eldri lögum, þar á meðal um greiðslu iðgjalda í lifeyrissjóðinn, unz greindu tíma- 
marki er náð. 

Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af launum þeim, er á hverjum tíma fylgja 
starfi því, sem sjóðfélaginn gegndi síðast. Hundraðshluti þessi fer eftir iðgjalda- 
greiðslutíma og launaflokki samkvæmt 1. málsgrein 8. greinar. Hann er 1.6% fyrir 
hvert ár, ef sjóðfélaginn hefur greitt 214% af launum sínum í iðgjald til sjóðsins, 
en hækkar um 0.02% fyrir hvert 0.1%, sem sjóðfélaginn hefur greitt umfram 2%% 

af launum í iðgjald, og getur hæst orðið 2% af launum fyrir hvert ár, ef sjóðfélaginn 
hefur greitt 4% % iðgjald. Fyrir hvert starfsár, eftir að iðgjaldagreiðslu lýkur og þar 
til sjóðfélaginn öðlast rétt til að láta af störfum og fá ellilifeyri, bætist við 1% af 
launum í öllum flokkum, en 2% fyrir hvert starfsár eftir að iðgjaldagreiðslu er 
lokið og hann hefur öðlazt rétt til að fá ellilifeyri. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða ellilifeyrisþegum á aldrinum 65 til 67 ára 
uppbót á lífeyri allt að einstaklingslífeyri almannatrygginga. Það er skilyrði fyrir 
slíkri uppbót, að sjóðfélaginn sé ekki lengur fullfær um að gegna starfi sínu. Til 

sönnunar því ber viðkomanda að leggja fram umsögn yfirmanns síns um starfs- 
hæfnina og vottorð tryggingayfirlæknis um heilsufar.
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11. gr. 
Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur gegnt 

þangað til, og eigi á kost á öðru jafngóðu starfi við hans hæfi hjá stofnun þeirri, 
er hann hefur unnið hjá, eða annarri stofnun, sem tryggir starfsfólk sitt í sjóðn- 
um, eða missir einhvern hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á rétt á ör- 
orkulifeyri, ef tryggingayfirlæknir í samráði við landlækni metur örorkuna meiri 
en 10%. Örorkumat þetta skal aðallega miðað við vanhæfni sjóðfélaga til að gegna 
starfi því, er hann hefur gegnt að undanförnu. 

Hámark örorkulifeyris miðast við áunninn lifeyrisrétt samkvæmt 10. gr. að við- 
bættum einstaklingslífeyri almannatrygginga. Ef rekja má aðalorsök örorkunnar til 
starfs í þágu stöðu þeirrar, sem öryrkinn gegndi, skal þó reikna áunninn lífeyrisrétt 
eins og sjóðfélaginn hefði gegnt stöðu sinni til 65 ára aldurs. Áunnin lífeyrisréttindi 
skulu reiknast af launum í því starfi sem sjóðfélaginn gegndi síðast, eins og þau 
eru á hverjum tíma. 

Sé örorka sjóðfélagans á milli 10% og 50%, er öÖrorkulifeyrir bans sami 
hundraðshluti af hámarksörorkulífeyri eins og örorkan er metin. Sé örorkan metin 
50% til 75%, er örorkulifeyririnn 50% af hámarkinu að viðbættum 2% af því fyrir 
hvert 1%, sem örorkan er metin umfram 50%. Sé örorkan metin 75% eða meiri, 
greiðist hámarksörorkulifeyrir að frádregnum örorkulifeyri almannatrygginga. Þegar 
öryrki, sem metinn er undir 75%, nær 65 ára aldri, fær hann greiddan ellilífeyri sam- 

kvæmt ákvæðum 10. gr. Frá sama tíma fellur niður örorkulífeyrir hans. Þó skal 
hann halda til 67 ára aldurs þeim hluta hans, sem miðaður er við lífeyri almanna- 
trygginga. 

Skylt er öryrkja, sem sækir um örorkulífeyri úr sjóðnum eða nýtur hans, að 
láta stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt, sem nauðsynlegar 
eru til að dæma um rétt hans til örorkulífeyris. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að lækka eða fella niður örorkulifeyri þeirra öryrkja, 
sem fá starfsorku sína aftur að nokkru eða öllu leyti. 

Sömuleiðis ber stjórn sjóðsins að hækka örorkulífeyrinn, ef örorkan vex til muna 
og án sjálfskaparvíta frá því, sem hún var metin við fyrri ákvarðanir, enda hafi 
öryrkinn á þeim tíma, sem örorkan óx, ekki verið í þjónustu annarra en þeirra 
aðila, sem tryggja starfsfólk sitt í sjóðnum. 

12. gr. 
Nú andast sjóðfélagi og lætur hann eftir sig maka á lífi, og á þá hinn eftirlifandi 

maki rétt til lífeyris úr sjóðnum. 
Upphæð makalifeyris ákvarðast þannig, að samanlagður makalifeyrir úr sjóðn- 

um og maka- eða ellilífeyrir, sem makinn kann að eiga rétt á frá almannatrygg- 
ingunum, er hundraðshluti af launum þeim, er á hverjum tíma fylgja starfi þvi, 
er hinn látni gegndi síðast. Ef starfstími sjóðfélagans hefur verið 30 ár eða skemmri, 
er hundraðshluti þessi 20% af greiddum launum að viðbættu 1% fyrir hvert ið- 
sjaldagreiðsluár. Fyrir hvert ár, sem hinn látni hafði starfað eftir að iðgjalda- 
greiðslu lauk, en áður en hann öðlaðist rétt til ellilifeyris, hækkar makalifeyririnn 

um %% af launum, en um 1% fyrir hvert starfsár eftir að iðgjaldagreiðslu var lokið 
og hann öðlaðist rétt til að taka ellilífeyri. 

Sé makalifeyrir samkvæmt næstu málsgrein hér á undan lægri en tvöfaldur ein- 
staklingslífeyrir almannatrygginganna, skal greiða úr sjóðnum þeim makalifeyris- 
þegum, sem rétt eiga á maka- eða ellilifeyri frá almannatryggingunum, það sem á 
vantar, að samanlagður lífeyrir þeirra nái tvöföldum einstaklingslífeyri almanna- 
trygginganna. Þó skal greiðsla sjóðsins aldrei fara fram úr hundraðshlutum þeim, 
sem nefndir eru í 2. málsgrein þessarar greinar. 

Nú hefur sjóðfélagi sengið í hjónaband, eftir að hann var orðinn 60 ára, eða
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á þeim tíma er hann naut lífeyris úr sjóðnum eða hann var lagztur banaleguna, 
og úrskurðar þá stjórn sjóðsins, hvort eftirlifandi maki hans skuli njóta lífeyris 
úr sjóðnum eða eigi. 

Réttur til lífeyris samkvæmt þessari grein fellur niður, ef hinn eftirlifandi 
maki gengur í hjónaband að nýju, en kemur aftur í gildi, sé hinu síðara hjónabandi 
slitið, enda veiti hið síðara hjónaband eigi rétt til lífeyris úr sjóðnum. Veiti síðara 
hjónabandið einnig rétt til lífeyris, má eftirlifandi maki velja um, hvort hann tekur 
lífeyri eftir fyrri eða síðari makann. 

Þegar sjóðfélagi deyr, sem verið hefur tvígiftur, og lætur eftir sig tvo maka 
á lífi, skiptist makalífeyririnn milli þeirra, í beinu hlutfalli við þann tíma, sem 
hvor þeirra hefur verið giftur hinum látna sjóðfélaga á þeim tíma, er hann ávann 
sér lifeyrisréttindi og/eða naut lífeyris úr sjóðnum. Ef annar hinna eftirlifandi maka 
giftist að nýju, fellur allur lífeyririnn til hins, en skiptist aftur, sé því hjónabandi 
slitið, enda veiti síðara hjónabandið ekki rétt til lífeyris úr sjóðnum, eða öðrum 
hliðstæðum sjóði. Hliðstæð regla gildir, séu rétthafar makalifeyris fleiri en tveir. 

13. gr. 
Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilifeyri og tekur jafnframt við öðru starfi hjá 

stofnun, er veitir aðgang að sjóðnum, lægra launuðu en því, er hann gegndi áður, 
og skal þá reikna lífeyri eftir því starfinu, sem hærra var launað. 

Sama regla gildir, þegar sjóðfélagi verður af heilsufarsástæðum að láta af stöðu 
sinni, en tekur við öðru léttara og lægra launuðu starfi, er veitir aðgang að sjóðnum. 
Þegar svo stendur á sem í þessari málsgrein ræðir um, er sjóðfélaga heimilt að kaupa 
sér réttindi í sjóðnum fyrir þann tíma, sem úr hefur fallið. Stjórn sjóðsins getur 
krafizt vottorðs tryggingayfirlæknis til sönnunar því, að sjóðfélaginn verði að láta 
af stöðu sinni vegna heilsubrests. 

Nú hefur kennari áður gegnt skólastjórastarfi það lengi, að það hefði gefið 
hámarkslaun í viðkomandi launaflokki á þeim tíma, er hann lætur af störfum, og 
skal þá taka tillit til þess við ákvörðun lífeyris samkvæmt 10., 11. og 12. gr. Laun 
þau, sem lífeyrir reiknast af í þessum tilfellum, skulu ákveðin að hluta eftir þeim 
launum, er á hverjum tíma fylgja kennarastarfinu, og að hluta eftir þeim launum, 
er á hverjum tíma fylgja skólastjórastarfinu. Skiptingin skal gerð í beinu hlutfalli 
við þann tíma, er hann gegndi hvoru starfinu um sig. 

14. gr. 
Börn eða kjörbörn, sem sjóðfélagi lætur eftir sig, er hann andast, og yngri 

eru en 18 ára, skulu fá árlegan lífeyri úr sjóðnum, þar til þau eru fullra 18 ára að 
aldri, enda hafi hinn látni séð um framfærslu þeirra að nokkru eða öllu leyti. Sama 
gildir um börn eða kjörbörn, er sá maður lætur eftir sig, er naut elli- eða örorku- 
lifeyris úr sjóðnum, er hann andaðist. 

Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er 
samanlagður lífeyrir þess frá almannatryggingum og úr þessum sjóði 50% hærri 
en barnalífeyrir almannatrygginga. Að öðrum kosti er lífeyririnn tvöfaldur barna- 
lifeyrir almannatrygginga. 

Sama rétt öðlast börn og kjörbörn þeirra sjóðfélaga, er njóta elli- eða örorku- 
lífeyris úr sjóðnum, þó svo, að barnalífeyrir úr þessum sjóði til barna eða kjörbarna 
örorkulifeyrisþega skal vera jafnmargir hundraðshlutar af fullum barnalífeyri eins 
og Örorkulífeyrir hans er margir hundraðshlutar af hámarksörorkulifeyri. 

Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama 
réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan.
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15. gr. 
Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lífi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku af stöðu 

þeirri, er veitti honum aðgang að sjóðnum, og á hann þá rétt á að fá endurgreidd 
með vöxtum iðgjöld þau, er hann hefur greitt í sjóðinn. Stjórn sjóðsins ákveður 
vextina með hliðsjón af ávöxtun sjóðsins. Hafi hann verið sjóðfélagi í 5 ár, er hann 
lætur af stöðunni, getur hann með samþykki sjóðstjórnarinnar valið um, hvort 
hann fær iðgjöld sín endurgreidd eða hann lætur þau standa inni í sjóðnum. Velji 
hann síðari kostinn, fellur niður réttur hans og skylda til að greiða framvegis 
iðgjöld til sjóðsins og réttur hans til örorkulífeyris. Ellilífeyrir hans og lífeyrir 
eftirlátins maka, sbr. 10. og 12. gr., miðast þá við starfstíma hans og laun þau, er 
hann hafði, er hann lét af stöðu þeirri, er veitti aðgang að sjóðnum, en tekur sömu 
breytingum og lífeyrir annarra, eftir að taka lífeyris hefst. Hafi hann gegnt stöð- 
unni skemur en 30 ár, skal lífeyrir barna hans ákveðinn þannig, að full upphæð 
samkvæmt 14. gr. skal margfölduð með hlutfallinu á milli þess ellilifeyris, sem 
hann hefur öðlazt rétt til, og þess ellilifeyris, sem hann hefði öðlazt rétt til, ef hann 
hefði gegnt starfinu í 30 ár. 

Sé staða eða starfi sjóðfélaga lagður niður, á hann rétt á að vera áfram í sjóðn- 
um og greiða iðgjöld, sem miðuð séu við laun í þeim launaflokki, er staða hans var 
i, er hún var lögð niður. Nýtur hann þá sömu réttinda úr sjóðnum sem hann hefði 
gegnt starfi sínu áfram. 

16. gr. 
Þeir, sem keypt hafa sér og ekkjum sínum lífeyri samkvæmt lögum nr. 33 27. 

júni 1921, öðlast réttindi eftir lögum þessum, enda greiði þeir iðgjöld sín sam- 

kvæmt ákvæðum þeirra frá þeim tíma, er þau öðlast gildi. 

17. gr. 
Nú flyzt starfsmaður, er verið hefur í lífeyrissjóði barnakennara, í starf, sem 

veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum, og má þá endur- 
greiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn hans vegna. Það 
er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á lífeyrisréttindum 
fyrir viðkomandi mann í þeim sjóði, er hann flyzt til. Þó má aldrei endurgreiða 
hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er svari til þess 
starfstíma, er sjóðfélaginn hafði öðlazt. 

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglu, þegar sjóðfélagi 
flyzt í annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér 
lífeyri hjá tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármála- 
ráðuneytið samþykkir, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lif- 
eyris eins og ákveðnar eru í þessum lögum. 

Á tilsvarandi hátt er sjóðstjórninni heimilt, að fengnu samþykki fjármálaráð- 
herra, að veita viðtöku, vegna manns, er gerist sjóðfélagi í þessum sjóði, fé því, 
er kann að vera endurgreitt hans vegna úr sjóði, trygsingarfélagi eða stofnun, sem 
að framan greinir, og veita honum réttindi í samræmi við það. 

Einnig getur stjórnin, þegar sérstaklega stendur á, og með samþykki fjármála- 
ráðherra, heimilað réttindakaup aftur í tímann, þó að ekki sé um að ræða yfirfærslu 
á réttindum annars staðar frá. Það skal meðal annars sett sem skilyrði fyrir slíkum 
réttindakaupum, að mælt sé með þeim af fræðslumálastjóra, að gengið sé frá rétt- 
indakaupunum innan árs frá því kennarinn var ráðinn og að hann sé eldri en 35 
ára, þegar hann öðlast aðgang að sjóðnum. 

Hafi kennari, sem gerist sjóðfélagi, áður stundað barnakennslu sem forfalla- 
kennari eða stundakennari, er honum heimilt, að fengnum meðmælum fræðslumála- 
stjóra, að kaupa sér réttindi í sjóðnum fyrir þann tíma, enda hafi starfið verið 
að minnsta kosti helmingur af fullu kennarastarfi við hlutaðeigandi skóla. Stjórn
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sjóðsins ákveður, eftir tillögum tryggingafrædings hans, upphæð þá, er greiða 
skal fyrir réttindi þessi, eftir því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð sjóðsins. 

18. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu lífeyris samkvæmt lögum þessum, og greiðist 

hann með %2 árslífeyrisins fyrirfram á hverjum mánuði. 

19. gr. 
Nánari ákvæði um skipulag sjóðsins og starfsemi hans skal setja í reglugerð, 

er fjármálaráðherra staðfestir, en stjórn sjóðsins semur. 

20. gr. 

Óheimilt er að framselja eða veðsetja lifeyriskröfur samkvæmi lögum þessum, 
og ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuld- 
heimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn 
hátt, og eigi má halda lífeyrisfé eftir til greiðslu opinberra gjalda. 

21. gr. 
Þeir, sem orðnir voru sjóðfélagar fyrir gildistöku laga þessara og eiga betri 

lifeyrisrétt samkvæmt eldri lögum um Lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, 

skulu halda honum. 

22. gr. 
Frá og með 1. janúar 1964 skulu allir sjóðfélagar öðlast full réttindi samkvæmt 

lögum um almannatryggingar. Allir sjóðfélagar, sem gjaldskyldir eru til almanna- 
trygginganna, skulu frá sama tíma greiða fullt gjald til þeirra. Stjórn sjóðsins 
semur við Tryggingastofnun ríkisins um uppgjör fyrir liðinn tíma í samræmi við 
ákvæði almannatryggingalaga um það atriði. 

Sjóðfélagar, sem fengið hafa lífeyri fyrir 1. janúar 1964, skulu fá greiddan 
lífeyri samkvæmt ákvæðum þessara laga frá gildistöku þeirra. Þeim lífeyrisþegum, 
er fengu greiddan lífeyri samkvæmt 18. gr. fjárlaga og höfðu að honum meðtöld- 
um hærri lífeyri eftir gömlu reglunum en hinar nýju mundu veita þeim, skal greidd 
uppbót þannig, að þeir haldi sama heildarlífeyri og þeir höfðu áður. Ríkissjóður 
endurgreiðir Lifeyrissjóði barnakennara mismuninn á þeim lífeyri, sem þannig verður 
greiddur, og þeim lífeyri, er viðkomandi lífeyrisþegum bar samkvæmt eldri reglum. 

23. gr. 
Nú verður almenn hækkun á áður úrskurðuðum elli-, örorku- og makalifeyri, 

vegna almennrar hækkunar á launum opinberra starfsmanna, sbr. 10., 11. og 12. gr., 

og endurgreiðir þá ríkissjóður Lífeyrissjóði barnakennara þá hækkun, er þannig 
verður á lífeyrisgreiðslum. 

24. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1964. Jafnframt eru þá úr gildi numin lög nr. 

66/1955, um líifeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, 3. gr. laga nr. 111/1954 
og 1. mgr. 53. gr. laga nr. 33/1958, báðar að því er varðar lífeyri úr Lifeyrissjóði 
barnakennara og ekkna þeirra, svo og önnur ákvæði, sem fara kunna í bága við 
ákvæði laga þessara. 

Gjört í Reykjavik, 30. desember 1963. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) nn i 

Gunnar Thoroddsen.
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LOG 
um stofnun happdrættis fyrir Ísland. 

Forseti fsLANDS 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 3. gr. laga nr. 14 20. apríl 1963, um breyting 
á lögum nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happdrættis fyrir Ísland, hef 
látið fella meginmál hinna fyrrnefndu laga, laga, nr. 6 1943, laga nr. 14 
1955, laga nr. 36 1959, og laga nr. 74 1960, inn í lög nr. 44 19. júní 1933 
og gef þau út svo breytt: 

1. gr. 
Ráðuneytinu veitist heimild til að veita Háskóla Íslands einkaleyfi til stofn- 

unar Íslenzks happdrættis með þeim skilyrðum, er nú skal greina: 

a) Hlutatalan má ekki fara fram úr 65000, er skiptist í 12 flokka á ári hverju, 
og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk í mánuði hverjum, dráttur fyrsta 

flokks í janúarmánuði og tólfta flokks í desembermánuði. Enn fremur er heimilt 
að gefa út nýjan flokk hlutamiða, B-flokk, er tengist við þau númer, sem heimilt 
er að gefa út samkv. ákvæðum þessa töluliðs. 

b) Hlutina má selja bæði í heilu lagi og hálfu og enn fremur skipta þeim í fjórð- 
unga, ef reynslan sýnir, að það sé hentugra. Iðgjald fyrir hvern hlut ákveður 
fjármálaráðherra, að fengnum tillögum happdrættisráðs og happdrættisstjórnar 
Háskólans. 

c) Vinningarnir skulu vera samtals ekki færri en 5000 og nema að minnsta kosti 
70% af iðgjöldunum samantöldum í öllum 12 flokkum. 

d) Drættirnir fara opinberlega fram í Reykjavík, og skal happdrættinu stjórnað 
þaðan undir eftirliti nefndar, er ráðuneytið skipar til þess. Skulu í henni sitja 
5 menn, og skulu að minnsta kosti 2 nefndarmenn vera lögfræðingar. Nefndin 

leggur fullnaðarúrskurð á allan ágreining um lögmæti eða gildi dráttanna, bæði 
meðan dráttur fer fram og eftir að honum er lokið, enda hefur hún eftirlit 
með happdrættinu. Kostnaðinn af þessu ber happdrættið. 

e) Einkaleyfið til að reka happdrættið má veita til 1. janúar 1974. Ágóðanum skal 
varið til að reisa byggingar á vegum Háskóla Íslands. Enn fremur er heimilt 
að verja honum til greiðslu kostnaðar af viðhaldi háskólabyggingarinnar, til 
fegrunar á háskólalóðinni, til þess að koma á fót og efla rannsóknarstöðvar við 
hinar ýmsu deildir háskólans, svo og til að greiða andvirði rannsóknar- og 
kennslutækja, sem háskólinn telur sér nauðsyn að eignast. Leyfishafi greiði 
í ríkissjóð 20% af nettóársarði í einkaleyfissgjald. 

2. gr. 
Þegar nægilegs fjár hefur verið aflað til þess að reisa hús handa háskólanum, 

skal ríkið taka happdrættið í sínar hendur og reka það á þann hátt, sem fyrir 
er mælt í lögum þessum. — Hreinum ágóða af happdræltinu skal varið til þess að 
mynda sjóð, sem nefnist bvggingarsjóður Íslands. Skal tekjum sjóðsins varið sam- 
kvæmt ályktun á fundi í sameinuðu þingi í hvert skipti, til þess að reisa opinberar 
byggingar eftir því sem til vinnst og þörf krefur. 

3. gr. 
Frá því er happdrættið tekur til starfa er bannað að setja á stofn nokkurt 

annað peningahappdrætti hér á landi, svo og að verzla með eða hafa á boðstólum
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miða erlendra happdrætta, auglýsa þá í innlendum blöðum eða hvetja menn til að 
kaupa þá, að viðlögðum sektum, 200—-2000 kr. Þó getur ráðherra veitt undanþágu 
að því er kemur til happdrættis, sem stofnað er til í góðgerðaskyni einungis, og þó 
með skýrum takmörkum, t. d. fyrir einn bæ eða sveitarfélag, og aldrei nema um 
ákveðinn tíma, lengst eitt ár. 

4. gr. 
Enginn má selja hlutamiða happdrættisins, nema löggiltir útsölumenn þess, er 

fá miðana frá aðalskrifstofu happdrættisins, og öll önnur verzlun með miðana er 
bönnuð, að viðlögðum sektum, er nánar má ákveða í reglugerð. Ráðuneytinu er 
heimilt að leyfa happdrættinu að taka í sínar hendur útsölu hlutamiða. 

5. gr. 
Ekki skal taka tillit til vinninga í happdrættinu við útreikning tekjuskatts eða 

aukaútsvars það ár, sem vinningarnir falla. 

6. gr. 

Ráðuneytið setur reglugerð um starfsemi happdrættisins í einstökum atriðum og 
má í henni ákveða sektir fyrir brot. Mál út af brotum skulu sæta meðferð al- 

mennra lögreglumála. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 66—86. Útgáfudagur 15. janúar 1964.














