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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1 | 31. jan. | Lög um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o. fl. .... 1—3 

7 | 14. febr. | Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1964 ...... 8 

8 | 15. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um 

lækningaleyfi, um réttindi og skyldur lækna og 
annarra, er lækningaleyfi hafa, og um skottulækn- 
ÍNSAr ......000200 00 9 

2 | 28. febr Lög um hækkun á bótum almannatrygginga ........ 4 

3 | 6. marz | Lög um laun forseta Íslands .........0.000.....000.. 5 

4 S. d Lög um þingfararkaup alþingismanna .............. 5—7 

5 S.d Lög um breyting á lögum nr. 43 frå 9. mai 1947, um 

innlenda endurtryggingu, stridsslysatryggingu skips- 

hafna o. fl. ........000000 00 ene 7 

9 | 19. marz | Låg um breyting å lågum nr. 52 5. juni 1957, um eyd- 

ingu refa og minka .......2..0200000. 0000... 9—-10 

6 | 25. marz | Lög um afnám laga nr. 27/1954, um verðlagsskrár .. 8 

23 | 14. apríl | Lög um breytingu á lögum nr. 40 14. april 1954, um 

aukatekjur ríkissjóðs .......00.000000 00... 45 

24 | 15. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hluta 

úr landi miðhúsa í Egilsstaðahreppi .............. 46 

25 | 18. apríl | Lög um heimild fyrir ríkissjóð til lóðakaupa í Hvera- 

gerðishreppi ..........00000 00 eens n nr 46 

26 S.d Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45 17. mai 

1950, sbr. lög nr. 29 9. mai 1955 og lög nr. 23 12. maí 
1960 .......0000 0000 47 

13 | 25. april | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 

með viðauka skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 
56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleik- 

hús, og lögum um breytingar á þeim ............ 15—16 

27 S.d Forsetaúrskurður, um að minnispeningur Jóns Sig- 

urðssonar skuli vera gjaldgeng mynt ............ 48 

31 S.d Lög um breyting á lögum nr. 75 27. april 1962, um 

Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og 

byggingar í sveitum, sbr. lög um breyting á þeim 
lögum, nr. 48 16. apríl 1963 .....00000000 0. 00... 55—56 

28 | 30. apríl | Lög um breyting á girðingalögum, nr. 24 Í. febr. 1952 48 

29 S. d. Lög um ferðamál „........000000. er nn nr 49—54
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

48 1. maí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breyt- 
ingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands .......... | 107—109 

11 | 11. maí | Lög um ríkisborgararétt „00.00.0000. 13—14 
10 | 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 10 frá 29. marz 1961, 

um Seðlabanka Íslands 2... i 11—12 
12 | 14. mai Lög um breyting á vegalögum, nr. 71 30. desember 

1963 sssssseenenenenneenee eee rrereeeee 14—15 
30 S. d. Forsetabréf um þinglausnir 2... 54 
14 | 15. mai | Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um al- 

mannatryggingar .........000... eeveeee 16 
36 S. d. Lög um breytingu á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán 89 
37 | 16. mai Lög um breyting á lögum nr. 54 5. júní 1957, um bú- 

fjárrækt 0... 90—91 
38 S. d Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Hafn- 

arfjarðarkaupstað land jarðarinnar Áss í Hafnar- 
firdi Ll. 91 

39 19. mai Lög um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra .. 92—95 
20 | 20. maí | Lög um eftirlit með opinberum sjóðum „........... 42—43 
30 S. d. Lög um breyting á lyfsölulögum ........0.00000..... 57 
35 S. d. Lög um Ljósmæðraskóla Íslands ........0..00000.... 88 
40 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 36 1. apríl 1948, um 

soknargjåld ......... 95 
41 S.d Lög um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 

1958 lo 96—97 
42 S.d Lög um breyting á lögum nr. 70 28. apríl 1962, um 

tekjuskatt og eignarskatt ..........0000 98—102 
43 S.d Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgj- 

ast lán fyrir Flugfélag Íslands til flugvélakaupa .. 102 
15 | 21. maí | Lög um breyting á lögum nr. 7 29. apríl 1963, um toll- 

Skrá 0. fl. 2... 17—27 
16 S. d Lög um breyting á lögum nr. 69 28. apríl 1962, um 

tekjustofna sveitarfélaga ........0000. ss. 28—29 
19 Sd. Skipulagslög ..........0.0.0.0. 0 33—42 
21 Sd. Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um at- 

vinnuleysistryggingar .........00.00.0.. eeeeeee 43 
22 S. d. Lög um kísilgúrverksmiðju við Mývatn ............ 43—45 
34 S. d. Lög um loftferdir 2... 57—88 17 | 23. mai | Lög um ávöxtun fjár tryggingafélaga .....,..,..... 30—31 
18 Sd. Lög um breyting á lögum nr. 42 1. júní 1957, um hús- 

næðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað 
til íbúðabygginga, breyting á I. kafla laga nr. 
36/1952 0. fl. lll... 32 

32 S.d Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands 22... 56 

44 S. d Lög um bufjårhald í kaupstöðum og kauptúnum .... | 103— 104 
45 S.d Lög um stækkun lögsagnarumdænmis Akraneskaup- 

staðar lo... 104 
46 S. d, Lög um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar . 105
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

47 S.d Lög um lausn kjaradeilu verkfræðinga ............. 106 
49 | 4. júní Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum ........0.0.... 000. 109 
51 | 10. júní | Lög um tekjustofna sveitarfélaga .................… 147—161 

50 | 11. júní | Auglýsing um vegaáætlun fyrir árið 1964 .......... 110-—147 

52 | 19. júní | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 1 5. janúar 
1938, um sildarverksmiðjur ríkisins .............. 162 

58 | 30. júní | Bráðabirgðalög um launaskatt ..................... | 168— 166 

54 | 10. júlí | Sjúkrahúsalög ........00.000.02. 000 nn nr 166—169 
öð 17. júlí Lög um tekjuskatt og eignarskatt ................. 170—188 
58 | 1. sept. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands ................ 190-—-192 
56 | 10. sept. | Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 59 19. júlí 

1960, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskrán- 
ingu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 189 

57 | 25. sept. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 
laugardaginn 10. október 1964 .....000.0.000.00 0. 190 

59 | 20. nóv. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka inn- 
lent lán .......000200 00 193 

64 | 28. nóv. | Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka 290 
63 | 14. des. | Lög um verðtryggingu launa ..........0.00.0.000.0.. 288—289 
65 | 18. des. | Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... 290 
66 | 19. des. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands 291--292 
67 23. des. Lög um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, um 

tekjustofna sveitarfélaga ........000..00 0 293 
60 | 24. des. Lög um breyting á lögum nr. 97 18. desember 1961, um 

verðlagsráð sjávarútvegsins .......0.0000 194 
61 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, um 

söluskatt .....000..0000 0000 195-—-196 

68 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 8 16. febr. 1957, um 
breyting á lögum nr. 16 26. febr. 1943, um orlof 293 

69 | 28. des. Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 
12. febr. 1940 serene eneret 294 

70 Ss. d. Lög um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um 
þingsköp Alþingis .......00000 000 294 

71 | 30. des. Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 29 30. april 
1964 .........00 0000 295 

62 | 81. des. Fjárlög fyrir árið 1965 ........002.0.0. 02 197—-288 
72 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 51/1960 og lögum nr. 

51/1962 um breyting á lögum nr. 60/1957, um Há- 

skóla Íslands ......0...2200 00 295 

73 Sd Lög um stýrimannaskóla í Vestmannaeyjum ....... 296--299 

74 S. d. Lög um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1963 | 299—300 
75 S. d. Fjáraukalög fyrir árið 1963 ........02000 000. 301—302



Yfirlit 
eftir málaflokkum. 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Akraneskaupstaður. 
45 | 23. maí | Lög um stækkun lögsagnarumdæmis Akraneskaup- 

stadar ......... renee 104 

Almannatryggingar. 
2 | 28. febr. | Lög um hækkun á bótum almannatrygginga ........ 4 

14 | 15. maí | Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um 
almannatryggingar „.........000.. 16 

Alþingi. 
4 | 6. marz | Lög um þingfararkaup alþingismanna .............. 5—7 
7 | 14. febr. | Låg um samkomudag reglulegs Alþingis 1964 ...... 8 

30 | 14. maí Forsetabréf um þinglausnir .........0.000000.. 54 
57 | 25. sept. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

laugardaginn 10. október ............0. 190 
65 | 18. des Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... 290 
70 | 28. des Lög um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um 

þingsköp Alþingis .........00.000 eeeeeveereeee 294 

Atvinnuleysistryggingar, sjá tryggingar. 

Ábyrgðarheimildir, sjá ríkisábyrgðir. 

Áfengismál. 
39 | 19. maí | Lög um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra 92—-95 

Bankamál. 
10 | 13. maí Lög um breyting á lögum nr. 10 frá 29. marz 1961, um 

Seðlabanka Íslands ..........0.0..00.0..0. 0. 11—12 

Bráðabirgðalög. 
52 | 19. júní | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 1 5. janúar 

1938, um síldarverksmiðjur ríkisins „............. 162 
53 | 30. júní | Bráðabirgðalög um launaskatt .........00.00000... 163— 165 
56 | 10. sept. | Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 59 19. júlí 

1960, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskrán- 
ingu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 189



VII 

  

  
  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ferðamál. 
29 | 30. apríl | Lög um ferðamál ...........200000.0 0... n. nn 49—54 
71 | 30. des. | Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 29 30. 

apríl 1964 ...........2000000 eeen 295 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

62 | 31. des. | Fjárlög fyrir árið 1965 .........00000.00 0000... 197—288 
74 S. d. Lög um samþykkt á rikisreikningnum fyrir árið 1963 | 299—300 

75 S. d. Fjáraukalög fyrir árið 1963 .......0..00000. 0000... 301—-302 

Flugmál. 

34 | 21. maí | Lög um loftferðir .............0..00 000... 57—88 

Forseti Íslands. 
3 | 6. marz | Lög um laun forseta Íslands ..........0..000.00... 5 

32 | 23. maí | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands ......020000000 000 n ner 56 

49 4. júní Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við stjórnarstörfum ............000 00... 109 

Hegningarlög, sjá refsilög. 

Heilbrigðismál. 

8 | 15. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um lækn- 
ingaleyfi, um réttindi og skyldur lækna og annarra, 
er lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar .... 9 

33 | 20. mai | Lög um breyting á lyfsölulögum, nr. 30 29. april 1963 57 
35 S. d. Lög um Ljósmæðraskóla Islands ..........000.0.0.. 88 
39 | 19. maí | Lög um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra . 99—-95 

41 | 20. maí | Lög um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 
1953 .....00000000 00 96—97 

54 | 10. júlí | Sjúkrahúsalög ..........2....20000 0000 166— 169 

Hafnarfjarðarkaupstaður. 

38 | 16. maí | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Hafn- 
arfjarðarkaupstað land jarðarinnar Áss í Hafnarfirði 91 

46 | 23. maí | Lög um lögsagnarumdæmi Hafnarfjardarkaupstadar . 105 

Háskóli Íslands 
48 1. maí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands ................ 107—109 
58 | 1. sept Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands ................ 190—-192 
66 | 19. des Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands .... | 291—-292 
72 | 31. des Lög um breyting á lögum nr. 51/1960 og lögum nr.       51/1962, um breytingu á lögum nr. 60/1957, um Há- 

skóla Íslands   295



VIII 

  

    
  

        

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Húsnæðismál. 
17 | 23. maí | Lög um ávöxtun fjár tryggingafélaga ............... 30—31 
18 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 42 1. júní 1957, um 

húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparn- 
að til íbúðabygginga, breyting á I. kafla laga nr. 
36/1952 0. fl. .0..0.. ener rneee 32 

Iðnaðarmál. 
36 | 15. maí Lög um breytingu á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán 89 
22 | 21. mai Lög um kísilgúrverksmiðju við Mývatn ............ 43—45 

Jarðir, kaup, sala. 

24 | 15. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hluta 
úr landi Miðhúsa í Egilsstaðahreppi ............. 46 

25 | 18. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lóðakaupa í 
Hveragerðishreppi ..........0.00.0.0.000 0. 46 

38 | 16. maí | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Hafn- 
arfjarðarkaupstað land jarðarinnar Áss í Hafnar- 
arfirdi LL... 91 

Jón Sigurðsson, minninispeningur, sjá mynt. 

Kirkjumál. 

40 | 20. maí | Lög um breyting á lögum nr. 36 1. apríl 1948, um sókn- 
argjöld KR 95 

Kísilgúrverksmiðja, sjá iðnaðarmál. 

Landbúnaður. 
9 | 19. marz Lög um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyð- 

ingu refa og minka ...........0.0.0.000 00... 9—10 
26 | 18. apríl | Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45 17. maí 

1950, sbr. lög nr. 29 9. maí 1955 og lög nr. 23 12. 47 
mai 1960 .......0.0.0..000 0000 

28 | 30. apríl | Lög um breyting á girðingalögum, nr. 24 1. febr. 1952 48 
31 | 25. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 75 27. april 1962, um 

Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og 
byggingar í sveitum, sbr. lög um breyting á þeim 
lögum, nr. 48 16. apríl 1963 ........0..0..0 0... 55—56 

37 | 16. mai | Låg um breyting å lågum nr. 54 5. juni 1957, um bu- 
fjårrækt 2... evnen 90—91 

44 | 23. mai | Lög um búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum .. | 103— 104 
56 | 10. sept. | Bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 59 19. júlí 

1960, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskrán- 
ingu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 189



IX 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Launamál. 

3 | 6. marz | Lög um laun forseta Íslands .........0..0..0.... 5 

4 S. d. Lög um pingfararkaup alþingismanna .............. 5—7 

47 | 23. maí | Lög um lausn kjaradeilu verkfræðinga ............. 106 

63 | 14. des. | Lög um verðtryggingu launa .........0..00.0000.... 288—-289 

68 | 24. des Lög um breytingu á lögum nr. 8 16. febr. 1957, um 

breyting á lögum nr. 16 26. febr. 1943, um orlof 293 

Lántökuheimildir. 

59 | 20. nóv. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka inn- 

lent lán ........200000 0. nr 193 

Ljósmæðraskóli Íslands, sjá mennta- og heilbrigðismál. 

Loðdýr, sjá landbúnaður. 

Loftferðir, sjá flugmál. 

Lyfsala, sjá heilbrigðismál. 

Lækningaleyfi o. fl., sjá heilbrigðismál. 

Menntamál. 

13 | 25. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 

með viðauka skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 
56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, 

og lögum um breytingar á þeim ................ 15—16 
35 | 20. maí | Lög um Ljósmæðraskóla Íslands ................... 88 

73 | 31. des. | Lög um stýrimannaskóla í Vestmannaeyjum ........ 296—299 

Mynt. 

27 | 25. april | Forsetaúrskurður, um að minnispeningur Jóns Sig- 
urðssonar skuli vera gjaldgeng mynt ............. 48 

Orlof, sjá launamál. 

Refsilög. 

69 | 28. des. | Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 
12. febr. 1940 .........00000000 nr 994 

Ríkisábyrgðir. 

43 | 20. maí | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgj- 

ast lán fyrir Flugfélag Íslands til flugvélakaupa .. 102 
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Nr. 

  

      

Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ríkisstofnanir. 
52 | 19. júní | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 1 5. janúar 

1938, um síildarverksmiðjur ríkisins .............. 162 

Samgöngumál. 
12 | 14. maí | Lög um breyting á vegalögum, nr. 71 30. desember 

1963 20.00.0000... 14—15 
50 | 11. juni | Auglysing um vegaåætlun fyrir árið 1964 ........., 110—147 

Sedlabanki islands, sjå bankamål. 

Siglingar, skip. 
5 | 6. marz | Lög um breyting á lögum nr. 43 frá 9. maí 1947, um 

innlenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skips- 
hafna 0. fl. .......0... eee er veree 7 

73 | 31. des. | Lög um stýrimannaskóla i Vestmannaeyjum ........ 296 299 

Síldarverksmiðjur ríkisins, sjá ríkisstofnanir. 

Sjávarútvegur. 
1 | 31. jan. | Lög um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o. fl. .... 1—3 
5 | 6. marz | Lög um breyting á lögum nr. 43 frá 9. maí 1947, um 

innlenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skips- 
hafna 0. fl. ......... seende 7 

60 | 24. des. | Lög um breyting á lögum nr. 97 18. desember 1961, 
um verðlagsráð sjávarútvegsins ....,............. 194 

Sjóðir, stofnanir. 

20 | 20. mai Lög um eftirlit með opinberum sjóðum ............ 42—43 

Sjúkrahús, sjá heilbrigðismál. 

Skattar, gjöld. 
1 31. jan. Lög um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o. fl. .... 1—3 

13 | 25. april | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 
með viðauka skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 
56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, 
og lögum um breytingar á þeim .................. 15—16 

15 | 21. maí | Lög um breyting á lögum nr. 7 29. apríl 1963, um toll- 
skrá 0. fl. ...........000. even ven 1727 

23 | 14. april | Lög um breyting á lögum nr. 40 14. april 1954, um 
aukatekjur ríkissjóðs ............0........0...... 45 

42 | 20. maí | Lög um breyting á lögum nr. 70 28. apríl 1962, um 
tekjuskatt og eignarskatt ....................... 98—102 

53 | 30. júní | Bráðabirgðalög um launaskatt ...........0..0...... 163— 165 
55 | 17. júlí | Lög um tekjuskatt og eignarskatt .................. 170—-188



XI 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

61 | 24. des. | Lög um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, um 

söluskatt .........20200000 nes 195--196 

64 | 28. nóv. | Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka FAIR 290 

Skipulag, sjá sveitarstjórnarmál. 

Stýrimannaskóli, sjá menntamál. 

Sveitarstjórnarmál. 

16 | 21. maí Lög um breyting á lögum nr. 69 28. apríl 1962, um 

tekjustofna sveitarfélaga .........0.220000000.00.. 2829 

19 S. d. Skipulagslög .........00000000 0. en rns 33—42 

44 | 23. mai | Lög um bufjårhald í kaupstöðum og kauptúnum .... | 103—104 

45 S. d. Lög um stækkun lögsagnarumdæmis Akraneskaup- 

staðar seeren, 104 
46 S. d. Lög um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar . 105 
51 | 10. júní | Lög um tekjustofna sveitarfélaga .................. 147— 161 
67 | 23. des Lög um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, um 

tekjustofna sveitarfélaga ..........0000.000 000... 293 

Tekjuskattur sveitarfélaga, sjá útsvar. 

Tollamál, sjá skattar, gjöld. 

Tryggingar. 

5 | 6. marz | Lög um breyting á lögum nr. 43 frá 9. maí 1947, um 
innlenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skips- 
hafna o. fl. ........200000 0000 n nn 7 

17 | 23. maí | Lög um ávöxtun fjár tryggingafélaga .............. 30—31 

21 21. mai Lög um breyting á lögum nr. 29 7. april 1956, um at- 

vinnuleysistryggingar ............020000 0... 0... 43 

Útsvar. 

16 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 69 28. april 1962, um 
tekjustofna sveitarfélaga ...........000000.000.0.. 28—29 

51 | 10. júní | Lög um tekjustofna sveitarfélaga .................. 147— 161 

67 | 23. des. | Lög um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, um 
tekjustofna sveitarfélaga ...........02.00 0000... 293 

Vegir, sjá samgöngumál. 

Veiði, friðun. 

9 | 19. marz | Lög um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyð- 
ingu refa og minka .........00020000 000. en... 9—10 

Verðlagsskrár. 

6 | 25. marz | Lög um afnám laga nr. 27/1954, um verðlagsskrár .. 8      



XII 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Verkfræðingar. 
47 | 23. maí Lög um lausn kjaradeilu verkfræðinga ............ 106 

Vestmannaeyjar. 

73 | 31. des. Lög um stýrimannaskóla í Vestmannaeyjum ........ 296—-299 

    Þingfararkaup, sjá Alþingi. 

Þjóðleikhús, sjá menntamál.  



  

STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1964 
  

31. januar. 1 Nr. 1. 

LÖG 

um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkissjóður leggur fram 43 millj. kr. á árinu 1964, er verja skal til framleiðni- 
aukningar og annarra endurbóta í framleiðslu freðfisks. Stofnlánadeild sjávarútvegs- 
ins úthlutar fé þessu til tiltekinna framkvæmda í samráði við Landsbanka Íslands 
og Útvegsbanka Íslands, eftir reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur. 

2. gr. 
Á árinu 1964 greiðir ríkissjóður Aflatryggingasjóði 51 millj. kr., er stjórn 

sjóðsins úthlutar til togara, sem gerðir voru út á árinu 1963. Skal úthlutunin miðast 
við úthaldstíma togara og að öðru leyti fara eftir reglum, sem sjávarútvegsmála- 
ráðherra setur, að fengnum tillögum stjórnar Aflatryggingasjóðs. Heimilt er að út- 
hluta af fé þessu, eftir hliðstæðum reglum, til togara, sem voru ekki gerðir út 
1963, en eru gerðir út 1964. 

Úthlutun samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar er bundin því skilyrði, að samiZ 
hafi verið um greiðslu lána, sem hvíla á viðkomandi togara og eru í vanskilum við 
Ríkisábyrgðasjóð. 

Á árinu 1964 er heimilt að greiða úr ríkissjóði til fiskileitar í þágu togara allt að 
4 millj. kr. umfram þá fjárhæð, sem kann að verða greidd í þessu skyni samkvæmt 
7. tölulið 16. gr. B í fjárlögum fyrir árið 1964. 

Frá 1. jan. 1964 er ríkisstjórninni heimilt að greiða sem svarar 6% viðbót við 
það ferskfiskverð, sem ákveðið var með úrskurði yfirnefndar verðlagsráðs sjávar- 
útvegsins 20. janúar 1964. 

3. gr. 
Frá 1. febrúar 1964 skal útflutningsgjald af sjávarafurðum samkvæmt 1. gr. 

laga nr. 66/1957 vera sem hér segir: 
1. Af saltfiski, saltfiskflökum, söltuðum þunnildum og hrognum, af skreið, freð- 

fiski, frystum rækjum, hrognum og humar, svo og af frystum fiskúrgangi til 
skepnufóðurs, 4.2% af fob-verði. 

2. Af niðursoðnum sjávarafurðum og af afurðum frá selveiðum 2% af fob-verði. 
3. Af öðrum sjávarafurðum (þar á meðal hvalafurðum) öðrum en þeim, er um 

ræðir í 1. og 2. tölulið þessarar málsgr., 6% af fob-verði. 
Ríkisstjórnin kveður nánar á um, hvaða afurðir falla undir fyrirmæli Í. og 2. 

töluliðs 1. málsgr., og eru ákvarðanir hennar þar að lútandi fullnaðarúrskurðir. 
Al 

Endurprentað blað. Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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Frá 1. februar 1964 skulu útflytjendur afurða þeirra, er um ræðir í 1. og 3. tölulið 
1. málsgr., greiða þriðjung útflutningsgjalds af þeim, um leið og útflutningsskjöl 
eru afgreidd, og jafnframt skulu þeir afhenda tollyfirvöldum ávísun á væntanlegt 
gjaldeyrisandvirði fyrir % hlutum gjaldsins. Tollyfirvöld senda gjaldeyriseftirlitinu 
ávísanir þessar, og tekur það fé til greiðslu á þeim af söluandvirði gjaldskyldra 
afurða. 

Tekjum af útflutningsgjaldi af sjávarafurðum frá 1. febrúar 1964 skal ráðstafað 
þannig: Til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa, samkvæmt reglum, sem sjáv- 
arútvegsmálaráðherra setur, 73.4%, til Fiskveiðasjóðs Íslands 17.2%, til Fiskimálasjóðs 
5.9%, til byggingar haf- og fiskirannsóknarskips 1.53%, til rannsóknarstofnunar sjáv- 
arútvegsins 1.17% og til Landssambands íslenzkra útvegsmanna 0.8%. 

4. gr. 
Til viðbótar framlagi til Fiskveiðasjóðs samkvæmt 2. tölulið 2. gr. laga nr. 

40/1955 (sbr. 9. tölulið 16. gr. B í fjárlögum fyrir árið 1964), greiðir ríkissjóður hon- 
um frá 1. febrúar 1964 árlega fjárupphæð, sem er jafnhá tekjum sjóðsins af gjaldi 
af útfluttum sjávarafurðum, sbr. 4. málsgr. 3. gr. 

= 
5. gr. 

Söluskattur samkvæmt TI. kafla laga nr. 10/1960, um söluskatt, skal frá 1. 

febrúar 1964 nema 5%% af andvirði seldrar vöru og hvers konar verðmætis, eftir 

því sem nánar er ákveðið í téðum lögum. 
Við framtal til söluskatts fyrir fyrsta ársfjórðung 1964 skulu framteljendur 

skila tveimur framtalsskýrslum, annarri fyrir janúar og hinni fyrir febrúar og marz. 
Skattyfirvöld geta krafizt þess, að söluskattsskyldir aðilar láti í té hvers konar 
upplýsingar varðandi skiptingu viðskipta milli þessara tveggja tímabila, þar á meðal 
má til samanburðar, ef ástæða þykir til, krefjast hliðstæðra upplýsinga um skipt- 
ingu viðskipta á fyrsta ársfjórðungi 1963. 

Við tollafgreiðslu vöru til eigin neyzlu eða nota innflytjanda, sbr. j-lið 4. gr. laga 
nr. 10/1960, skal innheimta 57%% söluskatt frá og með 1. febrúar 1964. Þó skal inn- 

heimta 3% söluskatt við tollafgreiðslu slíkrar vöru, ef innflytjandi hefur fyrir 1. 
febrúar 1964 afhent til tollmeðferðar skjöl, sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess 
að unnt sé að tollafgreiða vöruna, sbr. 14. gr. tollskrárlaga, nr. 7/1963. Þetta gildir 
þó því aðeins, að tollafgreiðsla eigi sér stað fyrir 8. febrúar 1964. 

Fyrirmæli 3. málsgr. þessarar gr. gilda við tollafgreiðslu vöru til eigin neyzlu 
eða nota innflytjanda, sem hefur verið afhent honum fyrir 1. febrúar 1964 með 
leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda (sbr. 22. gr. toll- 
skrárlaga, nr. 7/1963), enda eigi fullnaðartollafgreiðsla sér stað innan tveggja mánaða 
frá gildistöku laganna. 

Fyrirmæli 2. málsgr. 1. gr. laga nr. 10/1960 taka ekki til þeirrar hækkunar sölu- 
skatts, sem ákveðin er í 1. málsgr. þessarar gr., sbr. a-lið 16. gr. laga nr. 69/1962, 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

6. gr. 

Ríkisstjórnin skal leita samstarfs við lánastofnanir, sjóði, sveitarstjórnir og 

einkaaðila um að halda fjárfestingarframkvæmdum á árinu 1964 innan hóflegra 
takmarka, og er í því skyni heimilt að fresta til ársins 1965 verklegum framkvæmd- 
um ríkisins, sem fé er veitt til í fjárlögum fyrir árið 1964. Sama gildir um greiðslu 
framlaga til framkvæmda annarra aðila, sem ákveðin eru í fjárlögum 1964. 

7. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerðum eða á annan hátt nánari 
fyrirmæli um framkvæmd þessara laga.
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8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

a. Stjórn Aflatryggingasjóðs er heimilt að ákveða, að bætur til togara úr sjóðnum 
vegna aflabrests 1963 skuli miðast við úthaldstíma þeirra á því ári, svo og að 
setja um þetta nánari reglur, með samþykki sjávarútvegsmálaráðherra. 

b. Fyrirmæli 4. málsgr. 7. gr. laga nr. 28/1962 um, að 62% af tekjum af útflutn- 
ingsgjaldi renni til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa, skulu halda 
gildi sínu til 1. febrúar 1964, sbr. 1. gr. laga nr. 98/1962. 

Gjört í Reykjavík, 31. janúar 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 1. Útgáfudagur 31. janúar 1964.



STJ ÓRNARTÍÐINDI A 2 — 1964 
          

Nr. 2. 4 28. febrúar. 

LÖG 

um hækkun á bótum almannatrvgginga. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Frá 1. janúar 1964 skulu bætur, samkvæmt lögum nr. 40 30. apríl 1963, um 

almannatryggingar, að undanskildum fjölskyldubótum, samkvæmt 15. gr. laganna, 
greiddar með 32.25% álagi í stað þeirrar 15% hækkunar, sem ákveðin var með 
lögum nr. 72 1963, um hækkun á bótum almannatrygginganna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Tryggingastofnuninni er heimilt að greiða þá 15% bótahækkun, sem felst í lögum 
þessum, í einu lagi fyrir tímabilið 1. jan. 1964—-30. júní 1964 með bótagreiðslum 
fyrir júlímánuð 1964. 

Þegar lög þessi öðlast gildi, skulu framlög og iðgjöld til almannatrygginganna 

fyrir árið 1964 ákveðin að nyju, og ber framlags- og iðgjaldagreiðendum að greiða 
framlög og iðgjöld á árinu 1964 samkvæmt þeirri ákvörðun. 

Gjört að Bessastöðum, 28. febrúar 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson.



6. marz. 5 Nr. 3. 

LOG 

um laun forseta Íslands. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Forseti Íslands hefur að launum kr. 35 000.00 á mánuði. 

2. gr. 
Forseti hefur ókeypis bústað, ljós og hita og er undanþeginn öllum opinberum 

gjöldum og sköttum. 
3. gr. 

Allan útlagðan kostnað forseta vegna rekstrar embættisins ber að greiða úr ríkis- 
sjóði sérstaklega. 

4. gr. 
Þeir, er fara með forsetavald um stundarsakir, sbr. 8. gr. stjórnarskrárinnar, 

skulu samanlagt, meðan þeir gegna starfanum, njóta jafnra launa, miðað við mán- 
aðarstarfstíma, og mánaðarlaun forsetans eru. Skulu launin skiptast að jöfnu milli 
þeirra. Auk þess skulu þeir fá greiddan útlagðan kostnað vegna starfans. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Frá 1. júlí 1963 fer um laun forseta Íslands eftir ákvæðum þessara laga. Jafn- 

framt eru úr gildi felld lög nr. 37 17. júní 1944 og lög nr. 94 15. desember 1952, 

um breyting á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavík, 6. marz 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

6. marz. |. Nr. 4. 

LOG 

um þingfararkaup alþingismanna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Greiða skal alþingismanni laun frá byrjun næsta mánaðar eflir kjördag og til 
loka þess mánaðar, er kjörtímabili lýkur. Árslaunin eru 132 000 kr., og greiðist 442 
hluti mánaðarlega. 

Varamaður nýtur þingfararkaups þann tíma, er hann situr á þingi. 
Ráðherra, sem er ekki alþingismaður, á rétt á þingfararkaupi og nýtur að öllu 

leyti þeirra réttinda, sem alþingismanni eru ákveðin í lögum þessum.



Nr. 4. 6 6. marz. 

2. gr. 
Alþingismaður, sem um þingtímann verður að hafa dvalarstað i Reykjavík eða 

grennd vegna fjarlægðar frá heimili sínu, á rétt á að fá greiddan eftir reikningi 
kostnað við hæfilegt húsnæði til íbúðar, meðan Alþingi stendur yfir. Þingfarar- 
kaupsnefnd getur ákveðið hámark húsnæðiskostnaðar. Þingmaður utan Reykjavíkur 
eða nágrennis, er býr í eigin húsnæði, fær þó greiddan húsnæðiskostnað eftir mati. 

3. gr. 
Þingfararkaupsnefnd ákveður dvalarkostnað yfir þingtímann fyrir alþingis- 

menn, sem búsettir eru utan Reykjavíkur. 

Ákvæði 1. málsgr. gildir þó ekki um þá alþingismenn, sem fasta atvinnu hafa 
i Reykjavík við önnur störf, meðan Alþingi stendur yfir. 

4. gr. 
Alþingismaður fær á ári hverju fjárhæð til greiðslu kostnaðar við ferðalög í 

kjördæmi sínu. Þingfararkaupsnefnd ákveður fjárhæð þessa. Heimilt er að hafa 
upphæðina misháa eftir kjördæmum. Landskjörinn þingmaður fær sama ferða- 
kostnað og þingmaður í því kjördæmi, þar sem hann var í framboði. 

Ákvæði 1. málsgr. taka ekki til varaþingmanns og ráðherra. 

5. gr. 
Alþingismaður, sem er ekki búsettur í Reykjavík eða grennd, á rétt á að fá 

endurgreiddan ferðakostnað til þings og heim af þingi í þingbyrjun og þinglok. 
Sama gildir um ferðir í þinghléi eða fundahléi um hátíðar og um ferðir vara- 
manna til þings og heim af þingi. 

Enn fremur fær þingmaður á hverju reglulegu þingi á sama hátt endurgreiddan 
kostnað við ferðir á öðrum tímum en í 1. málsgr. greinir, ef þær eru nauðsynlegar 
og þingmaður hefur fengið fararleyfi. 

6. gr. 
Nú getur þingmaður ekki gegnt þingstörfum um stundarsakir vegna sendiferðar 

fyrir ríkisstjórnina eða sem fulltrúi Alþingis, og skal honum þá eigi að síður greitt 
þingfararkaup. Dvalarkostnaður fellur þó niður. 

Hverfi þingmaður af þingi um sinn vegna slyss eða veikinda, fær hann þing- 
fararkaup eigi að síður allt að einu ári. Dvalarkostnaður greiðist þó í lengsta lagi 
til loka þess þings, sem þingmaðurinn hefur verið kvaddur til. 

Nú er þingmaður forfallaður af öðrum ástæðum en getur í 1. og 2. málsgr. og 
varamaður tekur sæti hans á þingi, og missir hann þá þingfararkaup þann tíma, 
sem hann er fjarverandi. 

7. gr. 
Ef almennar breytingar verða á launum starfsmanna ríkisins, er þingfarar- 

kaupsnefnd heimilt að hækka eða lækka árslaun samkv. 1. gr. að sama skapi. 

8. gr. 
Sameinað Alþingi kýs hlutfallskosningu í byrjun hvers þings 5 manna nefnd, 

þingfararkaupsnefnd, er úrskurðar þingfararkaupsreikninga alþingismanna, en for- 
setar ávísa fjárhæðunum úr ríkissjóði. 

Vilji alþingismaður ekki hlíta úrskurði þingfararkaupsnefndar samkvæmt lög- 
um þessum, getur hann skotið honum til forseta Alþingis, sem fella endanlegan 
úrskurð um ágreiningsatriðin.



6. marz. 7 Nr. 4. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Frá 1. juli 1963 fer um laun og aðrar greiðslur 

til alþingismanna eftir ákvæðum þessara laga. Jafnframt eru úr gildi numdar 1.—5. 
gr. laga nr. 84 24. des. 1953, um þingfararkaup alþingismanna o. fl. 

Þar til sett hafa verið ný lög um lífeyrissjóð alþingismanna, fer um gjald til 
sjóðsins og lífeyri alþingismanna og maka þeirra eftir þeim lögum, er nú gilda. 

Gjört í Reykjavík, 6 marz 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

6. marz. = Nr. 5. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 43 frá 9. maí 1947, um innlenda endurtryggingu, 

stríðsslysatryggingu skipshafna o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
8. gr. 5. töluliður orðist svo: 
Skírteinið veitir rétt til hlutdeildar í arði félagsins samkvæmt því, sem félags- 

stjórn ákveður á hverjum tíma, sbr. 2. tl. og 2. mgr. 3. tl. 10. gr. 

2. gr. 
10. gr. 2. töluliður orðist svo: 
Til arðgreiðslu af innborguðu áhættufé eigi yfir 6%. Nú hafa innlánsvextir 

sparisjóðsdeildar Landsbanka Íslands af sparifé á almennum innlánsbókum án sér- 
staks uppsagnarfrests verið hærri en 4% yfir árið á því ári, sem arður er miðaður 
við, og er þá heimilt að greiða arð, er sé 2% — tveimur af hundraði — hærri en 
innlánsvextirnir voru. 

10. gr. 2. málsgr. 3. töluliður orðist svo: 
Ef arður verður eigi greiddur af tekjuafgangi og ekki heldur úr arðjöfnunar- 

sjóði, getur stjórn félagsins ákveðið, að nota megi arð, er síðar fellur til, til þess 
að jafna arðgreiðslur fyrri ára, þannig að arðurinn nái því hámarki, sem leyft er 
samkvæmt 2. tölulið þessarar greinar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 12/1955, um 

breyting á lögum nr. 43/1947. 

Gjört í Reykjavík, 6 marz 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson.



Nr. 6. 8 25. marz. 

LOG 

um afnåm laga nr. 27/1954, um verdlagsskrår. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Lög nr. 27/1954, um verðlagsskrár, eru hér með felld úr gildi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Nú er í gildi samningur um, að greiðsla skuli miðuð við verðlagsskrá, og skal 
hagstofustjóri þá meta greiðsluna til peningaverðs, nema aðilar komi sér saman 
um annað. 

Gjört að Bessastöðum, 25. marz 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 7. = 14. febrúar. 

LOG 

um samkomudag reglulegs Alþingis 1964. 

Forseti ÍSLANDS 

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

1. gr. 

Reglulegt Alþingi 1964 skal koma saman laugardaginn 10. október 1964, hafi 
forseti Íslands eigi tiltekið annan samkomudag fyrr á árinu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. febrúar 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson.



15. februar. 9 Nr. 8. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um lækningaleyfi, um réttindi og 

skyldur lækna og annarra, er lækningaleyfi hafa, og um skottulækningar. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað setningarinnar: „Má í reglugerð ákveða dagsektir, allt að 5 kr. fyrir 

hvern dag, er vanrækt er að senda fyrirskipaðar skýrslur, enda fylgi sektunum 
lögtaksréttur“ í 1. mgr. 14. gr. komi: Má í reglugerð ákveða dagsektir og tiltaka 
sektarfjárhæð fyrir hvern dag, er vanrækt er að senda fyrirskipaðar skýrslur, enda 

fylgi sektunum lögtaksréttur. 

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

Gjört að Bessastöðum, 15. febrúar 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Jóhann Hafstein. 

19. marz. . Nr. 9. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyðingu refa og minka. 

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

bykki minu: 

1. gr. 

Við fyrri málsgr. 8. gr. laganna bætist: 
Hámark verðlauna fyrir að vinna grendýr skal vera kr. 350.00 fyrir fullorðið 

dýr og kr. 200.00 fyrir hvern yrðling. 

2. gr. 
9. gr. laganna breytist þannig: 

a. Fyrir „kr. 350.00% í 1. málsgr. komi: kr. 700.00. 

b. Fyrir „kr. 200.00% í 2. málsgr. komi: kr. 350.00. 

3. gr. 
Fresta skal að framkvæma ákvæði 11. gr. laganna um eitrun fyrir refi og minka 

næstu 5 ár. Jafnframt er bannað að eitra fyrir þessi dýr á sama tímabili.



Nr. 9. 10 19. marz. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 19. marz 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Ingólfur Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 2—9. Útgáfudagur 15. apríl 1964.
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13. mai. 1 Nr. 10. 

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

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 10. gr. laganna komi ný málsgr., þannig: 

Nú óskar innlánsstofnun að setja á stofn útibú eða umboðsskrifstofu, og skal 
hún þá sækja um leyfi til þess til Seðlabankans. Leggur hann leyfisumsókn ásamt 
áliti sínu fyrir ráðherra þann, sem fer með mál viðkomandi stofnunar, og tekur 

þá ráðherra ákvörðun um, hvort leyfi skuli veitt. 

2. gr. 
Í stað 2. til 4. málsgreinar 11. greinar laga nr. 10 frá 29. marz 1961, um Seðla- 

banka Íslands, komi eftirfarandi málsgreinar: 

Enn fremur skulu innlánsstofnanir þær, sem um ræðir í 10. grein, eiga fé á 
bundnum reikningi í Seðlabankanum, svo sem fyrir er mælt í 3. til 5. málsgrein 
þessarar greinar. Megintilgangur innlánsbindingar er að afla fjár frá bankakerfinu 
í heild til að standa undir lánveitingum Seðlabankans innanlands, þar á meðal 

endurkaupum afurðavíxla. 
Seðlabankinn getur ákveðið, að fyrrgreindar innlánsstofnanir skuli eiga á 

reikningi í Seðlabankanum upphæð, er nemi tilteknum hundraðshluta af innstæðufé 
viðkomandi stofnunar. Innstæðubindingin má hæst nema 25% af heildarinnstæðufé 
hjá hverri stofnun. 

Einnig getur Seðlabankinn ákveðið, að tiltekinn hluti innlánsaukningar sé 
bundinn á reikningi hjá honum, enda fari heildarinnstæða, sem viðkomandi stofnun 

sé skylt að eiga í Seðlabankanum, ekki fram úr því hámarki, sem um ræðir í 3. 
málsgrein. 

Seðlabankinn setur nánari reglur um framkvæmd innlánsbindingar samkvæmt 
3. og 4. málsgr., en bindiskyldan skal vera sú sama fyrir allar stofnanir. 

3. gr. 
Eftirfarandi viðbótarákvæði komi við 2. málsgrein 15. gr. sömu laga: 

Seðlabankanum er heimilt að stofna til skuldbindinga innanlands með útgáfu 
verðbréfa með ákvæði þess efnis, að höfuðstóll og/eða vextir sé bundið gengi er- 
lends gjaldeyris. Skulu slík verðbréf og vextir af þeim undanþegin framtalsskyldu 
og skattlagningu á sama hátt og sparifé, sbr. 21. gr. laga nr. 70 1962. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 10. 12 13. mai. 

4. gr. 
Aftan vid 16. gr. laganna bætist: 

Er honum heimilt í því sambandi að taka að sér innheimtu ávísana, sem inn- 
lánsstofnanir hafa keypt og ónóg innstæða er fyrir, og áskilja innheimtugjald frá 
útgefanda, samkvæmt nánari reglum, sem ráðherra setur. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 13. mai 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gylfi Þ. Gíslason. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 10. Útgáfudagur 14. maí 1964.
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11. maí. 13 Nr. 11. 

LÖG 
um ríkisborgararétt. 

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

= 
Þ 

E
N
 

m
a
g
 

bykki minu: 

1. gr. 
Rikisborgararétt skulu öðlast: 

Altmann, Walburga Maria Hedwig Theodora, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýzka- 

landi 10. desember 1926. 
Ágsestad, Gudmund, vélvirki á Selfossi, f. í Noregi 7. júní 1928. 

Bagutti, Sonja Jolanda (Ólafsson), húsmóðir að Syðstu-Mörk í V.-Eyjafjalla- 

hreppi í Rangárvallasýslu, f. í Sviss 12. okt. 1935. 

Bat-Yosef, Miriam Hellerman, listmálari á Kirkjubæ I, Kirkjubæjarhreppi, f. í 

Ísrael 31. janúar 1931. 

Demetz, Vincenzo Maria, söngkennari í Reykjavík, f. á Ítalíu 11. okt. 1912. 

Grashoff, Christina, húsmóðir í Reykjavík, f. í Hollandi 26. marz 1926. 

Jansen, Ruth Erna Margarethe, húsmóðir á Selfossi, f. í Þýzkalandi 10. ágúst 

1934. 
Jensen, Trond, sjómaður í Reykjavík, f. í Færeyjum 26. september 1901. 

Joensen, Frida, húsmóðir í Múla, Aðaldælahreppi, f. í Færeyjum 16. desember 

1938. 
Kidson, Peter George William, skrifstofumaður í Reykjavík, f. í Englandi 24. 

maí 1919. 
. Klein, Siglinde Eleonore, húsmóðir á Siglufirði, f. í Þýzkalandi 30. janúar 1937. 

(Fær réttinn 23. júní 1964). 
. Kroll, Marga, húsmóðir í Króki í Grafningshreppi, f. í Þýzkalandi 13. desember 

1934. 
Larsen, Benny Heinrich, verkamaður í Reykjavík, f. í Danmörku 23. ágúst 1936. 

Mooney, Carll Ingvar, nemandi í Ytri-Njarðvík, f. í Bandaríkjunum 17. nóvember 

1945. 
Neffe, Harald Albert, skósmíðanemi í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 13. janúar 1942. 

Németh, Berta, húsmóðir í Reykjavík, f. í Rúmeníu 30. maí 1927. 

Németh, Wilmos, járnsmiður í Reykjavík, f. í Ungverjalandi 17. febr. 1928. 

Olesen, Jörgen Faurholt, garðyrkjumaður í Reykjavík, f. í Danmörku 10. nóv. 

1926. (Fær réttinn 30. apríl 1964). 
Pedersen, Reidar Gunnar, skrifstofumaður í Reykjavík, f. á Íslandi 21. desember 

1942. 
Peschel, Ida Anna, húsmóðir í Kópavogi, f. í Þýzkalandi 20. desember 1918.



Nr. Íl. 14 11. mai. 

21. Peschel, Viktor Paul Walter, útvarpsvirki í Kópavogi, f. í Þýzkalandi 12. mai 
1944. 

22. Rasmussen, Finn, útvarpsvirki í Reykjavík, f. í Danmörku 15. nóv. 1937. 
23. Simonsen, Bjarnfrida, húsmóðir á Þingeyri, f. í Færeyjum 9. júlí 1924. 
24. Stö, Asbjörn, garðyrkjumaður á Þórustöðum í Ölfushreppi, f. í Noregi 22. febrúar 

1920. 

25. Sönderskov, Harry, vélvirki í Hafnarfirði, f. í Danmörku 17. desember 1927. 

26. Timmermann, Björk Sigrún, kennari í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 16. ágúst 1942. 
27. Östlund, Pétur Davíð, hljóðfæraleikari í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 3. des- 

ember 1943. 

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

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

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 11. mai 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S.   

Jóhann Hafstein. 

Nr. 12. = 14. maí. 

LÖG 

um breyting á vegalögum, nr. 71 30. desember 1963. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 

91. gr. laganna orðist þannig: 
Gjalddagi skatts þess, sem um ræðir í 87. gr., er 1. janúar árlega, en eindagi 

1. apríl, þó 15. maí árið 1964, og skal skatturinn innheimtast fyrir hvert ár þar 
sem bifreið er skrásett. Skattskyldan telst frá afhendingu skrásetningarmerkis, ef 
um nýskrásetta bifreið er að ræða, en ella frá 1. janúar það ár, sem skattur er 
greiddur, og gildir það einnig um árið 1964. Skatturinn telst fyrir heila mánuði, þannig 
að 15 dagar eða meira telst heill mánuður, en minna broti skal sleppt. Lækka skal 
eða endurgreiða skatt samkvæmt 87. gr., að réttri tiltölu, ef skattskyld bifreið 

hefur ónýtzt eða skrásetningarmerki bifreiðar er afhent lögreglustjóra í skrásetn- 
ingarumdæmi hennar til geymslu um tíma, þó aldrei skemur en 3 mánuði, en 
sleppa skal broti úr mánuði, þannig að meira en hálfur mánuður reiknast sem heill 
mánuður, en hálfum mánuði eða minna broti skal sleppt. Kröfur um endurgreiðslu 
samkvæmt framansögðu skulu bornar fram fyrir 1. október næsta skattár, ella 

fellur endurgreiðsluréttur niður. 
Greiðsluskyldan hvílir á þeim, sem skráður er eigandi bifreiðarinnar í árs- 

byrjun, svo og þeim, sem síðar á skattárinu kunna að verða eigendur hennar.



14. mai. 15 Nr. 12. 

Vid adalskodun bifreiðar ár hvert skal eigandi hennar eða umráðamaður 
færa sönnur á, að greiddur hafi verið af henni þungaskattur fyrir yfirstandandi 
skattár, svo og skoðunargjald og vátryggingargjald ökumanns. Að öðrum kosti 
skal skoðunarmaður neita um skoðun á henni, taka af henni skrásetningarmerki 

hennar og afhenda þau lögreglustjóra, en lögreglustjóri skal ekki afhenda þau 
aftur, fyrr en færðar hafa verið sönnur á greiðslu fyrrgreindra gjalda. 

Skráning og/eða umskráning bifreiðar skal ekki fara fram, nema framangreind 
gjöld af bifreiðinni séu greidd til næstu áramóta. 

Sé ekki komið með Þifreið til skoðunar á tilsettum tíma og gjöld af henni 
ekki greidd, skal lögreglustjóri eftir kröfu skattheimtumanns stöðva bifreiðina, 
hvar sem hún hittist, og taka merki hennar til geymslu svo sem að framan segir. 

Bifreiðaskattur, skoðunargjald af bifreiðum og vátryggingargjald ökumanns 
hafa lögtaksrétt, og skal bifreiðin vera að veði fyrir gjöldum þessum, og skal það 

veð ganga fyrir öðrum veðum. 

2. gr. 
Við gildistöku laga þessara skulu þeir, sem greitt hafa þungaskatt af bifreið- 

um sínum eða bifhjólum fyrir skattárið 1963, eiga rétt á að fá þann skatt dreginn 
frá þungaskatti, sem þeim ber að greiða fyrir skattárið 1964, samkvæmt lögum 
þessum, eða fá hann endurgreiddan, enda sé þá skilað kvittun fyrir fyrri greiðslu. 
Kröfur um skuldajöfnuð eða endurgreiðslu skulu bornar fram fyrir 1. október 

1964, ella fellur endurgreiðsluréttur niður. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

25. apríl. . Nr. 13. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta með viðauka skemmtana- 

skatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleik- 

hús, og lögum um breytingar á þeim. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 og lögum nr. 57 5. júní 

1957 og lögum nr. 24 26. apríl 1963, um breytingu á þeim lögum, skal heimilt að 
innheimta með 200% álagi af kvikmyndasýningum og með 20% álagi af öðrum 
skemmtunum. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskemmtanir innlendra 
manna, sem skattskyldar kunna að vera, undanþegnar álaginu.



Nr. 13. 16 25. april. 

2. gr. 
Setningin „árin 1957—1963, að báðum árum meðtöldum“ í ákvæði til bráða- 

birgða í lögum nr. 57 frá 1967, sbr. 1. gr. laga nr. 52 frá 1962, falli niður. 

Gjört í Reykjavík, 25. apríl 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) mn 

Gylfi Þ. Gislason. 

Nr. 14. |. 15. mai. 

LOG 

um breyting å légum nr. 40 30. april 1963, um almannatryggingar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „eftir á fyrir hvert bifreiðaskattár ásamt bifreiðaskatti og skoð- 

unargjaldi bifreiða“ í 3. málsl. 1. mgr. 69. gr. laganna komi: fyrir fram fyrir hvert 
bifreiðaskattár ásamt þungaskatti og skoðunargjaldi bifreiða, og skal um endur- 
greiðslu iðgjaldsins vegna innilegu skrásetningarnúmers, ef til kemur, farið eftir 
þeim reglum, sem gilda um endurgreiðslu þungaskatts í slíkum tilfellum. 

2. gr. 
Við gildistöku laga þessara skulu þeir, sem greitt hafa iðgjöld af ökumönnum 

bifreiða fyrir skattárið 1963, eiga rétt á að fá sömu upphæð dregna frá iðgjaldi því, 
sem þeim ber að greiða af ökumönnum bifreiða árið 1964 samkvæmt lögum þess- 
um, eða fá hana endurgreidda, enda sé þá skilað kvittun fyrir fyrri greiðslu. Kröfur 
um skuldajöfnuð eða endurgreiðslu skulu bornar fram fyrir 1. október 1964, ella 
fellur endurgreiðsluréttur niður. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

  

Emil Jónsson. 
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STJÓRNARTÍÐINDI A 5 — 1964 
  

  

21. mai. 17 

LOG 
um breyting á lögum nr. 7 29. april 1963, um tollskrå o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á tollskránni í 1. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 

þa
 

. 12.05 00 Í stad 30% komi ..........0.0.000esr rr 
2. 15.12 ordist svo: 

15.12 

01 
02 
03 
09 

Feiti og olía úr jurta- og dýraríkinu, hert, einnig hreinsuð, 
en ekki frekar unnin: 

Sojabaunaolía ............00000000 0... enn. 
Baðmullarfræsolia .........0.0.00000... 0... 
Aðrar olíur úr jurtaríkinu ...............0.000 0000... 
Olíur úr dýraríkinu .............0.000. 0. s.n. sen. 

3. 19.02 00 orðist svo: 

19.02 

4. 19.07 
5. 19.08 
6. 

7. 25.01 
25.01 

01 

09 

Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreiddar sem fæða 

fyrir börn, fyrir sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er minna 

en 50% af kakaói miðað við þyngd: 
Fæðutegundir sérstaklega gerðar fyrir sykursjúka, enda 
beri umbúðir varanna með sér hina sérstöku notkun þeirra 
Aðrar ........20000 000 

00 Í stað „125%“ komi ..........0......00.. nn 

00 Í stað „125%“ komi ............000.00n sn 

03 

04 

01 

02 
09 

21.07 Hér komi inn tvö ný númer, svo hljóðandi: 

Neyðarmatvæli, enda beri umbúðir varanna með sér hina 
sérstöku notkun þeirra ............000.000. 0... 00... 
Fæðutegundir sérstaklega gerðar fyrir sykursjúka, enda 
beri umbúðir varanna með sér hina sérstöku notkun þeirra 

orðist svo: 

Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt), hreint 

natríumklóríd, saltupplausnir og sjór: 

Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt) í smá- 
söluumbúðum 5 kg eða minna ............00.0.0.0..00. 
Fóðursalt ..............0..00000000 00 enn nn 
Annað ........000000000 00 1000 kg 

Nr. 15. 

50% 
80% 
100% 
100% 

20% 

50% 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



9. 

10. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

38.13 
38.13 

38.19 

39.01 

39.02 
39.02 

18 21. mai. 

Nr. 70 falli niður. Í þess stað komi þrjú númer, svo hljóðandi: 
Aðrar: 

71 Íburðarefni í veiðarfæri ...........0.... 00 2% 

72 Ryðvarnarefni og rydolia .........0.000000 00... 0... 35% 
79 Ånnars ........000 rns 15% 

00 orðist svo: 
Lyf, einnig til dýralækninga: 

01 Sælgæti (medicated sweets) .......00200.0 000... 125% 

09 Annað 22... 15% 

Hér komi inn nytt númer, svo hljóðandi: 

02 Prentþynnur ............0200 0000 nn renn 40% 

Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

02 Efnivörur til sútunar og málningagerðar .............. 35% 

Hér komi inn nytt númer, svo hljóðandi: 
04 Slípimassi .........0..200 000. 35% 

00 orðist svo: 

Gelatín (þar með talið gelatín í ferhyrndum plötum, einnig 

þótt þær séu litaðar eða unnar á yfirborðinu) og gelatín- 
derivatar; lím unnið úr beinum, húðum, sinum eða öðru þess 
háttar, fiskilím; matarlím: 

01 Lím annað en matarlím ..........0.00000 0... nn... 50% 
09 Annað seernes eres, 100% 

Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 
02 Kveikipappir í mótora ........00.00 0000 0n 35% 

00 orðist svo: 

Bæs fyrir málma; bræðsluefni og önnur hjálparefni til notk- 

unar 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 rafsuðuþráð: 

01 Lóðningar- og logsuduefni .............0200000000..0.... 20% 
09 Annað ........00000 sess 35% 

Hér komi inn fjögur ný númer, svo hljóðandi: 
14 Kol til kolburstagerðar ...........0220.00 0... 0... 30% 
15 Prófefni (reagenser) .........000200.0.. 0. 35% 
16 Hvatar til iðnaðarframleiðslu .............00000 000... 35% 

17 Naftanöðt  .......2.00000 ess 35% 

Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

07 Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 

1—2% mm í þvermál .........2.0002 00... 4% 

09 orðist svo: 

09 Annað ......00.000s ns 40% 

orðist svo: 

Efni orðin til fyrir pólymerisation og kópólymerisation (t. d. 

polyetylen, pólytetrahalógenetylen, pólyísóbúten, pólystyren, 

pólyvínylklóríd, pólyvínylacetat, pólyvínylklóridacetat og aðrir 

pólyvínylderivatar, pólyacrylsýru- og pólymetacrylsýruderi- 

vatar, kúmarónindenharpix): 
81 Bindilögur til veidarfæragerdar, eftir nánari skyrgreiningu 

og ákvörðun fjårmålaråduneytisins .................0... 2% 

82 Upplausnir Gunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur .. 30%



21. mai. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

83 

99 

19 

Stengur með hvers konar þverskurði (prófilar), pípur 
og þræðir .............00020020000n en 
Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega 
unnar til skósólagerðar .............00000000.......... 
Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), 
ómynstrað og Óáletrað ............2.000000.0 0000... 
Límbönd .........20000000eeeeeessr sr 
Gólfdúkur og gólfflísar .............0.0000000 0000... 
Plötur til myndamótagerðar ............00000000000... 
Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 
1—2% mm í þvermál ............002000 0000. 
Annað ......020020000 sens 

39.03 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 
27 

29 
29 

Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 

1—2% mm í þvermál ..........2000000 0000 
orðist svo: 
Annars .........00.00 e.s 

39.04 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 
03 

09 
09 

Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 
1—2% mm í þvermál ...........00.00 0000. 
orðist svo: 
Annað .......200000eeesss ss 

39.05 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

04 

09 
09 

39.06 09 
09 

Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 

1—2% mm í þvermál .........0000.000 000 
orðist svo: 

Annað .......0.2.000ess ss 

orðist svo: 

Annað seeren rese serene 

39.07 orðist svo: 

39.07 Vörur úr efnum, sem teljast til nr. 39.01—39.06: 

Netjakúlur og netjakúlupokar, nótaflotholt ............ 
Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar ...........0.20.0..... 
Lóðabelgir ..........00..002000 0000 renn 
Vörur til hjúkrunar og lækninga .........020000000... 
Björgunartæki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...........0..00.0. 000... 0... 
Mjólkurbrúsar 10 lítra og stærri ............00.0000... 
Pípuhlutar (fittings), svo og pípu- og vélaþéttingar ... 
Boltar, rær, undirlög (skinnur) o. þ. h. .......0.00.00.. 

Vatnsfergingarútbúnaður ............020.00000 00.00.0000. 
Geymar, ker og önnur stór ílát með yfir 300 lítra rúmtaki 
Pokar til vélpökkunar á vörum, eftir nánari skýrgrein- 
ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............. 
Lampar, lampaskermar og lýsingatæki ................ 
Umbúðakassar úr plasti, að rúmmáli 0.01 mö og stærri .. 
Flöskur, krukkur, dósir, tappar og hettur, svo og brúsar, 
Ót. A. 2000. 
Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...........020000000.00.. 
Verkfæri, Ót. a. ......0.000000 000. 

Nr. 15.



Nr. 15. 20 21. mai. 

53 Pokar, åt. a. ....0.200200000 0 
54 Hreinlætistæki ...............00200 00 
55 Dukar og þynnur, tilsniðið til fataframleidslu o. b. h. .. 
56 Fatnaður ............0220.200 2200 
58 Búsáhöld, þar á meðal brúsar minni en 10 lítra ...... 
61 Tunnur .........0.0.000 0000 
62 Gluggar, gluggakarmar og hurðir ..................2.. 
63 Veggplötur, formsteyptar ........0..0200 0000. 
64. Útaglös .............0000 ner 
65 Rúður ..........200002.000 00 renn 
66 Niðurskornar gervibeitur til handfæraveiða Í sjó ........ 
89 Aðrar vörur úr plasti ..........02.22000000 00... 0... 

24, 40.08 02 ordist svo: 

02 Annað svampgummi, þó ekki bönd, stengur og þræðir .. 

25. 40.09 00 orðist svo: 

40.09 00 Pípur og slöngur úr toggúmmíi .............00.0.0...0..0... 

26. 40.11 01 orðist svo: 

01 Hjólbarðar á bifreiðar og bifhjól, nýir .................. 
Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

02 Hjólbarðar hvers konar, notaðir ...........000000..0..0.0. 

27. 40.13 Hér komi inn nytt númer, svo hljóðandi: 

03 Röntgenklæðnaður með blýinnleggi ................... 

28. 40.14 03 orðist svo: 
03 Hringir í niðursuðudósir ................00.00..0..0... 

Hér komi inn tvö ný númer, svo hljóðandi: 
05 Aðrar vörur til tækninota ...........0.0.0.0.......... 
06 Niðurskornar gervibeitur til handfæraveiða i sjó ...... 

29. 44.25 orðist svo: 
44.25 Verkfæri, áhöld og hlutar til þeirra úr trjáviði (handföng, 

sköft og þess háttar), burstatré, sköft og handföng úr trjáviði 

fyrir bursta og kústa; skósmíðaleistar og blokkir úr tré, fyrir 

skósmíði: 
01 Burstatré ............2000000 00 n sr 
02 Skósmíðaleistar .............220000 000. en ne 
03 Sköft og handföng ...........2.2200000. 00 enn 
09 Annað .........2002.0000 0 

30. 44.28 orðist svo: 
44.28 Aðrar vörur år trjåvidi, åt. a.: 

81 Botnvörpuhlerar og bobbingar ...........0.0000000.0... 
82 Hjólklafar (blakkir) ..........2.2.2000 0000 
83 Merkispjöld ............200 0000. 
84 Árar 0... 
85 Stýrishjól seeren 0000 
86 Hnakkvirki og aktygjaklafar ..........0..0000 00.00.0000. 
87 Glugga- og dyratjaldastengur ...........00.0. 000... 
88 Herðatré ...............00002 020. 
91 Hefilbekkir ...............000 000. 
92 Skápa- og hurðahandföng ...........02.02 0000... 0... 
93 Tréteinar (dtýlar) ...........2.2020 00 s.s 
99 Annars .........00..0 000



21. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

mal. 91 

45.04 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 
05 Korkur í flöskuhettur ............000000. 0000... 

46.03 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 
02 Töskuhöldur úr fléttiefnum .........00.00000 000... 

48.07 22 orðist svo: 
22 Pappír og pappi vaxborinn eða plastborinn .............. 

Í stað „límbönd“ í nr. 25 komi: Límborinn pappir .............. 
Hér koma inn þrjú ný númer, svo hljóðandi: 

26 Veggfóður ............2000000 0000 nn 
27 Einangrunarplötur ...........20200000 0000... 
28 Vaxborinn pergamentpappír utan um fisk til útflutnings, 

enda sé á honum viðeigandi áletrun ................... 

48.15 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

06 Hólkar (umbúðir úr pappír) ......0..00000 0000... 

48.16 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

06 Pappakassar utan um fisk til útflutnings, enda sé á þeim 
viðeigandi áletrun ...........00.022000 0000 ern. 

07 Pappírspokar, margfaldir, utan um fiskafurðir til útflutn- 
ings, enda sé á þeim viðeigandi áletrun ................ 

48.21 Í stað „lampaskermar“ í 03 komi: Lampar og lampaskermar .... 
Hér komi inn tvö ný númer, svo hljóðandi: 

05 Pappír í dýptarmæla ..........0000000 nn rn. 
06 Umbúðakassar og öskjur úr pappírsmassa eða sellulósa- 

Vakti .......000.000 0000 sense 
56.01 orðist svo: 
56.01 Stuttar tilbúnar trefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru 

leyti undirbúnar undir spuna: 
Úr syntetiskum trefjum: 

11 Til veidarfæragerdar, eftir nånari skyrgreiningu og å- 
kvörðun fjármálaráðuneytisins ............0.0000000000. 

19 Annað .......000000 sense 
20 Ur uppkembdum trefjum ...........0.000 00... 

57.04 orðist svo: 
57.04 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 .........00022 0000 nn 

Annað: 
21 Húsgagnatróð í plötum ..........0..0000 000... 0... 
29 ÅnnarTs ......0.0000ens sess 

58.05 00 orðist svo: 
58.05 Ofin bönd og bönd búin til úr samanlímdu samhliða garni 

eða trefjum (þó ekki vörur, er teljast til nr. 58.06): 
01 Borðar til umbúða .........00.000000 0000 nn nn 
09 Annað "........000000. 0 rðr 

58.07 Hér komi inn tvö númer, svo hljóðandi: 
02 Garn og kaðlar þess konar úr syntetiskum trefjum, sem 

vegur 0.5 g metrinn eða meira, til veiðarfæragerðar, eftir 
nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 

03 Netateinar með sökkum eða flotholtum ................



Nr. 15. 

41. 
42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 
49. 

50. 

51, 

58.10 00 Í stad „100%“ komi sr ... 0. 

59.04 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

59.09 

59.15 

05 Garn úr syntetiskum trefjum, sem vegur yfir 1 gr. metr- 
inn, til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ....................... 

Hér komi inn nytt númer, svo hljóðandi: 
02 Einangrunarbönd .....................00.000 0000 
09 orðist svo: 

09 Aðrar ...........0000 0000 

60.03 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

60.05 
60.05 

60.06 

05 Sjúkrasokkar .................2.200 0000... 
00 orðist svo: 

01 
09 

Ytri fatnaður og aðrar vörur prjónaðar eða heklaðar, ekki 
teygjanlegar eða gúmmíbornar: 

Kjötpokar ................00000 0000 
Annað .........0..22000 00 

Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 
02 Hanzkar ............2..002000 ns 

61.08 00 Í stað orðsins „blússur“ komi: brjóst. 
Hér komi inn tvö ný númer, svo hljóðandi: 62.05 

64.01 
64.01 

64.02 
64.02 

02 

03 

Björgunartæki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ......................00 0000... 
Öryggisbelti .................0. 0002... 

orðist svo: 

01 

02 

09 

Skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti: 

Vaðstigvél með lágum hæl (ekki ætluð utan yfir aðra 
skó), eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins ..................0.00000.v sn 
Skór hliðstæðir þeim, sem falla undir nr. 64.02.01 og 
64.02.09 ......0000000 0000 000 
Annar .......000000000 rn 

orðist svo: 

01 

02 

09 

Skófatnaður með ytri sóla úr leðri eða leðurlíkisdúk, skó- 

fatnaður (þó ekki skófatnaður, sem telst til nr. 64.01) með 
ytri sóla úr gúmmíi eða plasti: 

Kvenskór og barnaskór, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ....................... 
Vinnuskór með yfirhluta úr vefnaði, inniskór venjulegir 
með yfirhluta úr vefnaði eða flóka, allt með gúmmi- eða 
plastsóla og mismun á mestu hælþykkt og minnstu botn- 
þykkt undir 1 cm, svo og skóhlífar og kuldaskór með 
yfirhluta úr vefnaði með gúmmí- eða plastsóla, allt eftir 
nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 
Annar ........0000. ner 

52. 65.05 00 orðist svo: 

65.05 00 Hattar og annar höfuðfatnaður (þar með talin hárnet) úr 

prjóna- eða heklvoð eða úr laufaborðum, knipplingum, flóka 
eða öðrum spunaefnum (þó ekki úr samfléttingum, böndum 

eða ræmum), einnig fóðrað og/eða bryddað 000... 
53. 65.06 09 orðist svo: 

09 Annars .............0.0.e. s.s 

80% 

50% 
100%



21. mai. 

54. 68.04 
68.04 

55. 68.05 
68.05 

56. 68.06 
68.06 

57. 68.12 

58. 68.16 

59. 69.13 
69.13 

60. 70,14 

61. 73.18 

62. 73.38 

63. 73.40 

64, 73.40 

65. 74.05 
74.05 

23 

00 orðist svo: 
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 tilbúnum slípiefnum og úr 

leir, einnig með skafti, öxli og öðru þess háttar úr öðrum efn- 

um, en þó ekki sett á grind; sneiðar og aðrir fullunnir hlutar 

af slíkum steinum og hjólum úr náttúrlegum steintegundum 

(einnig samanlímdum), úr samanlímdum náttúrlegum eða til- 

búnum slípiefnum eða úr leir ............0000. 00.00.0000... 

00 orðist svo: 
00 Brýni og annar handfægi- og slípisteinn, olíusteinn, hein o. þ. h. 

úr náttúrlegum steintegundum, úr samanlímdum náttúrlegum 

og tilbúnum slípiefnum eða úr leir ............00000. 000... 

00 orðist svo: 
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 annan hátt .............2.00000. 00. .....0... 

Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

02 Þakplötur báraðar .........0022000000 0. nsnn en 

Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 
03 Jurtapottar til gróðursetningar (sem eyðast í jörðu) 

00 orðist svo: 
Leirstyttur og aðrar vörur til skeytingar, skrauthlutir til per- 

sónulegra nota; húsgögn: 
01 Lampar og lysingartæki ...........00000000 0... 0... 
09 Annað ........20000 enn 
Hér komi inn tvö ný númer, svo hljóðandi: 
02 Glös fyrir olíulampa ........000000. 00 000 
03 Luktagler og endurskinsgler fyrir ökutæki ............. 

Nr. 30 falli niður. Í stað þess komi ný númer, svo hljóðandi: 

Annað: 
31 Profilpipur til smíða, eftir nánari skyrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........0.0200000000. 
39 ANNArS 2......00.00 sr 
Hér komi inn nytt númer, svo hljóðandi: 
23 Vörur til hjúkrunar og lækninga .......0000.0 00.00.0000. 

41 orðist svo: 
41 Veiðarfæralásar, sigurnaglar, bobbingar, hleraskór, netja- 

kúlur og sökkur .........0002000 000. 

45 orðist svo: 
45 Hjólklafar og hjól í þá, svo og handfæravindur ........ 

Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 
48 Jarðstrengsmúffur og tengidósir fyrir raflagnir ........ 

00 orðist svo: 
Koparþynnur, sem eru í mesta lagi 0.15 mm að þykkt (án 

undirlags), einnig upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gat- 

aðar, húðaðar, áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni 
til styrktar: 

01 Þynnur í vatnskassaelement ........0.000000 0. 0... 
09 Annað ........000000s sr 

Nr. 15. 

35% 

35% 

35% 

15% 

35% 

90% 
125% 

35% 
35% 

15% 
35% 

35% 

2% 

35% 

35% 

15% 
35%
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66. 7407 
74.07 

67. 74.18 

74.18 

68. 74.19 

69. 76.04 

70. 76.06 

76.06 

71. 76.16 

72. 78.04 

78.04 

73. 82.01 

74. 82.02 

82.02 

75. 82.03 
82.03 

76. 82.04 

82.04 

71. 82.05 

82.05 

24 21. mai. 

00 ordist svo: 

Pípur, pípuefni og holar stengur, úr kopar: 
01 Úr fosfór bronze-legumålmi óunnum ..............0.... 
09 Annað .........2.0.2000sesnesssssss essensen neee 

00 orðist svo: 

Önnur áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til notkunar 

innanhúss, og hlutar til þessara tækja og vara úr kopar: 

01 Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra .. 
09 Annað .........0022200 0000 

Hér komi inn nytt númer, svo hljóðandi: 
02 Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .................... 
01 orðist svo: 

01 Efni í hettur á mjólkurflöskur ...............00.00..... 
00 orðist svo: 

Pípur, pípuefni og holar stengur úr alúmíni: 
01 Prófílpípur til smíða, eftir nánari skyrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins „..................... 
09 Annað ...........20000 00 

Hér komi inn tvö ný númer, svo hljóðandi: 

06 Einangrunarplötur ................2.000 00... 0 enn 
07 Hettur á mjólkurflöskur ..............00000.0 0000. 

00 orðist svo: 

Blýþynnur, sem vega ekki meira en 1,7 kg/m? (án undirlags), 
einnig upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, 
áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar; 
blýduft og blýflögur: 

01 Blýduft ..............0.00.000n0 0 
09 Annað ...........20.0000eseees ses 

09 orðist svo: 

09 Annað ..........00000000e0ee sr 

00 orðist svo: 

00 Handsagir og sagarblöð fyrir handsagir og vélsagir (einnig 

tannlaus sagarblöð) ..............0.000.00000.0 nv. 
00 orðist svo: 

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 og raspar ................ 

00 orðist svo: 

00 Handverkfæri og handáhöld (þar með talin samsett glerskurð- 
artæki), sem teljast ekki til einhvers annars númers þessa 
kafla; blásturslampar, steðjar; skrúfstykki og þvingur (þó 

ekki vélskrúfstykki); færanlegar smiðjur og slípisteinar með 

umbúnaði (hand- eða fótsnúnir) ..............0.00000.00... 

00 orðist svo: 

00 Skiptiverkfæri í handverkfæri, mekanísk 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 .............0.000..ss esne 

15% 
35% 

80% 
00% 

35% 

20% 

15% 
35% 

40% 
20% 

15% 
35% 

35% 

35% 

35% 

35% 

35%
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84,19 
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84.40 
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85.04 

25 Nr. 15. 

ordist svo: 
00 Hnífar og skurðarblöð í vélar og mekanisk tæki ........... 35% 

00 orðist svo: 
00 Plötur, stengur og oddar og aðrir þess konar lausir hlutar 

í verkfæri, úr hálfbræddum málmkarbídum (t. d. karbíd úr 
wolfram, molybden og vanadíum) .........0.0.0.0.0.0.... 35% 

00 ordist svo: 
00 Hnífablöð .............00000. 0... 35% 

00 orðist svo: 

00 Sköft úr ódýrum málmi til vara þeirra, er teljast til nr. 82.09, 

82.13 og 82.14 .........0200 0000 ser 35% 

00 orðist svo: 

Smávarningur og útbúnaður fyrir lausblaðabindi, bréfabindi, 
bókhaldsbækur og annað þess háttar, úr ódýrum málmum; 

bréfahaldarar, bréfaklemmur, heftiklemmur, merki í spjald- 

skrár og aðrar svipaðar vörur til notkunar í skrifstofum, 

úr ódýrum málmum: 
01 Stifti í heftivélar ..............20200 0... ens 50% 
09 Annað ........2000000 ses 80% 

Hér komi inn tvö ný númer, svo hljóðandi: 

04 Götuljósker, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins .........0.0000000 0000 50% 

05 Flúrskinslampar .........2.0000 00 0000 70% 

Nr. 30 falli niður. Í stað þess komi tvö númer, svo hljóðandi: 

Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, rafmagnsknúin: 
31 Kælitæki .............0.2000000 2000 nn ee 80% 
39 Varahlutir í kælitæki (þó ekki fylgihlutir), eftir nánari 

skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...... 50% 

Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 
24 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar þau og tæki, sem 

falla undir nr. 84.18. 21, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............0...00..... 50% 

Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 
03 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í uppþvottavélar, eftir 

nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 50% 
Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

05 Heyblásarar (til að færa til hey), eftir nánari skýrgrein- 

ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............. 10% 
Á þessu númeri verði eftirtaldar breytingar: 

Inn komi nýtt númer, svo hljóðandi: 
14 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar, sem teljast til nr. 

84.40. 12 seernes eneret 50% 
20 falli niður. Í stað þess komi ný númer, svo hljóðandi: 

Fataþvottavélar, einkum til heimilisnotkunar: 
21 Fataþvottavélar ...........200.0200 0000 nn 80% 
29 Varahlutir í þær ...........2000000 000 en enn 50% 

00 orðist svo: 
Rafgeymar: 

01 Efni i rafgeyma ............00200000 00 vn. 30% 
09 Annað  .......200eeresss rss 40%



Nr. 15. 26 21. mai. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

85.05 00 orðist svo: 
85.05 00. Handverkfæri með innbyggðum rafmagnshreyfli .......... 
85.06 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

04 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar, sem teljast til nr. 
85.06 .......0000002000 00 ens 

85.07 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

03 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í rafmagnsrakvélar .... 
85.12 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

07 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar þær, sem falla 
undir nr. 85.12 ..........0020000 00... 

85.15 Nýtt númer: 
33 Neyðartalstöðvar af þeirri gerð, sem notaðar eru i gúmmií- 

björgunarbátum, viðurkenndar sem slíkar af Skipaskoðun 
ríkisins seeren rese eee vsere. 

87.02 Hér komi inn nýtt númer, svo hljóðandi: 

38 Sjúkrabifreiðar, sem jafnframt eru lögreglubifreiðar, eftir 
nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 

90.16 00 orðist svo: 

90.16 00 Tæki til teiknunar, afmörkunar og útreiknings (t. d. pantó- 
grafar, teiknifæri, reglustikur, reiknistokkar, reikniskífur 

o. fl.), tæki og áhöld til mælinga, endurmælinga og prófana, 

enda falli þau ekki undir annað númer þessa kafla (t. d. míkró- 

meter, rennimál, málbönd, mælistikur og jafnvægistæki 
(balancing machines)) og prófílprójektörar ................ 

92.03 00 orðist svo: 

92.03 Pípu- og tunguorgel, þar með talin harmóníum og önnur svip- 
uð hljóðfæri: 

01 Orgel til notkunar í kirkjum, eftir nánari skýrgreiningu 
og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...............0.... 

09 Önnur ..........2...000n0nere rr 
95.08 00 orðist svo: 
95.08  Mótaðar eða útskornar vörur úr vaxi, steríni, kolvetnissúmmiíi úr 

jurtaríkinu, náttúrlegum harpixum (t. d. kópal eða kólófóníum) 

eða mótunardeigi, 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: 
01 Gelatínbelgir utan um lyf ..........020.002 0000... 
09 Annað  ........202200000 00 sn 

99. 96.02 03 orðist svo: 
03 Burstar og sópar, sem eru hlutar af vélum ............ 

100. 97.04 09 orðist svo: 
09 Önnur ..........20000 0000 enn 

101. 98.02 00 orðist svo: 
98.02 Rennilásar og hlutar til þeirra: 

01 Málmstykki til framleiðslu á rennilásum .............. 
09 Annað .........0002000000ne sr 

2. gr. 

1. 
Á 3. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 
16. liður orðist svo: 

4% 

40% 

35% 

Að fella niður gjöld af umbúðum, ef umbúðirnar eru lánaðar eða leigðar 
hingað til lands.
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18. liður orðist svo: 
Að lækka gjöld af filmum og ljósnæmum plötum til ljósprentunar og 

myndamótagerðar til samræmis við gjöld af prentletri. 
1. mgr. 27. liðs orðist svo: 

Að lækka eða fella niður gjöld á allt að 150 bifreiðum árlega fyrir fólk 

með útvortis 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 á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis. Lækkun 

gjalda á hverri einstakri bifreið má þó aldrei nema meiru en 70 þús. kr. 

. 30. liður orðist svo: 

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. Sama gildir um hverfla og þrýstivatnspípur til raf- 

lýsingar á sveitabæjum. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Á eftir 34. líð komi fimm nýir liðir, svo hljóðandi: 

35. Að endurgreiða gjöld af efni til framleiðslu á pappírspokum, sem telst 

nr. 48.01.30 og 48.01.52 í tollskrá, sem svari því, að af efni þessu sé greiddur 

15% verðtollur. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

36. Að endurgreiða gjöld af tækjum til vísindarannsókna, sem svari því, að af 

þeim sé greiddur 35% verðtollur. 

37. Að lækka eða fella niður gjöld af segulbandstækjum og segulböndum, sem 

flutt eru til landsins af Blindravinafélaginu og Blindrafélaginu til að koma 

á fót kennslubókasafni. 

38. Að lækka eða fella niður gjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til 

framleiðslu á niðursoðnum sjávarafurðum til útflutnings. 

39. Að ákveða, að aðflutningsgjöldum af sjónvarpstækjum og hlutum í þau 

megi verja til stofnkostnaðar sjónvarps. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 21. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen.



Nr. 16. 28 91. mai. 

LOG 
um breyting á lögum nr. 69 28. apríl 1962, um tekjustofna sveitarfélaga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 1. mgr. 4. gr. bætist nýr málsliður, svo hljóðandi: 
Nú verður ágreiningur um gjaldskyldu eða gjaldstofn, og sker þá ráðherra úr, 

en heimilt er að skjóta málinu til dómstólanna. 

2. gr. 
10. gr. b. og c. orðist svo: 

b. Allt að 1% af rekstri verzlunarskipa og af fiskiðnaði. 
c. Allt að 1%% af hvers konar iðnaðarrekstri öðrum. 

2. mgr. 10. gr. falli niður. 

3. gr. 
19. gr. orðist svo: 
Skattstjórinn í Reykjavík annast álagningu landsútsvara samkv. 17.—18. gr. 
Félagsmálaráðuneytið innheimtir landsútsvörin, samkv. gjaldskrá, sem skatt- 

stjórinn í Reykjavík lætur ráðuneytinu í té. 

4. gr. 
Fyrir orðin „þó þannig, að ekkert sveitarfélag fái hærra framlag en nemi 60% 

af samanlögðum fasteignasköttum, aðstöðugjöldum og útsvörum s. 1. ár“ í 20. gr. 
laganna komi: þó þannig, að ekkert sveitarfélag fái hærra framlag en nemi 60% 
af samanlögðum fasteignasköttum, aðstöðugjöldum og útsvörum gjaldársins. 

5. gr. 
26. gr. orðist svo: 
Félagsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi sjóðsins, 

þar á meðal um álagningu, áfrýjun úrskurða, gjalddaga og innheimtu landsútsvara, 
samkv. 17.—19. gr. 

6. gr. 
sl. gr. orðist svo: 
Útsvör skal miða við hreinar tekjur og eign samkv. skattskrá, sbr. þó 36. gr. 

2. mgr. og 42. gr. 
Frá hreinum tekjum gjaldenda skal draga sem hér segir, áður en útsvar er 

lagt á þær samkv. 32. gr. 
Fyrir einstaklinga 25000 kr. 
Fyrir hjón 35000 kr. 
Fyrir hvert barn, innan 16 ára aldurs á framfæri gjaldanda, 5000 kr. 
Útsvör s. 1. árs skulu einnig dregin frá hreinum tekjum, ef þau hafa verið greidd 

að fullu fyrir áramót næst á undan niðurjöfnun.
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7. gr. 
A-lidur 32. gr. ordist svo: 

A. Af utsvarsskyldum tekjum samkv. 31. gr. greida: 
1. Einstaklingar og hjón: 

Af fyrstu 40000 kr. 20%. 
Af 40000 kr. og þar yfir 8000 kr. af 40000 kr. og 30% af afgangi. 

2. Félög: 
Af fyrstu 75000 kr. 20%. 
Af 75000 kr. og þar yfir kr. 15000 af 75000 kr. og 30% af afgangi. 

8. gr. 
45. gr. laganna orðist svo: 
Sveitarstjórnum (framtalsnefndum) er þó heimilt að leggja á útsvör án milli- 

göngu skattstjóra, sem lætur þeim þá í té framtöl skattgreiðenda (framteljenda) í 
sveitarfélaginu til hliðsjónar við álagninguna. Sveitarstjórn (framtalsnefnd) gerir 
síðan skrá um álagninguna, sem skal vera lokið 20. júní ár hvert. Að öðru leyti 

gilda um álagningu sveitarstjórna ákvæði laga þessara. 

9. gr. 
34. gr. 2. mgr. orðist svo: 
Hækkun útsvara má þó eigi fara fram úr 20 hundraðshlutum. 

10. gr. 
65. gr. orðist svo: 
Sveitarstjórnum ber að endurgreiða skattayfirvöldum allan beinan útlagðan 

kostnað, sem leiðir af starfi þeirra fyrir sveitarfélögin, samkv. lögum þessum. 
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um endurgreiðslu kostn- 

aðar, samkv. 1. mgr. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu gjalda á ár- 

inu 1964. 

12. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella ákvæði þeirra, ásamt ákvæðum 

laga nr. 42/1963 og nr. 43/1963, inn í meginmál laga nr. 69/1962 og gefa lögin um 
tekjustofna sveitarfélaga út svo breytt. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Nú hefur hundraðshluti veltuútsvars af fiskiðnaði verið lægri á árinu 1961 í 
einhverju sveitarfélagi en hámarkshundraðshluti aðstöðugjalds er af slíkri starf- 
semi, samkv. 2. gr. laga þessara, og má þá hundraðshluti aðstöðugjalds aðeins 
hækka árlega um þriðjung mismunarins á árunum 1964, 1965 og 1966. 

Gjört í Reykjavík, 21. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen.



Nr. 17, 30 23. mai. 

LOG 
um ávöxtun fjár tryggingafélaga. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Með tryggingafélögum er í lögum þessum átt við þá, sem tryggingastarfsemi reka 

hér á landi. Lögin taka þó ekki til: 
a) almannatrygginga, 
b) atvinnuleysistrygginga, 
c) lífeyrissjóða, sem stofnaðir eru með lögum eða viðurkenndir af fjármálaráðu- 

neytinu, samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt, 
d) Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum og bátaábyrgðarfélaga, 
e) tryggingastarfsemi, sem ekki er viðskiptalegs eðlis, svo sem sjúkrasjóða stéttar- 

félaga o. þ. 1. Leiki vafi á, hvort tryggingastarfsemi fellur undir ákvæði laga 
þessara, sker félagsmálaráðherra úr. 

2. gr. 
Tryggingasjóður liftrygginga skal ávaxtaður á eftirfarandi hátt: 

1) Í ríkisskuldabréfum. 
2) Í skuldabréfum, sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs. 
3) Í bönkum og sparisjóðum, sem fullnægja ákvæðum laga nr. 69/1941. 
4) Í skuldabréfum tryggðum með veði í húseignum allt að 50% af brunabótamats- 

verði, eða sé brunabótamat ekki fyrir hendi, þá af matsverði, sem ákveðið er 
af 2 mönnum, sem félagsmálaráðherra tilnefnir. 

5) Í fasteign, sem félagið á og hefur skrifstofur sínar í, svo og í íbúðarhúsum. 
Fasteignir samkvæmt þessum liå skulu aldrei metnar hærra en sem svarar 34 
húsverðs samkvæmt brunabótamati og % fasteignamatsverðs eignarlóðar. 

6) Í lánum, tryggðum með veði í tryggingum félagsins, allt að endurkaupsverð- 
mæti þeirra. 

Með tryggingasjóði, samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar, er átt við samanlagt 
verðmæti allra gildra trygginga að viðbættum gjaldföllnum tryggingarupphæðum 
og tilkynntum, en ógreiddum, bónusupphæðum. 

3. gr. 
Fé tryggingafélaga, annað en lífeyrissjóður líftrygginga samkvæmt 2. gr., skal, 

að svo miklu leyti sem unnt er, ávaxtað samkvæmt ákvæðum 1.—5. töluliðs 2. gr., og 
jafnan skulu a. m. k. 3 samanlagðrar verðbréfa- og víxlaeignar vera ávaxtaðir á þann 
hátt, sem um ræðir í 1., 2. og 4. tölulið 2. gr., og í skuldabréfum sveitarfélaga. 

4. gr. 
Árlega skal verja 25% af ráðstöfunarfé tryggingasjóðs líftrygginga til kaupa 

á íbúðalánabréfum af Húsnæðismálastofnun ríkisins. Enn fremur getur félagsmála- 
ráðherra ákveðið fyrirfram fyrir eitt ár í senn, að allt að 25% af öðrum verðbréfa- 
og víxlakaupum tryggingafélaga skuli vera með sama hætti. 

Með ráðstöfunarfé samkvæmt þessari grein er átt við hreina aukningu að við- 
bættum afborgunum og útdregnum bréfum.
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Kaupverð bréfa þeirra, sem tryggingafélög kaupa samkvæmt 1. málsgrein, skal 

miðast við hæstu lögleyfða fasteignalánsvexti á þeim tíma, er kaup fara fram. 

Skuldabréf með vísitölutryggingu afborgana og vaxta skal þó kaupa við nafnverði. 

5. gr. 

Félagsmálaráðuneytið setur reglur um framkvæmd skuldabréfakaupa samkvæmt 

1. málsgr. 4. gr. sem eiga skulu sér stað eigi sjaldnar en missirislega, og hlutast 

að öðru leyti til um framkvæmd laga þessara. 
Verði dráttur á skuldabréfakaupum umfram það, sem heimilt er samkvæmt regl- 

um félagsmálaráðuneytisins, sbr. 1. málsgr., er ráðuneytinu heimilt að beita sektum, 

allt að 1% af þeirri fjárhæð, sem vantar á tilskilin kaup fyrir hvern mánuð eða brot 

úr mánuði, sem drátturinn nemur. 

6. gr. 

Nú gegna fyrirsvarsmenn tryggingafélags eigi skyldum þeim, sem á þá eru 

lagðar með lögum þessum, og getur félagsmálaráðherra þá lagt við dagsektir, unz 

skyldunni er fullnægt. 

7. gr. 

Nú eru í lögum ákvæði um ávöxtun fjár einstakra tryggingafélaga, og skulu 

þau þá halda gildi sínu að því leyti, sem þau brjóta ekki í bága við ákvæði laga 

þessara. 

8. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum allt að kr. 100000.00, nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt öðrum lögum, og skal fara með þau að hætti opinberra mála. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Nú er fé tryggingafélags við gildistöku laga þessara ekki ávaxtað í samræmi 

við ákvæði 2. og 3. gr., og skal þá félagsmálaráðherra veita félaginu frest til að koma 

þessum málum í lag. Lengd frestsins skal ákveða með hliðsjón af samsetningu verð- 

bréfaeignar við gildistöku laganna, enda skuldbindi félagið sig til að fylgja ákveð- 
inni áætlun í þessu efni. 

Félagsmálaráðherra getur fyrir 1. júlí 1964 ákveðið kaup íbúðalánabréfa, sbr. 

2. málslið 1. mgr. 4. gr., á síðari árshelmingi 1964. 

Gjört í Reykjavík, 23. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Emil Jónsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 42 1. júní 1957, um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð 
ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
10. grein laganna orðist svo: 
Öllum einstaklingum á aldrinum 16—25 ára skal skylt að leggja til hliðar 15% 

af launum sínum, sem greidd eru í peningum eða sambærilegum atvinnutekjum, í 
því skyni að mynda sér sjóð til íbúðabygginga eða til bústofnunar í sveit. Skyldu- 
sparnaður hefst við næstu mánaðamót eftir að hlutaðeigandi verður 16 ára og lýkur 
við næstu mánaðamót eftir að hann verður 26 ára. Fé það, sem á þennan hátt safnast, 
skal ávaxtað í innlánsdeild byggingarsjóðs ríkisins fyrir alla þá, sem búsettir eru 
í kaupstöðum og kauptúnum, en í Stofnlánadeild landbúnaðarins við Búnaðarbanka 
Íslands fyrir þá, sem búsettir eru í sveitum. 

Fé það, sem skylt er að spara á þennan hátt, er undanþegið tekjuskatti og 
útsvari. 

Þegar sá, er safnað hefur fé í sjóð samkvæmt Í. mgr., hefur náð 26 ára aldri, 
eða gengur í hjónaband og stofnar heimili, skal hann eiga þess kost að fá sparifé 
sitt endurgreitt að viðbættum þeim vöxtum og uppbót vegna vísitöluhækkunar, 
sem greidd er af vísitölubundnum verðbréfum á innlánstímanum. Enn fremur skulu 
þeir sitja fyrir um lán til íbúðabygginga frá húsnæðismálastjórn, og mega þau lán 
vera allt að 25% hærri en almennt gerist þá, þó eigi yfir 2% hluta af matsverði 

viðkomandi íbúðar. Þessi forgangsréttur til lána er þó bundinn því skilyrði, að 
sparifjársöfnun þeirra, sem að byggingu hlutaðeigandi íbúðar standa, nemi sam- 
anlagt að minnsta kosti 50000 kr. 

Sérhverjum skal heimilt að leggja til hliðar í þessu skyni hærri hluta launa 
sinna en 15%, byrja sparnaðinn fyrr en tilskilið er og halda honum áfram lengur. 
Þeir, sem lagt hafa fé í Stofnlánadeild landbúnaðarins og vilja stofna bú í sveit, 
skulu njóta hliðstæðrar fyrirgreiðslu um lán til bústofnunar úr Stofnlánadeildinni, 
enda verði þau lán veitt með sams konar vísitölutryggingu og hin vísitölubundnu 
lán húsnæðismálastjórnar. Heimilt er Búnaðarbanka Íslands og húsnæðismálastjórn 
að semja um, að réttindi þessi verði gagnkvæm. 

Fé, sem lagt er til hliðar samkvæmt þessari grein og 9. grein, skal vera skatt- 
og útsvarsfrjálst sem eign og ekki framtalsskylt. Enn fremur skulu vextir af þessu 
fé undanþegnir framtalsskyldu til tekju- og eignarskatts og skatt- og útsvarsfrjálsir. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 23. mai 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 
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SKIPULAGSLÖG 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um stjórn skipulagsmála. 

1. gr. 

Félagsmálaráðuneytið fer með stjórn skipulagsmála samkvæmt lögum þessum. 

Ráðuneytinu til aðstoðar eru skipulagsstjórn ríkisins og skipulagsstjóri. Í skipu- 

lagsstjórn ríkisins eiga sæti ó menn: Húsameistari ríkisins, vegamálastjóri, vita- og 

hafnarmálastjóri, svo og tveir menn skipaðir af ráðherra til fjögurra ára eftir 

almennar sveitarstjórnarkosningar, annar eftir tilnefningu Sambands íslenzkra sveit- 

arfélaga, en hinn án tilnefningar. Varamenn hinna tveggja síðasttöldu skulu skipaðir 

á sama hátt. Nefndin kýs sér sjálf formann, varaformann og ritara til fjögurra 

ára i senn. 

Verkefni skipulagsstjórnar er að ganga frá skipulagsuppdráttum, er berast til 

staðfestingar, eiga frumkvæði að skipulagningu og endurskipulagningu, þar sem 

hún telur þess þörf, vera opinberum aðilum til ráðuneytis um allt, sem skipulags- 

mál varðar, og fara að öðru leyti með stjórn skipulagsmála eftir því, sem segir i 

lögum þessum. Ef ágreiningur verður milli aðila, sem fara með stjórn skipulags- 

mála, þ. e. skipulagsstjórnar ríkisins og sveitarstjórnar, sker ráðherra úr, nema 

öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í lögum þessum. 

Ráðherra ákveður skipulagsstjórn laun, sem greiðast ásamt öllum kostnaði við 

störf hennar, úr ríkissjóði. 

2. gr. 

Ráðherra skipar skipulagsstjóra ríkisins að fengnum tillögum skipulagsstjórnar. 

Hann fer í umboði ráðuneytisins og skipulagsstjórnar með framkvæmdir í skipu- 

lagsmálum eftir því, sem lög þessi ákveða. 

Skipulagsstjóri sér um mælingar, gerð skipulagsuppdrátta og endurskoðun 

þeirra í samráði við hlutaðeigandi sveitarstjórnir. Hann getur þó leyft, að slíkar 

mælingar og gerð skipulagsuppdrátta séu falin sérmenntuðum mönnum, er starfi 

í samráði við hann. Hann ákveður í samráði við skipulagsstjórn, að hvaða skipu- 

lagsverkefnum skuli unnið hverju sinni. 

Skipulagsstjóri hefur umsjón með því, að hvarvetna sé farið eftir gildandi skipu- 

lagi. Hann skal fylgjast með störfum byggingarnefnda. Skipulagsstjóri skal sitja 

fundi skipulagsstjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. Honum er heimilt með 

sama hætti að sitja fundi byggingarnefnda. 
A5 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nú telur skipulagsstjóri, að byggingarleyfi brjóti í bága við samþykkt eða 
fyrirhugað skipulag, og skal hann þá leita úrskurðar ráðherra um, hvort það 
skuli fellt úr gildi. Ef skipulagsstjóri leitar úrskurðar samkvæmt framansögðu, 
er óheimilt að hefja eða halda áfram framkvæmdum samkvæmt nefndu bygg- 
ingarleyfi, unz úrskurður ráðherra liggur fyrir, en leita skal ráðherra áður um- 
sagnar skipulagsstjórnar og viðkomandi sveitarstjórnar, sem skulu senda umsagnir 
sínar innan hæfilegs frests, sem ráðherra tiltekur. 

Skipulagsstjórn og skipulagsstjóri skulu árlega gefa ráðuneytinu skýrslu um 
störf sín. 

Laun skipulagsstjóra, svo og annar kostnaður við störf hans, svo sem laun 
starfsmanna hans, skrifstofu- og ferðakostnaður, greiðist úr ríkissjóði. 

3. gr. 
Nú hagar svo til, að skipulag í einu sveitarfélagi er, að dómi skipulagsstjórnar, 

svo háð skipulagi í nærliggjandi sveitarfélagi, eða í fleiri nærliggjandi sveitarfélög- 
um, að nauðsyn beri til þess að gera að einhverju leyti sameiginlegt skipulag fyrir 
þessi sveitarfélög, og getur ráðherra þá ákveðið, að samvinnunefnd verði skipuð 
til þess að gera tillögur um skipulag, sem að þessu leyti er sameiginlegt fyrir 
sveitarfélögin. 

Sveitarstjórnir þær, er hlut eiga að máli, skipa hvor eða hver um sig tvo menn 
i samvinnunefnd, en skipulagsstjórn skipar einn mann í nefndina, og skal hann 
vera formaður hennar. 

Skipulagsstjórn skal aðstoða nefndina við störf sin eftir þörfum. 
Samvinnunefnd getur með samþykki skipulagsstjórnar leitað þeirrar sérfræði- 

aðstoðar, sem þörf krefur. 

Ráðherra setur nefndinni starfsreglur og ákveður kjörtíma hennar, að fengnum 
tillögum skipulagsstjórnar. 

IL KAFLI 
Um skipulagsskyldu og eftirlit með framkvæmd hennar. 

4. gr. 
Skylt er að gera skipulagsuppdrætti að öllum kaupstöðum, kauptúnum og 

þorpum, þar sem búa 100 íbúar eða fleiri. 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum skipulagsstjórnar, úrskurðað, að ákvæði 

laga þessara nái til annarra staða en um ræðir í 1. mgr. 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum skipulagsstjórnar, látið gera drög að 

héraða- og landshlutaskipulagi. 
Úrskurður ráðherra um skipulagsskyldu er fullnaðarúrskurður. Úrskurð um 

skipulagsskyldu skal birta í Stjórnartíðindum og tilgreina þar mörk hins skipu- 
lagsskylda svæðis. 

5. gr. 
Á skipulagsskyldu svæði skulu allar byggingar og önnur mannvirki gerð í 

samræmi við gildandi skipulagsuppdrátt. Þess skal og sætt, að öllum lögnum raf- 
magnsveitna, síma, vatnsveitna o. s. frv. sé hagað í samræmi við hann. Sveitar- 
stjórn (byggingarnefnd) ber að sjá um, að svo sé gert. 

Nú er skipulagsuppdráttur ekki fyrir hendi um skipulagsskyldan stað eða að- 
eins til um hluta hans, og getur þá skipulagsstjórn, að fengnum meðmælum sveit- 
arstjórnar, leyft einstakar byggingarframkvæmdir, sem um kann að verða sótt, 
enda telji hún, að þær geti samrymzt væntanlegu skipulagi, sbr. og 2. mgr. 12. gr.
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6. gr. 

Nú er bygging eða gerð mannvirkis hafin á skipulagsskyldu svæði, án þess að 

tilskilin leyfi séu fengin, eða á annan hátt byggt en leyfi stendur til og skipulag 

gerir ráð fyrir, og skal sveitarstjórn (byggingarnefnd) þá hlutast til um, að fram- 

kvæmdir verði þegar stöðvaðar og fjarlægt það, sem byggt kann að hafa verið án 

leyfis. Gerist þess þörf, skal leitað til hlutaðeigandi yfirvalds, og skal farið með 

slík mál að hætti opinberra mála. 
Sveitarsjóður greiðir kostnað við framkvæmd yfirvalds, en skyldur skal hinn 

seki að endurgreiða kostnaðinn. Sveitarsjóður á forgangsveð fyrir endurgreiðslu- 

kröfu sinni í því efni, sem komið er í hina ólöglegu byggingu. 

Nú kemur í ljós, að skipulagsákvæði eru brotin, og sveitarstjórn beitir ekki 

valdi sínu til að leiðrétta það, og skal þá ráðuneytið, að fengnum tillögum skipu- 

lagstjórnar, hlutast til um, að mannvirki, sem tvímælalaust brjóta í bág við gild- 

andi skipulag, verði fjarlægð á kostnað sveitarsjóðs. 

III. KAFLI 

Um mælingar skipulagsskyldra staða. 

7. gr. 
Á öllum skipulagsskyldum stöðum skal mæla svæði það, sem byggð nær yfir, 

og eigi minna land umhverfis en ætla má, að fullnægi eðlilegum vexti byggðar- 

innar næstu 25 ár. 
Skipulagsstjóri ákveður í samráði við skipulagsstjórn, hvar mælingar og endur- 

skoðun eldri mælinga skuli fram fara hverju sinni. 

8. gr. 

Eigendum (umráðamönnum) lands og lóða er skylt að leyfa mælingamönnum 

umferð um lönd og lóðir eftir því, sem þörf krefur, vegna mælinga og leyfa þeim 

að setja föst merki (hæðarmerki á hús og merki á jörðu), þar sem slíkt er nauð- 

synlegt, enda sé það ekki til lýta eða tjóns. 

9. gr. 

Um gerð og frágang uppdrátta samkvæmt þessum kafla fer eftir reglugerð, 

sem ráðherra setur. 

IV. KAFLI 

Um gerð skipulagsuppdrátta. 

10. gr. 
Á skipulagsuppdrætti, samkvæmt 4. gr., skal sýna aðalumferðaræðar, skiptingu 

fyrirhugaðrar byggðar í íbúðarhverfi, iðnaðarhverfi, hafnarhverfi og opin svæði, 

svo og staðsetningu nauðsynlegra bygginga til almenningsþarfa o. s. frv. Þar skal 

einnig gera grein fyrir nýtingarhlutfalli, sbr. 13. gr. 
Heimilt er skipulagsstjórn með samþykki sveitarstjórnar að fresta ákvörðun um 

skipulagningu hluta af landssvæði skipulagsskylds staðar, og skal þá auðkenna slíkt 

svæði sérstaklega. Slík ákvörðun getur gilt allt að 10 ár í senn, en að loknum þeim 

tíma skal tekið til nýrrar athugunar, hvort ráðizt skuli í skipulagningu þessa svæðis 

að nokkru eða öllu leyti. 
Ef ekki næst samkomulag milli skipulagsstjórnar og sveitarstjórnar um það, 

hvort nota skuli heimild til frestunar, samkvæmt 2. mgr., sker ráðherra úr, en leita 

skal hann áður umsagnar beggja aðila.
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Sveitarstjórn skal láta þinglýsa slíkum ákvörðunum sem kvöðum á þær eignir, 
sem ákvarðanirnar taka til. Slík skjöl skulu undanþegin gjöldum í ríkissjóð og 
sveitarsjóð. 

11. gr. 
Þar sem gerður hefur verið skipulagsuppdráttur, samkvæmt 10. gr., skal, þar 

sem þörf krefur, einnig gera séruppdrætti að skipulagi einstakra bæjarhverfa. 
Á séruppdrætti skal gerð nánari grein fyrir skipulaginu í einstökum atriðum, 

svo sem legu og breidd gatna, breidd akbrauta og gangstétta, lóðamörkum, stað- 
setningu bygginga, stærð þeirra og hæð. Þar má og kveða nánar á um gerð húsa 
og útlit eftir því, sem ástæða þykir til. 

séruppdrætti er heimilt að víkja nokkuð frá meginreglum skipulagsupp- 
dráttar, samkvæmt 10. gr., að því er varðar einstök atriði skipulags, þó því aðeins, 
að með því verði ekki raskað að verulegu leyti nýtingarhlutfalli því, sem ákveðið 
hefur verið í hverfinu, samkvæmt 13. gr. 

12. gr. 
Nú er ákveðið að beita ákvæðum 3. gr. um svæðaskipulagningu, og skal þá 

gera uppdrátt af því svæði, sem um er að ræða, svo sem fyrir er mælt í 10. gr. 
eftir því sem þörf krefur. 

Ef talið er æskilegt að fresta um tiltekið árabil, þó ekki lengur en 10 ár í 
senn, ákvörðun um skipulagningu hluta af svæðinu, skal auðkenna það sérstaklega 
á uppdrætti. Er þá óheimilt að reisa á svæðinu nokkur varanleg mannvirki, nema 
sérstök heimild skipulagsstjórnar komi til. Heimilt er þó sveitarstjórn í samráði 
við skipulagsstjóra að leyfa byggingar á svæðinu, ef hún telur slíkt nauðsynlegt 
vegna atvinnurekstrar, sem þar er fyrir. Binda má leyfi því skilyrði, að umrætt 
mannvirki verði fjarlægt sveitarsjóði að kostnaðarlausu, þegar þess verður krafizt. 

Þinglýsa má slíkum ákvörðunum sem kvöðum á þeim eignum, sem ákvarðanir 
taka til. Skulu slík skjöl undanþegin gjöldum í ríkissjóð og sveitarsjóð. 

Samvinnunefndin skal sérstaklega auðkenna þau svæði, sem hún telur heppi- 
legast að skipulögð verði endanlega og gerð byggingarhæf á næstu 10 árum frá þvi, 
að uppdrátturinn tekur gildi. 

Í reglugerð má kveða nánar á um gerð slíkra uppdrátta, sbr. og 13. gr. 

13. gr. 
Ráðherra skal, að fengnum tillögum skipulagsstjórnar, setja reglugerð um gerð 

skipulagsuppdrátta, samkvæmt 10. og 11. gr. 
Þar skal m. a. ákveðið um mælikvarða og frágang uppdrátta, og hver greinar- 

gerð fylgja skuli uppdrætti. Einnig skal þar ákveðið, hvaða lágmarkskröfur gera 
skuli um fjölda opinna bifreiðastæða, er fylgja hverju húsi eða byggingarreit, og 
skal í því efni miða við notkun þess, svo og um stærð leiksvæða fyrir börn á lóð- 
um íbúðarhúsa og athafnasvæði fyrir íbúa að öðru leyti. Enn fremur skal þar 
kveðið á um lágmarksfjarlægð milli húsa, og skal í því efni við það miðað, að í 
ibúðarhverfum njóti fullnægjandi birtu á aðalsólarhlið húss. Þá skal og kveða þar 
á um nýtingarhlutfall í hinum ýmsu hverfum, en nýtingarhlutfall er hlutfallið 
milli samanlagðs gólfflatar húss og lóðarstærðar. Ákveða má, að auðkenndir skuli 
sérstaklega á uppdrætti þeir staðir, sem eru áberandi, t. d. við torg og aðalgötur, 
og sé leyfi til byggingar þar bundið samþykki skipulagsstjórnar. 

14. gr. 
Skipulagsstjórn getur með samþykki ráðherra látið fram fara opinbera sam- 

keppni um skipulag ákveðins sveitarfélags, hluta þess eða svæðis, sem nær að
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nokkru leyti eða öllu yfir tvö sveitarfélög eða fleiri. Áður en slík samkeppni er 

ákveðin, skal skipulagsstjórn leita umsagnar þeirra sveitarstjórna, sem hlut eiga 

að máli. 
Um samkeppnina skal fara eftir þeim samkeppnisreglum, er skipulagsstjórn 

samþykkir, en að öðru leyti sker ráðherra úr vafaatriðum, og er úrskurður hans 

fullnaðarúrskurður. 

15. gr. 

Þegar skipulagsstjórn hefur samþykkt tillögu að skipulagsuppdrætti, samkvæmt 

10. gr. (svo og 11. gr. að því leyti, sem slíkt er nauðsynlegt), skal tillagan send 

viðkomandi sveitarstjórn (sveitarstjórnum) til umsagnar. Sveitarstjórn skal láta í 

té umsögn sína innan þriggja mánaða, nema lengri frestur sé settur. Ef umsögn 

berst ekki innan tiltekins frests, telst sveitarstjórn hafa samþykkt uppdráttinn að 

svo stöddu. 

16. gr. 

Þegar samvinnunefnd hefur lokið tillögu um skipulag ásamt rökstuddri greinar- 

gerð fyrir henni, skal hún senda málið til meðferðar skipulagsstjórnar. 

Nú fellst skipulagsstjórn á skipulagstillöguna og skal tillagan þá send til um- 

sagnar þeirra sveitarfélaga, sem hún tekur til. Sveitarstjórn skal láta í té umsögn 

innan þriggja mánaða, nema lengri frestur sé veittur. Ef umsögn berst ekki innan 

tilskilins frests, telst sveitarstjórn hafa samþykkt uppdráttinn að svo stöddu. 

Ef sveitarstjórn gerir breytingartillögur og samvinnunefnd getur ekki á þær 

fallizt, þá skal skipulagsstjóri boða til fundar samvinnunefndar og fulltrúa þeirra 

sveitarstjórna, sem um málið hafa fjallað að því leyti, sem málið geti varðað við- 

komandi sveitarstjórn. Náist ekki samkomulag þar, ákveður skipulagsstjórn, hvort 

tillagan skuli lögð fram. 

Nú hefur verið gerður skipulagsuppdráttur og ákveður skipulagsstjórn þá, hvort 

taka skuli athugasemdir sveitarstjórna til greina að einhverju eða öllu leyti. 

V. KAFLI 

Um framlagningu skipulagstillagna, samþykkt þeirra og staðfestingu. 

17. gr. 

Nú ákveður skipulagsstjórn að leggja skipulagstillögu, samkvæmt 15. og 16. 

gr., fram opinberlega, og skal hún þá auglýsa slíkt á þann hátt, sem venja er um 

auglýsingar stjórnvalda á umræddum stað. Skal þar tilgreint yfir hvaða svæði 

tillagan nái, hvar uppdrættir ásamt fylgiskjölum séu til sýnis og hve lengi, en það 

má eigi vera skemur en 6 vikur, hvert skila skuli athugasemdum við tillöguna og 

innan hvers frests, en hann má eigi vera skemmri en 8 vikur frá birtingu aug- 

lýsingar, og jafnframt skal tekið fram, að þeir, sem eigi geri athugasemdir innan 

tilskilins frests, teljist samþykkja tillöguna. 

Skipulagsstjórn getur falið sveitarstjórn að annast framlagningu tillagna og 

auglýsinga, samkvæmt Í. mgr. 

18. gr. 

Athugasemdum við skipulagstillögu skal skilað til sveitarstjórnar. 

Sveitarstjórn skal innan 8 vikna, nema skipulagsstjórn ákveði lengri frest, 

senda skipulagsstjórn athugasemdir þær, er borizt hafa, ásamt umsögn sinni um 

hverja athugasemd og endanlega umsögn um uppdráttinn. 

Hafi samvinnunefnd fjallað um skipulagstillöguna, skal leitað umsagnar hennar 

um athugasemdirnar.
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Skipulagsstjórn gengur síðan endanlega frå uppdrættinum og sendir hann ráð- 
herra til staðfestingar. 

Þegar ráðherra hefur staðfest uppdrátt, skal það birt í Stjórnartíðindum ásamt 
greinargerð skipulagsstjórnar um mörk hins skipulagða svæðis og annað, er hún 
telur máli skipta. 

19. gr. 
Nú telur skipulagsstjórn eða sveitarstjórn, að endurskoða eða breyta þurfi stað- 

festum skipulagsuppdrætti, og fer þá um málsmeðferð, samkvæmt 15.—18. gr., eftir 
því, sem við á hverju sinni. 

Byggingarframkvæmdir á þeim svæðum, sem óskað er breytingar skipulags á, 
eru þá háðar ákvæðum 2. mgr. 5. gr., sbr. 6. gr., unz endurskoðun eða breytingu 
skipulagsins er lokið. 

Nú óskar sveitarstjórn, að gerðar verði breytingar á staðfestum skipulagsupp- 
drætti, er séu það óverulegar, að ekki sé talin ástæða til meðferðar, samkvæmt 1. 
mgr. og skal þá gera tillögu til skipulagsstjórnar um breytingarnar. 

Tillögunni skal fylgja yfirlýsing sveitarstjórnar um það, að hún taki að sér 
að bæta það tjón, er einstakir aðilar kunna að verða fyrir við breytinguna. Ef 
skipulagsstjórn fellst á breytinguna, staðfestir hún hana, tilkynnir hana ráðuneyt- 
inu, sem sér um, að frá henni verði skýrt í Stjórnartíðindum. 

20. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn með samþykki skipulagsstjórnar að fresta um ákveðið 

árabil, þó ekki lengur en 10 ár í senn, staðfestingu skipulagsuppdráttar ákveðins 
svæðis, samkvæmt 10. (og 11. gr.), enda sé land það, sem uppdrátturinn tekur til, 
að öllu leyti í eigu sveitarfélagsins eða aðila, sem samþykkja þá tilhögun. 

Þá er sveitarstjórn með sama hætti heimilt að fresta staðfestingu, ef sérstök 
óvissa ríkir um þýðingarmikil atriði, sem haft geta veruleg áhrif á framkvæmd 
skipulagsins. 

Þegar svo stendur á, sem í 1. mgr. segir, er heimilt að falla frá þeirri opinberu 
auglýsingu og birtingu skipulagstillagna, sem um ræðir i þessum kafla. 

Þótt uppdráttur hljóti ekki staðfestingu, samkvæmt 1. mgr., er sveitarstjórn 
(byggingarnefnd) skylt að fara eftir honum, og verður honum ekki breytt, nema 
gætt sé reglna 19. gr., eftir því sem við á. 

21. gr. 
Nú hefur skipulag hlotið staðfestingu, en lóðaskipting á tilteknum byggingar- 

reit eða hluta hans er að dómi skipulagsstjórnar svo óhentug, að miklum erfiðleik- 
um er bundið eða ekki unnt að byggja samkvæmt því, nema breyting á lóðamörkum 
komi til, og skal hún þá gera tillögu um nýja lóðaskiptingu. Ef sveitarstjórn sam- 
þykkir lóðaskiptinguna, skal hún leita samkomulags við lóðaeigendur um nauð- 
synlegar breytingar. 

Ef ekki næst samkomulag, getur sveitarstjórn látið fram fara eignarnám í sam- 
ræmi við ákvörðun sína. 

22. gr. 
Nú er lóð á skipulögðum reit að dómi skipulagsstjórnar svo óheppilega löguð 

eða svo lítil, að ekki megi nýta til bygginga samkvæmt skipulagi, og má þá ákveða, 
að hún verði lögð við aðra lóð eða lóðir. 

Ef eigendur verða ekki ásáttir um eignarhlutdeild í hinni nýju lóð, skal úr 
þeim ágreiningi skorið með mati dómkvaddra manna.
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VI. KAFLI 

Um framkvæmd skipulags eldri hverfa. 

23. gr. 

Nú telur sveitarstjórn rétt að beita sér fyrir því, að hafizt verði handa um 

endurbyggingu byggingarreits eða hluta af honum í samræmi við staðfest skipulag, 

og skal þá gerð um það sérstök ályktun. 

Ályktun þessi skal tilkynnt skriflega eigendum (umráðamönnum) fasteigna 

á umræddu svæði. Nú telur sveitarstjórn vafa leika á því, hverjum tilkynna skuli, 

og skal þá jafnframt birta tilkynninguna í Lögbirtingablaði einu sinni. Skulu aðilar 

innan frests, sem sveitarstjórn ákveður og eigi má vera skemmri en fjórar vikur, 

tilkynna skriflega, hvort þeir óski að taka að sínu leyti þátt í endurbyggingunni 

og hefjast handa innan þess tíma, sem sveitarstjórn tiltekur. 

Þegar sveitarstjórn hefur kynnt sér, hverjar undirtektir ályktunin hefur fengið, 

ákveður hún, hvort málinu skuli haldið áfram að sinni. 

Ef ákveðið verður að halda áfram, skal tilkynna aðilum þá ákvörðun og 

jafnframt boða til sameiginlegs fundar þeirra. Skal í þeirri tilkynningu tekið fram, 

að verði af félagsstofnun um málið, megi þeir, sem ekki gerast þátttakendur, vænta 

þess, að fasteign (fasteignir) þeirra á svæðinu verði tekin eignarnámi af sveitar- 

stjórn. 
Heimilt er sveitarstjórn að binda eignarnám því skilyrði, að þeir, sem eru 

aðilar, skuldbindi sig til að kaupa viðkomandi eignir fyrir það verð, er sveitar- 
sjóður verður að hlíta, þannig að hann verði skaðlaus. 

Skylt er sveitarstjórn að bjóða aðilum, sem tjáð hafa sig fylgjandi félagsstofnun, 
forkaupsrétt. Ef fleiri en einn óska að neyta forkaupsréttar, sker sveitarstjórn úr, 
hverjum selja skuli. Ef forkaupsréttur er ekki notaður, getur sveitarsjóður selt 
hverjum þeim, sem gengst undir skuldbindingar um þátttöku í endurbyggingu með 

þeim skilmálum, sem sveitarstjórn setur. 

24. gr. 
Þegar þannig hefur verið gengið frá, að allir eigendur fasteigna á viðkomandi 

byggingarreit eða hluta byggingarreits hafa lýst sig reiðubúna að hefja byggingar- 
framkvæmdir, skal fara fram mat, framkvæmt af dómkvöddum matsmönnum, ef 

eigendur verða ekki sammála um verð eignanna. 
Kostnaður við matið skal greiddur úr sveitarsjóði, en heimilt er að endurkrefja 

eigendur viðkomandi fasteigna um helming kostnaðarins miðað við eignarhluta 
hvers um sig. Um framkvæmd mats fer eftir reglum laga nr. 61/1917. 

25. gr. 
Ef aðilar verða ekki ásáttir um annað félagsform, skal stofnað hlutafélag, og 

hefur sveitarstjórn forgöngu um þá stofnun. 
Hlutdeild hvers um sig í hlutafélaginu skal miða við það lóðarandvirði (mats- 

verð), sem hann leggur fram. Andvirði mannvirkja, sem á reitnum eru, og nauð- 
synlegt verður að fjarlægja, svo og niðurrifskostnað, skal telja til byggingarkostn- 
aðar, nema öðruvísi semjist milli aðila. 

VII. KAFLI 

Um forkaupsrétt, eignarnám og skaðabætur. 

26. gr. 
Sveitarstjórn getur með sérstakri samþykkt áskilið sveitarfélagi forkaupsrétt 

að lóðum og öðrum fasteignum innan sveitarfélagsins, ef hún telur slíkt nauðsyn-



Nr. 19. 40 21. mai. 

legt af skipulagsástæðum. Um meðferð slíkra mála fer eftir ákvæðum laga nr. 
22/1932. 

27. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn, að fengnu samþykki ráðherra, að taka eignarnámi 

landssvæði (fasteignir) innan sveitarfélagsins, ef skipulagsstjórn telur það nauð- 
synlegt vegna fyrirsjáanlegrar og eðlilegrar þróunar sveitarfélagsins. 

28. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn að taka einstakar fasteignir eða hluta fasteignar eignar- 

námi, ef þess gerist nauðsyn vegna framkvæmda á staðfestu skipulagi. 

29. gr. 
Skaðabætur vegna framkvæmda á skipulagi skulu því aðeins greiddar, að um 

eignarnám sé að ræða, samkvæmt lögum þessum, eða svo sé ástatt, sem segir í 
grein þessari. 

Nú gerir staðfest skipulag ráð fyrir því, að lóð rýrni svo mjög, að hún verði 
illa nothæf til byggingar, að dómi dómkvaddra manna, og skal þá greiða bætur, 
ef eigandi (umráðamaður) getur sýnt fram á, að hann verði fyrir tjóni af þessum 
sökum. Bætur mega nema heildarandvirði eignarinnar, ef krafizt verður, að sveitar- 
félag taki við henni allri, en slíkt er þó því aðeins skylt, að sá hluti lóðar, sem 
eftir verður, sé að dómi dómkvaddra manna ónothæfur til bygginsar. 

Nú er ákveðin á staðfestum skipulagsuppdrætti tiltekin lega götu eða vegar 
eða að tiltekið svæði skuli tekið til almenningsnota, og slíkt veldur því, að dómi 
dómkvaddra manna, að eigandi fasteignar getur ekki nýtt hana eins og eðlilegt er 
miðað við allar aðstæður, m. a. hagnýtingu fasteigna í næsta nágrenni, og á hann 
þá rétt á bótum. Ef eigandi krefst, er sveitarstjórn skylt að kaupa eignina fullu verði. 

Við ákvörðun bóta vegna skipulagsaðgerða skal taka tillit til þeirrar verð- 
hækkunar, sem þær hafa í för með sér á viðkomandi eign. Ef talið er, að verðhækk- 
unin sé jafnmikil eða meiri en bótaskylt tjón, skal engar bætur greiða. Enn fremur 
ber að miða við eftirtalin atriði í sambandi við ákvörðun bóta: Hvort nýtt skipu- 
lag hefur áhrif nú þegar eða síðar á verðmæti eignarinnar, hverjar kröfur eru gerðar 
um nýtingarhlutfall, húsahæðir, bifreiðastæði, leiksvæði barna, opin svæði o. s. frv., 
að því er snertir sambærilegar eignir, enn fremur hvort skipulagið serir viðhorf 
fasteignarinnar gagnvart götu hagstæðara eða óhagstæðara en áður var o. s. frv. 
Þá ber og að miða við þann arð, sem telja má, að eðlileg notkun eignarinnar 
gefi af sér. 

Sá, sem telur sig eiga rétt á bótum, samkvæmt þessari grein, skal senda kröfu 
sína til sveitarstjórnar innan tilskilins frests, sem sveitarstjórn ber að auglýsa með 
þeim hætti, sem venja er um auglýsingar stjórnvalda á hverjum stað. Fresturinn 
má ekki vera skemmri en 8 vikur. 

Sveitarstjórn annast um, að dómkvaddir verði matsmenn til að ákveða bætur 
samkvæmt þessari grein. Allar bætur samkvæmt lögum þessum skulu greiddar úr 
sveitarsjóði. Um framkvæmd mats fer samkvæmt lögum nr. 61/1917. 

30. gr. 
Nú er land í einkaeign og eigandi óskar, að því eða hluta þess verði breytt í 

byggingarlóðir, samkvæmt gildandi skipulagi, og skal sveitarstjórn slíkt heimilt, 
enda láti landeigandi endurgjaldslaust af hendi við sveitarfélagið til almennnings- 
þarfa, t. d. gatna, leikvalla o. s. frv., sem svarar % af heildarflatarmáli þeirra 
byggingarlóða, sem heimild sveitarstjórnar nær til. Ef landeigandi ræður ekki yfir 
nægu landi umfram lóð eða lóðir, getur sveitarstjórn heimilað, að hann leysi sig
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undan kvöð þessari með því að greiða andvirði þess, sem á vantar, samkvæmt mati 

dómkvaddra manna. 
Sveitarstjórn getur frestað því að nota heimild, samkvæmt 1. mgr., þar til gerðar 

hafa verið fullnægjandi götur og holræsi, þannig að lóðir séu byggingarhæfar. Hún 
getur bundið slíka heimild því skilyrði, að greitt verði tiltekið gjald í sveitarsjóð, 
og fer um upphæð gjaldsins eftir gjaldskrá, er sveitarstjórn semur og ráðherra stað- 
festir. Skal upphæðin við það miðuð, að landeigandi greiði allt að % áætlaðs kostn- 

aðar við gerð gatna og holræsa. Þegar þeir, sem hlut eiga að máli, hafa greitt 
gjaldið, er sveitarstjórn skylt að hefja framkvæmdir og ljúka þeim innan hæfilegs 
tíma. Greiðslur samkvæmt þessari gjaldskrá má innheimta með lögtaki, ef þörf 
krefur. 

VIII. KAFLI 

Um lóðaskrá o. fl. 

31. gr. 
Óheimilt er á skipulagsskyldum stöðum að skipta löndum og lóðum eða breyta 

landamerkjum og lóðamörkum, nema samþykki sveitarstjórnar komi til, og getur 
hún krafizt þess, að gerður sé fullnægjandi uppdráttur af landi, er skipta skal. 

32. gr. 
Ráðuneytið getur ákveðið, að sveitarstjórn á skipulagsskyldum stað láti á kostn- 

að sveitarsjóðs gera lóðaskrá, þar sem tilgreind skulu öll lönd og lóðir innan 
sveitarfélagsins eða tiltekins hluta þess. Í reglugerð skal kveða nánar á um gerð 
lóðaskrár. 

IX. KAFLI 

Um greiðslu kostnaðar o. fl. 

33. gr. 
Kostnaður við mælingar, sem skipulagsstjóri framkvæmir, skal greiddur úr 

ríkissjóði. Skylt er sveitarfélagi að endurgreiða helming slíks kostnaðar vegna mæl- 
inga, sem framkvæmdar eru í þess þágu. 

Ef sveitarfélag annast mælingar, skal kostnaður við þær mælingar greiddur úr 
sveitarsjóði, en skylt er ríkissjóði að endurgreiða helming slíks kostnaðar, enda 
hafi skipulagsstjórn samþykki, að sveitarfélagið annaðist mælingarnar. Ef ágrein- 
ingur verður um skiptingu kostnaðar, samkvæmt þessari grein, sker ráðherra úr. 

34. gr. 
Kostnaður við skipulagningu, sem skipulagsstjórn annast, skal greiddur ur 

ríkissjóði. Skylt er sveitarfélagi að endurgreiða helming slíks kostnaðar vegna 
skipulagningar, sem framkvæmd er í þess þágu. Sama gildir um kostnað samvinnu- 
nefndar, samkvæmt 3. gr. Verði ágreiningur á milli sveitarfélaga um skiptingu 
kostnaðar, sker ráðherra úr, að fengnum tillögum skipulagsstjórnar. 

Nú hefur sveitarstjórn annast fyrir eigin reikning undirbúning og gerð skipu- 
lagsuppdrátta í sínu sveitarfélagi með samþykki skipulagsstjórnar og undir yfir- 
stjórn hennar, og er þá ráðherra heimilt að endurgreiða úr ríkissjóði helming 
kostnaðar sveitarstjórnar við slíkar framkvæmdir, þó eigi hærri fjárhæð en nemur 
helmingi þeirra gjalda, sem greiðast af gjaldskyldum eignum i sveitarfélaginu, sam- 
kvæmt 35. gr. laga þessara. 

A6
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35. gr. 
Til þess að standast straum af kostnaði ríkissjóðs af framkvæmd skipulags- 

mála, samkvæmt lögum þessum, er ráðherra heimilt að ákveða með sérstakri reglu- 
gerð, að innheimt skuli í ríkissjóð sérstakt gjald, skipulagsgjald, sem nema má 
allt að 3%, af brunabótaverði hverrar nýbyggingar, sem reist verður á skipulags- 
skyldum stað, og fellur það í gjalddaga, þegar brunabótavirðing hefur farið fram. 
Það hefur lögveð í eigninni og gengur fyrir öllum öðrum veðkröfum, er á henni 
hvíla. Innheimta má gjaldið með lögtaki. 

X. KAFLI 

Refsiákvæði o. fl. 

36. gr. 
Brot gegn lögum þessum skulu varða sektum allt að 100000 krónum, sem renna 

í ríkissjóð, nema þyngri refsing liggi við í öðrum lögum. Um meðferð slíkra mála 
skal fara að hætti opinberra mála. 

Ef aðili vanrækir að vinna verk, sem honum er skylt að vinna samkvæmt 
lögum þessum, eða það er unnið á annan hátt en fyrir er mælt, getur skipulags- 
stjórn lagt fyrir hann að vinna það á tilskilinn hátt að viðlögðum allt að 1000 
króna dagsektum, er renna í ríkissjóð, og má innheimta þær með lögtaki. 

37. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 55 27. júní 

1921, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa, lög nr. 64 11. júní 1938 og lög nr. 18 
14. febrúar 1951, um breyting á þeim lögum, svo og önnur ákvæði, er brjóta í 
bág við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 21. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

20. maí. |. Nr. 20. 

LOG 

um eftirlit með opinberum sjóðum. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisendurskoðunin skal annast eftirlit með sjóðum þeim í landinu, sem hlotið 

hafa staðfestingu forseta (konungs) á skipulagsskrá, svo og öðrum hliðstæðum 
sjóðum, sem stofnaðir hafa verið með framlögum einstaklinga, félaga eða stofnana. 

Rísi ágreiningur um það, hvort sjóður skuli háður eftirliti samkvæmt lögum 
þessum, sker fjármálaráðherra úr. 

Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd eftir- 
litsins.
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2. gr. 
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1965. Þá falla jafnframt úr gildi lög nr. 111 

9. okt. 1941, um eftirlit með opinberum sjóðum, svo og lög nr. 20 11. febr. 1953, 
um viðauka við þau lög. 

Gjört að Bessastöðum, 20. mai 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 21. 2 21. maí. 

LÖG 

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

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

Þykki mínu: 
1. gr. 

Við ákvæði laganna til bráðabirgða bætist nýr töluliður, svo hljóðandi: 
3. Á meðan Kjararannsóknarnefnd starfar, skal kostnaður við störf nefndar- 

innar greiddur úr atvinnuleysistryggingasjóði. Reikningar yfir slíkan kostn- 
að skulu samþykktir af forsætisráðherra. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson. 

Nr. 22. . 21. maí. 

LÖG 

um kísilgúrverksmiðju við Mývatn. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 

Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, er reisi og reki verksmiðju 

við Mývatn og Námaskarð í Suður-Þingeyjarsýslu, til þess að vinna markaðshæfan 
kísilgúr úr botnleðju Mývatns. Í því skyni er henni heimilt: 

1. Að leggja fram allt að kr. 50 millj. af fé ríkissjóðs sem hlutafé í nefndu hluta- 
félagi. Einnig er henni heimilt að taka lán í þessu skyni og til greiðslu undir- 
búningskostnaðar.
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2. Að selja verksmiðjunni hráefni ur kísilgúrnámunni í Mývatni utan netlaga eða 
leigja hlutafélaginu afnot hennar. 

3. Að selja kísilgúrverksmiðjunni jarðnæði við Myvatn og Námaskarð eftir því, 
sem þarfir hennar krefjast og ríkið á eða kann að eignast samkvæmt 7. gr. 

4. Að nýta jarðhitasvæðið við Námaskarð í þágu hitaveitu, er ríkisstjórnin lætur 
reisa og reka og m. a. skal gegna því hlutverki að selja kísilgúrverksmiðjunni 
jarðhita til reksturs síns. 

5. Að semja um lækkun aðflutningsgjalda af vörum til byggingar verksmiðjunnar. 

2. gr. 
Áður en framleiðslufélag er stofnað samkvæmt 1. gr., er ríkisstjórninni heimilt 

að taka þátt í stofnun sérstaks hlutafélags til bráðabirgða, er annist skipulagningu 
kísilgúrverksmiðjunnar og annan undirbúning að byggingu og rekstri hennar, enda 
sé stefnt að því, að framleiðslufélagið taki við af slíku undirbúningsfélagi. 

Um hlutafjárframlag ríkisins til undirbúningsfélagsins skal heimilt að beita 1. 
tölulið 1. gr., enda öðlist ríkissjóður endurgjaldslaust hlutabréf í framleiðslufélag- 
inu við stofnun þess, er að nafnverði samsvari hlutafjáreign hans í undirbúnings- 
félaginu, sem þá verði slitið. 

3. gr. 
Stofnun hlutafélaga skv. 1. og 2. gr. skal bundin eftirtöldum skilyrðum: 

1. Hlutafélagið greiði ríkissjóði, annaðhvort í peningum eða hlutabréfum, allan 
kostnað, sem hann hefur haft af undirbúningsrannsóknum og áætlunum vegna 
kísilgúrverksmiðjunnar. 

2. Hlutabréf séu skráð á nafn. 

4. gr. 
Fjöldi stofnenda hlutafélags skv. 1. og 2. gr. skal vera óháður ákvæði 1. máls- 

liðs 2. mgr. 4. gr. laga nr. 77 27. júní 1921, um hlutafélög. Sama máli gegnir um 
hluthafa þess að því er snertir 38. gr. hlutafélagalaganna. 

Íslenzka ríkinu og þeim erlenda aðila, sem samvinna verður höfð við um stofnun 
hlutafélaganna, skal heimilt að vera meðal fullgildra stofnenda þeirra. 

Sveitarfélög á Norðurlandi skulu hafa rétt til að gerast hluthafar í félögunum 
og að vera meðal fullgildra stofnenda þeirra. 

5. gr. 
Af hlutafé félaga, sem stofnuð verða skv. 1. og 2. gr., skal ekki minna en 51% 

vera í eigu íslenzka ríkisins. 
Ákvæði 2. málsliðs 2. mgr. 31. gr. laga nr. 77 27. júní 1921, um hlutafélög, skulu 

ekki takmarka atkvæðisrétt hluthafa í félögunum. 

6. gr. 
Hlutafélagi skv. 1. gr. skal heimilt að festa kaup á hlutabréfum í erlendu hluta- 

félagi, sem stofnað kann að verða til að annast sölu og dreifingu á framleiðslu 
kísilgúrverksmiðjunnar erlendis. 

Fulltrúar ríkissjóðs í stjórn hlutafélags skv. 1. gr. skulu kosnir á Alþingi. 

7. gr. 
Krefjist framkvæmd 1. gr. kaupa á jarðnæði og annarri aðstöðu i eigu annarra 

en ríkisins, án þess að samningar náist um kaup þessara réttinda, skal ríkisstjórn- 
inni heimilt að taka þau eignarnámi gegn bótum eftir mati óvilhallra manna. Um 
eignarnámið skal farið að lögum nr. 61 14. nóvember 1917, um framkvæmd eignar- 
náms. EN
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8. gr. 
Þar til gerður hefur verið tvísköttunarsamningur vid það land eða þau lönd, þar 

sem erlendis búsettir hluthafar í félagi skv. 1. gr. eru skattskyldir, skal um skatta- 
og útsvarsgreiðslur af arði af hlutabréfum þeirra heimilt að fara eftir 10. gr. í til- 
lögum Efnahags- og framfarastofnunarinnar í París (OECD) að milliríkjasamningi 

um tvísköttun. 

9. gr. 
Iðnaðarmálaráðherra fer með mál, er snerta eignarhlutdeild ríkisins í kísilgúr- 

verksmiðjunni. 
Ráðherra raforkumála fer með mál varðandi hitaveituna, og setur hann nánari 

reglur um stofnun hennar og rekstur. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Johann Hafstein. 

14. april. Nr. 23. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 40 14. april 1954, um aukatekjur ríkissjóðs. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
31. gr. laganna orðist svo: 

Af veitingabréfum fyrir embættum og sýslunum í þarfir ríkisins greiðist gjald, 
er ákveðst eftir launaflokkum kjarasamninga opinberra starfsmanna þannig: 

Embætti í I. til IV. flokki ............0.0000.0 0000... kr. 300.00 
Embætti í V. til XIII. flokki ..........0.000000..000.0.. — 450.00 
Embætti i XIV. til XXIII. flokki ..................... — 600.00 
Embætti i XXIV. til XXVIII. flokki ......00..000.0... — 750.00 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 14. april 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen.
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LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hluta úr landi Miðhúsa 

í Egilsstaðahreppi. 

Forseti ÍsLanns 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Halldóri Sigurðssyni ábúanda hluta úr landi 

Miðhúsa í Egilsstaðahreppi fyrir það verð, sem um semst eða verður ákveðið sam- 
kvæmt mati dómkvaddra manna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 15. april 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 25. = 18. april. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkissjóð til lóðakaupa í Hveragerðishreppi. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 
Ríkissjóði er heimilt að kaupa lóðir og landspildur í Hveragerði, meðal annars 

með makaskiptum á lóðum, þar sem þannig stendur á, að óhagstæð landamörk 
valda erfiðleikum við framkvæmd skipulags þorpsins og nýtingu lóða. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 18. april 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson.
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LOG 
um breyting á jarðræktarlögum, nr. 45 17. maí 1950, sbr. lög nr. 29 9. maí 1955 

og lög nr. 23 12. maí 1960. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
11. gr. laganna breytist þannig: 

a. Á eftir c-lið II. liðar komi nýr liður, svo hljóðandi: 
Plógræsi ....................00.00 0000 kr. 0.20 pr. m. 

b. III. liður orðist svo: 
Framræsla vegna túna-, akra-, engja- og hagaræktar (vélgrafnir skurðir): 

65% rekstrarkostnaðar við groft skurðanna, en hann telst þessi: 
Leiga greidd vélasjóði eða öðrum aðila, viðgerðarkostnaður, sem ekki er 

innifalinn í leigunni, vírar, hlerar og olíur og mannahald, eftir því sem er ákveðið 
eða samþykkt af stjórn Búnaðarfélags Íslands. 

Ákvæðisvinna skal viðhöfð við skurðgröft, þar sem því verður við komið. 
Ríkisframlög á vélgröfuskurði, sem ræktunarsambönd og búnaðarfélög og ein- 
staklingar láta grafa með eigin vélum eða leiguvélum, greiðast ekki á hærri 
kostnað en þann, sem Búnaðarfélag Íslands telur eðlilegan á viðkomandi rækt- 
unarsvæði, enda leiti það upplýsinga um raunverulegan kostnað hjá Landnámi 
ríkisins og Vélasjóði. 

2. gr. 
VII. liður laganna orðist svo: 
Heyhlöður: 

a. Þurrheyshlöður, steyptar með járnþaki eða þaki úr öðru efni 
jafngóðu ................2000. 2000 kr. 1.00 pr. må 

b. Þurrheyshlöður á steyptum grunni úr timbri, asbesti, járni eða 
öðru jafngildu efni ................0..00000.n. 0 — 0.759 — — 

c. Votheyshlöður, steyptar með þaki úr varanlegu efni ......... — 550 — — 
d. Garðávaxtageymslur, steyptar með þaki úr varanlegu efni .. — 550 — — 
e. Súgþurrkunarkerfi í þurrheyshlöður, miðað við gólfflöt .... — 12.00 — m? 
f. Súgþurrkunarkerfi með fasttengdum blásara ............... — 18.00 — — 

3. gr. 
2. mgr. ákvæða til bráðabirgða sbr. 6. sr. laga nr. 29/1955, 2. gr. laga nr. 23/1960 

og 2. gr. laga nr. 10/1963 orðist svo: 

Til ársloka 1972 skulu þau býli, er hafa minna en 25 ha tún, njóta 450 króna 
framlags á ha til jarðræktar (þar á meðal vegna kalskemmda) og 3 kr. á hvern må 
1 handgröfnum skurðum, ef ekki þykir að dómi Búnaðarfélags Íslands fært að fá 
skurðgröfu til að vinna verkið, hvort tveggja að viðbættri verðlagsuppbót. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og taka til þeirra framkvæmda, er gerðar voru á 

árinu 1963. 

Gjört í Reykjavík, 18. april 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson.
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FORSETAURSKURDUR 

um að minnispeningur Jóns Sigurðssonar skuli vera gjaldgeng mynt. 

Forseti ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: 

Samkvæmt tillögu fjármálaráðherra og heimild í 1. gr. laga nr. 47 1961 hefi ég 
ákveðið, að minnispeningur sá, sem sleginn var í tilefni af 160 ára afmæli Jóns 
Sigurðssonar, skuli vera gjaldgeng mynt hér á landi og sé gildi hans 500 krónur. 

Seðlabanki Íslands hefur heimilað, að mynt þessa megi flytja úr landi. 
Enn fremur má selja mynt þessa með allt að 50% álagi á nafnverð, sbr. 2. gr. 

laga nr. 47 1961. 

Gjört að Bessastöðum, 25. april 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) a 

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 28. . 30. apríl. 

LÖG 

um breyting á girðingalögum, nr. 24 1. febr. 1952. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

12. gr. laganna orðist þannig: 
Um fjarlægð girðinga frá vegum, hlið á vegum og önnur girðingamál, sem 

vegina varða, skal fara eftir ákvæðum vegalaga og reglum, sem settar verða sam- 
kvæmt heimild í vegalögum. 

2. gr. 
13., 14., 15. og 16. gr. laganna falli niður, og greinatala laganna breytist í 

samræmi við það. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson.



30. april. 49 Nr. 29. 

LOG 
um ferdamål. 

ForsSETI ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Almennar ferðaskrifstofur. 

1. gr. 

Ferðaskrifstofa merkir í lögum þessum fyrirtæki, sem tekur að sér að veita 

í atvinnuskyni, að einhverju eða öllu leyti, eftirgreinda þjónustu fyrir almenning: 

Upplýsingar, í einhverri mynd, um innlend eða erlend ferðamál. 

Hvers konar farmiðasölu, með skipum, bifreiðum, flugvélum eða járnbrautum. 

Útvegun herbergja eða húsnæðis til gistingar, langan eða skamman tíma. 

Skipulagning hópferða, innanlands eða erlendis, og móttöku erlendra ferða- 

manna. 
Samgöngumálaráðuneytið sker úr, ef ágreiningur verður um, hvort starfsemi 

telst falla undir a—d-lid hér að framan, svo og um það, hvort hún teljist ferða- 

skrifstofa í skilningi laga þessara. 
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2. gr. 

Óheimilt er að nota í nafni eða auglýsingum einstaklinga, félaga eða fyrir- 

tækja orðið ferðaskrifstofa, eða hliðstæð erlend heiti, nema hafa til þess leyfi 

samgöngumálaráðuneytisins. 
3. gr. 

Hver sá, sem vill reka ferðaskrifstofu, skal sækja um leyfi til ráðuneytisins. 

Leita skal umsagnar ferðamálaráðs um allar slíkar umsóknir. 

4. gr. 

Skilyrði til að geta öðlazt leyfi til reksturs ferðaskrifstofu eru: 

25 ára aldur. 
Verzlunarskólapróf, eða hliðstæð menntun eða meiri, að dómi ráðuneytisins. 

A. m. k. 5 ára starf við þau fyrirtæki, sem um getur i Í. gr. 

Búseta á Íslandi. 
Leyfi má veita félagi eða fyrirtæki, enda sé stjórn þess innlend og aðsetur 

hér á landi, og skal þá sá maður, sem hefur með höndum daglega stjórn ferða- 

skrifstofu, uppfylla skilyrði a—d-liða þessarar gr. 

Nú telur ráðuneytið, að málavöxtum athuguðum, að ekki sé unnt að reka 

starfsemi þá, sem sótt er um leyfi fyrir samkvæmt lögum þessum, á viðunandi 

hátt, og skal þá umsókninni synjað. 
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5. gr. 

Leyfi til reksturs ferðaskrifstofu má því aðeins veita, að umsækjandi setji 

tryggingu, eigi lægri en 350 000.00 kr. Ráðuneytið getur vikið frá kröfu um trygg- 

ingarfé, sé um að ræða skráð hlutafélag, með a. m. k. 350 000.00 kr. innborguðu 

hlutafé. 
Ráðuneytið setur nánari reglur um, á hvern hátt trygging skv. 1. mgr. skal 

sett, um ávöxtun, viðhald og varðveizlu tryggingarfjár, svo og um endurgreiðslu og 

brottfall tryggingar, ef starfsemi hættir. 
AT
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6. gr. 
Ekki må greida af tryggingarfé samkv. 5. gr. aðrar kröfur en bær, sem að- farahæfur dómur er fenginn fyrir eða viðurkenning skiptaréttar, enda séu kröfurnar 

sprottnar af ferðaskrifstofurekstri trygsingarfjáreiganda. 

7. gr. 
Ferðaskrifstofur samkvæmt lögum þessum skulu færa bókhald samkvæmt 

bókhaldslögum. Skal skylt að veita ráðuneytinu upplýsingar um rekstursafkomu, 
ef ráðuneytið æskir. 

8. gr. 
Ákvæði Þessa kafla ná hvorki til Ferðaskrifstofu ríkisins né til viðurkenndra 

ferðafélaga, eða eigenda samgöngutækja, að því er tekur til sölu á farseðlum í eigin ferðir eða með eigin samgöngutækjum, né heldur hópferða, sem slíkir aðilar þannig skipuleggja, enda þótt næturgisting fylgi. 

9. gr. 
Leyfi til reksturs ferðaskrifstofu fellur niður: 

a. Ef leyfishafi verður gjaldþrota eða er sviptur fjárræði. 
b. Ef trygging sú, sem sett er samkv. 5. gr., rýrnar, fellur niður eða fullnægir ekki reglum þeim, sem ráðuneytið setur. 
c. Ef leyfishafi hættir að hafa búsetu hér á landi. 

Sé félag leyfishafi, fellur leyfið niður, ef forstöðumaður missir einhvers fram- angreindra skilyrða, eða andast, enda sé ekki sótt til ráðuneytisins um viðurkenn- 
ingu á nýjum forstöðumanni innan 6 mánaða. 

10. gr. 
Nú andast leyfishafi og er þá ekkju hans, ef hún situr í óskiptu búi, heimilt 

að halda áfram rekstrinum í eitt ár, enda sé fullnægt hinum almennu ábyrgðar- 
skilyrðum. 

II. KAFLI 

Um ferðamálaráð. 

11. gr. 
Samgöngumálaráðherra skipar 9 menn í ferðamálaráð til þriggja ára í senn. 
Formaður ráðsins er skipaður án tilnefningar, en eftirtaldir aðilar tilnefna 

einn mann hver: 

1. Eimskipafélag Íslands. 
Félag sérleyfishafa. 
Ferðafélag Íslands. 
Flugfélag Íslands hf. 
Loftleiðir hf. 
Ferðaskrifstofa ríkisins. 
Samband veitinga- og gistihúsaeigenda. 
Samtök íslenzkra ferðaskrifstofa. a
 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Ferðamálaráð er ólaunað.
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12. gr. 

Hlutverk ferðamálaráðs skal vera það, sem hér segir: 

1. Að vera Alþingi og ríkisstjórn ráðgefandi um allt það, er að ferðamálum í 

landinu lýtur. Skal ráðið bera fram tillögur um þær framkvæmdir og um- 

bætur, sem það telur nauðsynlegar hverju sinni. 

2. Að gera áætlanir og tillögur um skipan gistihúsmála í landinu, svo sem um 

það, hvar einkum sé nauðsynlegt að gistihúsakostur verði aukinn eða bættur, 

hver tegund gistihúsa skuli verða á hverjum stað og með hvaða hætti þeim 

verði komið upp. 

3. Til þess að örva heilbrigða samkeppni, er ráðinu heimilt að veita viðurkenn- 

ingarskjal gisti- og veitingastöðum, svo og öðrum aðilum, sem annast móttöku 

ferðamanna og reka starfsemi sína þannig, að til fyrirmyndar má teljast. 

Ferðamálaráð getur svipt aðila slíkri viðurkenningu, ef ráðið telur, að eigi 

sé lengur ástæða til hennar, um stundarsakir eða þangað til bætt hefur verið 

úr því, sem ábótavant hefur reynzt í starfseminni. 

4. Að inna af hendi annað það, sem ráðinu er sérstaklega falið með lögum þessum 

eða á annan hátt. 

II. KAFLI 

Um Ferðaskrifstofu ríkisins. 

13. gr. 

Ferðaskrifstofa ríkisins er ríkisstofnun, sem hefur með höndum leiðbeiningar 

og fyrirgreiðslu innlendra og erlendra ferðamanna sem almenn ferðaskrifstofa. 

Skal árlega veitt til hennar fast framlag á fjárlögum til landkynningar, eigi lægra 

en hálf milljón kr. árlega, sem skal óháð rekstursafkomu skrifstofunnar í heild. 

14. gr. 

Ferðaskrifstofa ríkisins skal annast landkynningu, vinna að því að vekja athygli 

ferðamanna á landinu og kynna það á þann hátt, að menn fái sem gleggsta hug- 

mynd um lands- og þjóðarháttu, menningu, atvinnulif og framleiðslu. Skal Ferða- 

skrifstofa ríkisins hafa samvinnu við utanríkisráðuneytið og ferðamálaráð um þessi 

mál. 

15. gr. 

Ferðaskrifstofa ríkisins skal jafnan veita ókeypis leiðbeiningar um ferðalög 

umhverfis landið og á landinu, um gistihús, farartæki, ákvörðunarstaði og annað, 

sem ferðamönnum er nauðsynlegt að fregna um, jafnframt því sem hún annast og 

sér um, að ferðamönnum, innlendum sem erlendum, er þess óska, sé veittur hvers 

konar fararbeini. 

16. gr. 

Ferðaskrifstofa ríkisins skipuleggur ódýrar orlofsdvalir og orlofsferðir og ger- 

ir sér far um að semja um afslátt á dvalarkostnaði og fargjöldum með farartækjum 

ríkisins og einkafyrirtækja, fyrir hópferðir, sem farnar eru fyrir orlofsfé. Skal 

Ferðaskrifstofan leita samvinnu við stéttarfélög launþega, til þess að orlofslög- 

gjöfin geti komið að sem beztum notum. Sama gildir um hópferðir, sem stofnað 

er til af bændum landsins. 

17. gr. 

Ferðaskrifstofan skal vera ráðgefandi og leiðbeinandi um það, hvað betur megi 

fara í búnaði og rekstri gisti- og greiðasölustaða. Finni Ferðaskrifstofan ástæðu til
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umvåndunar, skal hún gera viðkomandi aðilum og ferðamálaráði viðvart um það, 
eða ef ástæða þykir til, gisti- og veitingahúsaeftirliti eða öðrum þeim aðilum, sem 
slíkt eftirlit er falið að lögum. 

18. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins lítur eftir aðbúð og hreinlæti farartækja, sem ætluð 

eru til flutnings ferðamanna. 

19. gr. 
Skylt er þeim, er reka gisti- og veitingahús, að láta Ferðaskrifstofu ríkisins í 

té gjaldskrár, ef óskað er, svo og eigendum fólksflutningabifreiða og annarra sam- 
göngutækja. Nú virðist Ferðaskrifstofu ríkisins akstur með ferðamenn skiptast 
ójafnt milli fólksflutningastöðva, og hefur hún þá rétt til að setja reglur um skipt- 
ingu akstursins milli þeirra, enda komi samþykki ráðherra til. 

20. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins skipuleggur námskeið fyrir túlka og leiðsögumenn og 

veitir þeim starfsréttindi að loknu tilskildu prófi, samkvæmt nánari ákvæðum í 
reglugerð. Enn fremur skal Ferðaskrifstofan beita sér fyrir því, að efnt sé til 
námskeiða fyrir framreiðslufólk á veitingastöðum og aðra, sem veita ferðamönnum 
þjónustu aðeins á ákveðnum árstímum. 

21. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins skal vinna að hagnýtingu skólahúsnæðis til gistihalds 

í skólum ríkisins og annast rekstur í þeim, ef þess gerist þörf, enda komi leyfi 
ráðherra til. 

22. gr. 
Ferðaskrifstofan skal vinna að því í samvinnu við ferðamálaráð að stofna 

ferðamálafélög í bæjum og byggðarlögum, sem ferðamenn sækja til, og leitast við 
að koma á upplýsinga- og fyrirgreiðslustarfsemi á hinum ýmsu stöðum, sem ferða- 
menn dvelja á. Enn fremur aðstoði hún ferðamálafélög við útgáfu upplýsingarita 
um viðkomandi byggðarlög. 

23. gr. 
Ferðaskrifstofan skal vinna að útgáfu leiðarlýsinga fyrir innlenda og erlenda 

ferðamenn. Enn fremur skal Ferðaskrifstofan stuðla að útgáfu upplýsingabæklinga 
um starfandi hótel í landinu, stærð þeirra, verðlag og annað, er máli skiptir. 

24. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins skal beita sér fyrir því að vernda eftirsótta ferðamanna- 

staði og sjá um, að reglu- og viðvörunarmerki verði sett upp, þar sem þess gerist 
þörf. 

25. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins skal stuðla að gerð góðra minjagripa með því að efna 

til sýninga og veita verðlaun fyrir gerð slíkra muna. Ferðaskrifstofan hefur heimild 
til að reka minjagripasölu, enda sé ágóða af þeim rekstri varið til eflingar starf- 
semi skrifstofunnar. 

IV. KAFLI 

Um ferðamálasjóð. 

26. gr. 
Stofna skal sjóð, er nefnist ferðamálasjóður. Hlutverk hans er að stuðla að 

byggingu gisti- og veitingahúsa í landinu og bæta þannig skilyrði til að veita inn- 
lendu og erlendu ferðafólki sem beztar móttökur og aðbúð.
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27. gr. 

Greiða skal árlega úr ríkissjóði framlag til ferðamálasjóðs, eigi lægra en eina 

milljón króna. 
Ferðamálasjóði er heimilt, með samþykki ráðherra, að taka lán, allt að 20 

millj. króna, og er fjármálaráðherra heimilt að ábyrgjast slík lán fyrir hönd ríkis- 

sjóðs. 
Ferðamálaráð beitir sér fyrir því að fá ýmsa aðila, sem hagsmuni hafa af 

auknum ferðamannastraumi, til þess að greiða árlega frjáls framlög til sjóðsins, 

eða efla hann á annan hátt. 
Ferðamálaráð skal leita annarra fjáröflunarleiða og vera ráðgefandi um slík 

mál gagnvart ráðherra. 

28. gr. 

Samgöngumálaráðherra hefur yfirumsjón með vörzlu ferðamálasjóðs og skal 

fela bankastofnun umsjón sjóðsins, vörzlu hans, bókhald, innheimtu og útborganir. 

29. gr. 

Umsóknir um lán úr ferðamálasjóði skulu sendar ferðamálaráði, sem gerir 

rökstuddar tillögur til samgöngumálaráðherra um lánveitingar. 

Ráðherra ræður útlánum af fé sjóðsins. 

30. gr. 

Lán úr ferðamálasjóði veitast eigendum gisti- og veitingahúsa eða opinberum 

aðilum, til að bæta aðstöðu til móttöku ferðafólks, svo sem til bygginga, endur- 

bóta á húsnæði eða kaupa á húsgögnum og öðru slíku. 

Óheimilt er að veita reksturslán úr ferðamálasjóði. 

31. gr. 

Við afgreiðslu lánanna skal þess gætt, að lánveiting styðji ekki að óheilbrigðri 

eða óeðlilegri samkeppni við fyrirtæki, sem starfandi er fyrir. 

32. gr. 

Beiðnir um lán úr ferðamálasjóði skulu vera skriflegar, og fylgi þeim: 

Ýtarleg umsögn um það, hvernig verja eigi lánsupphæðinni. 

Efnahagsreikningur lánbeiðanda og enn fremur rekstrarreikningur síðasta árs, 

ef um eldra fyrirtæki er að ræða. 

c. Aðrar upplýsingar, sem lánbeiðandi telur máli skipta eða sjóðsstjórn kann að 

óska eftir. 

sa
le
 

33. gr. 

Upphæð láns åkvedst eftir því, til hvers það á að notast. Ekkert lån má þó 

vera hærra en sem nemur einum fimmta hluta þess fjármagns, sem sjóðurinn getur 

haft til umráða til útlána á árinu, þegar lántökuheimild hans er meðtalin. 

34. gr. 

Lánstími er allt að 15 árum. Lánin má veita afborgunarlaust fyrstu tvö árin, 

enda greiðist þau eftir það með jöfnum afborgunum. Ráðherra ákveður vaxtafót 

lánanna. 
Lánin skulu tryggð með veði í fasteign eða á annan jafntryggan hátt, að dómi 

ráðherra. 

35. gr. 

Reikningar ferðamálasjóðs skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðuninni.
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V. KAFLI 

Ymis åkvædi. 

36. gr. 
Rådherra er heimilt ad åkveda, ad fenginni umsögn ferðamálaráðs, að greiddur 

skuli aðgangseyrir að fjölsóttum ferðamannastöðum, sem eru eign ríkisins, enda 
sé fé það, sem þannig safnast, að frádregnum innheimtukostnaði, eingöngu notað 
til fegrunar og snyrtingar viðkomandi staðar, og til að bæta aðstöðu til móttöku 
innlendra og erlendra ferðamanna, sem þangað koma. 

37. gr. 
Hver sá, sem við gildistöku laga þessara heldur uppi starfsemi, sem telst ferða- 

skrifstofa samkvæmt skilgreiningu laga þessara, skal innan eins árs sækja til 
ráðuneytisins um leyfi til reksturs ferðaskrifstofu, ella fellur réttur til reksturs 
hennar niður. 

38. gr. 
Ráðuneytið getur vikið frá ákvæðum laga þessara, að því er varðar ferðaskrif- 

stofur, sem starfandi eru við gildistöku laganna, að undanskildum ákvæðum 5. gr. 
Sama gildir um stjórnendur slíkra ferðaskrifstofa. 

39. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, allt að 20 000.00 kr., nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 
Með brot gegn lögunum skal farið að hætti opinberra mála. 

40. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt falla úr gildi lög um Ferðaskrifstofu ríkisins, nr. 33 1. febrúar 1936, 

ásamt breytingu á þeim lögum, nr. 20 12. marz 1947. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 30. . 14. mai. 

FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Alþingi, 84. löggjafarþing, hefur lokið störfum. Mun ég því slíta Alþingi í dag, 
fimmtudaginn 14. maí 1964. 

Gjört í Reykjavík, 14. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 75 27. april 1962, um Stofnlånadeild landbúnaðarins, 

, 
landnám, ræktun og byggingar í sveitum, sbr. lög um breyting á beim lögum, 

nr. 48 16. apríl 1963. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við 4. tölulið 8. gr. laganna bætist: 
Lán til bústofnsauka má veita hreppsfélögum gegn tryggingu í fasteign eða 

sýsluábyrgð. Skilyrði þess, að hreppsfélag geti fengið slíkt lán, er, að myndaður 
hafi verið í hreppnum bústofnsleigusjóður. Reglur fyrir bústofnsleigusjóði hrepp- 

anna skulu m. a. fela í sér: 
1. Hreppsnefnd hefur á hendi stjórn sjóðsins. 
2. Höfuðstóll sé lifandi peningur, annaðhvort haustlömb (gimbrar) eða kelfdar 

kvígur. 
3. Búpeningurinn sé leigður frumbýlingum í hreppnum fyrst og fremst, en einnig 

öðrum bændum, er sérstaka þörf hafa fyrir aukinn bústofn, t. d. ef óhöpp 

hafa hent, er valda skepnumissi. 
4. Leigutími búpeningsins skal að jafnaði eigi skemmri en 6—10 ár. Lánið sé 

endurgreitt í sama formi og það er tekið, þ. e. skilað haustgimbrum eða kelfd- 

um kvígum. 
5. Leiga (vextir) af þessum Þbústofnslánum skal greidd í lifandi peningi og sé 

hún einn gripur (haustgimbur eða kelfd kvíga) á ári fyrir hverja 30 gripi, 

sem leigðir eru. 

2. gr. 
2. málsgr. 27. gr. laganna orðist þannig: 
Til þessara framkvæmda greiðir ríkissjóður minnst 9.5 milljónir króna árlega 

árin 1965— 1985 að báðum árum meðtöldum. 

3. gr. 
Í stað orðanna „15 ha“ í fyrstu málsgr. 39. gr. laganna komi: 25 ha. 

4. gr. 
Í stað orðanna „15 ha“ í fyrstu málsgr. 47. gr. laganna komi: 25 ha. 

5. gr. 
Í stað orðanna „50 þúsund krónur“ í fyrstu málsgr. 48. gr. laganna komi: 60 

þúsund krónur. 
Síðari málsgr. 48. gr. laganna orðist svo: 
Til þessara ráðstafana leggur ríkissjóður fram minnst 2.4 milljónir króna árlega 

árin 1965— 1985 að báðum árum meðtöldum. 

6. gr. 
Í stað orðanna „15 ha“ í 50. gr. laganna komi: 25 ha.



Nr. 31. 56 25. april. 

7. gr. 
60. grein laganna orðist svo: 
Á tímabilinu 1965—1972 að báðum árum meðtöldum er heimilt að veita jörð- 

um, sem setnar eru í lögformlegri ábúð eða sjálfsábúð og hafa minni véltæk tún 
en 25 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 meðal- 
verði ár hvert. 

Framfærslukostnaður og framlög til hans samkvæmt jarðræktarlögum koma ekki 
til greina við útreikning framlags samkvæmt þessari grein. 

8. gr. 
Á eftir orðunum „örðugan fjárhag“ í 63. gr. laganna komi: og hafa meðaltekjur 

eða lægri. 

9. 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 17.725 milljónir króna árlega á árunum 
1965—1972 að báðum árum meðtöldum. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og taka til framkvæmda, sem unnar verða á árinu 

1964. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 48 16. apríl 1963. 

Gjört að Bessastöðum, 25. apríl 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 32. . 23. mai. 

AUGLYSING 

um medferd forsetavalds i fjarveru forseta islands. 

Forseti Íslands, herra Ásgeir Ásgeirsson, fór i dag í einkaerindum til útlanda. 
Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 

Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 23. maí 1964. 

Bjarni Benediktsson. 
  
Birgir Thorlacius.
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LOG 

um breyting á lyfsölulögum, nr. 30 29. apríl 1963. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Í stað orðanna „Innan sex mánaða“ í upphafi 1. mgr. 66. gr. lyfsölulaga komi: 

Innan tólf mánaða. 

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

Gjört að Bessastöðum, 20. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
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LÖG 

um loftferðir. 

Forseti ÍsLaNnDs 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Upphafsákvæði. 

1. gr. 

Loftfar nefnist í lögum þessum hvert það tæki, sem lagað er til að hefja sig á 

loft eða haldast og hreyfast á lofti og telst að eðlisrökum loftfar. 

2. gr. . 

Loftferðir um íslenzkt yfirráðasvæði (lofthelgi Íslands) eru háðar þeim skilyrðum 

og takmörkunum, er segir í lögum þessum eða reglum, settum samkvæmt þeim. 

3. gr. 

Loftfari er rétt að fljúga um íslenzkt yfirráðasvæði, enda hafi það: 

a. Íslenzkt þjóðerni eða 
b. þjóðerni erlends ríkis, sem hefur með sáttmála verið veittur réttur til loftferða 

um íslenzkt yfirráðasvæði. 

c. Þá er sérstakar ástæður eru til, er ríkisstjórninni rétt að veita loftfari, sem eigi 

er svo farið sem í 1. mgr. segir, heimild til loftferða um íslenzkt yfirráðasvæði 

með því skilorði, er telja má nauðsynlegt, svo sem til öryggis. Slíkt leyfi má 

afturkalla, er vill. 
AB
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4. gr. 
Rétt er forseta Íslands að takmarka eða banna loftferðir um tiltekna hluta ís- 

lenzks yfirráðasvæðis, enda horfi slík ráðstöfun eindregið til almannaöryggis eða 
allsherjarreglu. j 

Þá er brýna nauðsyn ber til, svo sem vegna almannaöðryggis, er forseta Íslands 
rétt að takmarka eða banna loftferðir almennt um íslenzkt yfirráðasvæði. 

5. gr. 
Lög þessi taka einnig yfir loftferðir íslenzkra loftfara utan íslenzks yfirráða- 

svæðis, enda mæli hvorki lögin öðruvísi né skipan þessi fari í bág við erlend lög, 
sem beita skal samkvæmt samningi við erlent ríki eða annars samkvæmt almennum 
grundvallarreglum laga. 

Flugmálaráðherra ákveður, að hve miklu leyti reglur, sem samdar eru samkvæmt 
lögum þessum, skuli gilda utan íslenzks yfirráðasvæðis. 

Ákvæðum IX. kafla skal einnig beita um loftferðir erlends loftfars utan íslenzks 
yfirráðasvæðis, að því leyti sem það leiðir af milliríkjasamningi eða almennum réttar- 
reglum. 

II. KAFLI 

Skrásetning, þjóðerni og merking. 

Þjóðernisskrásetning. 

6. gr. 
Flugmálastjórnin skal halda skrá um loftför (þjóðernisskráning). 
Um skráning réttinda í loftförum gilda sérstök lög. 

7. gr. 
Rétt er að skrásetja loftfar hér á landi, þá er íslenzkir aðilar eiga það. Íslenzkir 

aðilar teljast: 
Íslenzka ríkið og stofnanir, sem hlíta stjórn þess. 
Íslenzk sveitarfélög. 
Íslenzkir ríkisborgarar. 
Mannúðarstofnanir, sem hlíta fyrirsvari íslenzkra ríkisborgara einna, er þeir hafa 
aðsetur á Íslandi. 

e. Samtök, sem hlíta fyrirsvari íslenzkra ríkisborgara einna, er þeir hafa aðsetur 
á Íslandi, enda séu a. m. k. % samtakamanna íslenzkir ríkisborgarar. 

f. Hlutafélög, sem hlíta stjórn íslenzkra ríkisborgara einna, er aðsetur hafa á Íslandi, 
enda eigi Íslenzkir ríkisborgarar eða aðrir, sem verða samkvæmt grein þessari 
settir á bekk með þeim, hlutabréf, er samsvari tveimur þriðju hlutafjár, og fari 
á aðalfundum hlutafélaga með a. m. k. tvo þriðju allra atkvæða. 

g. Önnur félög með takmarkaðri ábyrgð, enda séu tveir þriðju hlutar félaga ís- 
lenzkir ríkisborgarar eða aðilar, sem samkvæmt grein þessari eru settir á bekk 
með þeim, félagið eigi heimilisfang á Íslandi og hlíti stjórn íslenzkra ríkisborgara, 
búsettra þar. 

h. Félög með ótakmarkaðri ábyrgð, enda séu félagar allir íslenzkir ríkisborgarar eða 
aðilar, sem samkvæmt grein þessari eru settir á bekk með þeim. 
Flugmálaráðherra er rétt, þá er mjög mikilvægar ástæður eru til, að leyfa, að 

loftfar, sem heimastöð hefur á Íslandi og er í stöðugri notkun, megi skrá hér á landi, 
Þótt eigandi þess fullnægi eigi skilyrðum 1. mgr. a--g. 
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8. gr. 
Loftfar, sem skrásett er erlendis, verður eigi skrásett hér á landi, fyrr en það 

hefur verið strikað af erlendri skrá. 
Nú hvíla á loftfari skráð réttindi, sem meta skal gild hér á landi samkvæmt 

samningi við erlent ríki, og verður loftfarið eigi tekið á íslenzka skrá, nema rétt. 
höfum hafi verið gerð full skil, þeir samþykki flutninginn eða réttindin séu niður 

fallin við nauðungarsölu. 

9. gr. 
Loftfar skal eigi skrásetja, nema það hafi lofthæfisskírteini, sem stjórn loftferða- 

mála hefur gefið út eða metið gilt. 

10. gr. 

Skrásetja skal loftfar samkvæmt skriflegri umsókn eiganda þess. Umsókn skal 

geyma skýrslur, sem nauðsynlegar eru til skrásetningar, og henni skulu fylgja skil- 

ríki fyrir því, að umsækjandi sé eigandi loftfarsins, hvenær og af hverjum það er 
smíðað og svo að skilyrðum 7.—9. gr. sé fullnægt. Nú er eignarréttur umsækjanda 
bundinn skilyrðum eða takmörkunum, sem leitt geta til þess, að eignarrétturinn flytjist 
til annars aðila, og skal geta þess í umsókn. 

Nú gerir umsækjandi sennilegt, að hann sé eigandi, en tekst eigi að leiða full- 
nægjandi sönnur að eignarheimild sinni, og er skrásetjara rétt að beiðni hans að 
birta opinberlega áskorun til þess, er kann að telja sig eiganda, að gefa sig fram, 
áður en liðinn er frestur, er eigi má vera styttri en tveir mánuðir. Ef enginn gefur 
sig fram, er skrásetjara rétt að viðurkenna eignarheimild umsækjanda. 

11. gr. 
Nú eru að dómi skrásetjara skilyrði skrásetningar fyrir hendi, og skrásetur hann 

loftfar og lætur því í té skrásetningarmerki. 
Á skrá skal setja: 
Þjóðernismerki og skrásetningarmerki loftfars. 
Nauðsynlega skýrslu um annað það, er einkennir loftfar. 
Skýrslu um eiganda og eignartöku hans á loftfari og, sé því að skipta, skilyrði 
og hömlur, sem greindar eru í 1. mgr. 10. gr. 
Tilvísun til lofthæfisskírteinis handa loftfari. 
Dag og ár skrásetningar. 
Aðrar skýrslur eftir ákvörðun flugmálaráðherra. 
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12. gr. 
Nú verða eftir skrásetningu eigandaskipti að loftfari að nokkru eða öllu, eigandi 

þess breytir þjóðerni sínu eða gerð er breyting á loftfarinu, sem máli skiptir um 
kennsl á því, og skal eigandi tafarlaust tilkynna skrásetjara breytinguna ásamt 
nauðsynlegum skýrslum og skilríkjum. Með sama hætti skal með fara, þá er eigandi 
fullnægir eigi lengur skilyrðum 7. gr. 

Nú verða með samningi eigandaskipti að loftfari að nokkru eða öllu, og hvílir 
tilkynningarskylda einnig á afseljanda. Nú fer eignartaka á loftfari fram fyrir nauð- 
ungarsölu, beina fógetaaðgerð, gjaldþrot eða opinber skipti, og hvílir slík skylda á 
fógeta eða skiptaráðanda (skiptaforstjóra). 

Skrásetjari skal skrá breytingu og geta, eftir því sem börf er, ákvæða 10. og 11. gr. 
eða, beri atvik undir 13. og 14. gr., strika loftfar af skrá eða gera athugasemd á 
blað þess.
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13. gr. 
Loftfar skal strika af skrå, þá er: 

a. þess er krafizt af þeim, sem skráður er eigandi þess; 
b. skilyrðum 7. gr. er eigi lengur fullnægt, enda veiti flugmálaráðherra eigi leyfi 

til, að skráning loftfarsins haldist; 

c. loftfar er rifið eða það hefur eyðilagzt; 

d. loftfar er horfið. Loftfar telst horfið, þá er liðnir eru þrír mánuðir frá því síðasta 
flug hófst, og eigi er vitað, að það sé enn óskaddað. 
Nú hefur að hendi borið eitthvert þeirra tilvika, sem nefnd eru í b—d þessarar 

greinar, og skal eigandi loftfars tafarlaust tilkynna það skráningaryfirvöldum, enda 
sé það eigi þegar gert samkvæmt 12. gr. 

Nú hefur loftfar í þrjú ár eigi haft gilt lofthæfisskírteini, og má strika það af 
skrá, enda afli eigandi eigi slíks skírteinis, áður en liðinn er frestur, sem skrásetn- 

ingaryfirvöld setja honum. 

14. gr. 
Nú er skráð haft á loftfari, og skal eigi fella loftfar niður af þjóðernisskrá, nema 

rétthafi samþykki. Í þess stað skal gera í skránni athugasemd um það tilvik, sem 
leiða hefði átt til niðurfellingar af skrá. Slík athugasemd hefur engin áhrif á haftið, 
en hefur að öðru sömu verkun sem afskráning. 

Nú er loftfar fellt af þjóðernisskrá eða í hana er skráð slík athugasemd, sem í 
1. mgr. getur, og skal tilkynna það til réttindaskrár. 

15. gr. 
Nú er skráð loftfar selt gegn afborgun og eignarréttarfyrirvara, og skal tilkynna 

skrásetjara tafarlaust samninginn. Tilkynningarskylda hvílir bæði á eiganda og 
kaupanda. 

Skrásetjari skal skrá málavexti. 
Nú er loftfar, sem skráð er hér á landi, látið um óákveðinn tíma eða eigi skemmri 

tíma en 14 daga í forræði leigutaka eða annars, sem notar það á sinn kostnað, og 
er hvorum samningsaðila rétt að tilkynna þetta skrásetjara, sem skráir umráðin. 

16. gr. 
Nú lætur íslenzkur aðili smíða á sinn kostnað loftfar erlendis eða fær þar eignar- 

heimild í loftfari og fullnægt er skilyrðum 7. og 8. gr. til skrásetningar, og má sam- 
kvæmt umsókn hans skrá loftfarið til bráðabirgða í sérstakri deild loftfaraskrár- 
innar eftir nánari reglum, sem flugmálaráðherra setur. 

17. gr. 

Nú er loftfar í smíðum hér á landi, og má skrá það að beiðni eiganda þess til 
bráðabirgða í sérstakri deild loftfaraskrár, enda sé smíði þess komin á það stig, að 
þekkja má deili á því og eigandi fullnægir skilyrðum 7. gr. 

18. gr. 
Nú hefur loftfar verið skráð til bráðabirgða samkvæmt 16. eða 17. gr., og taka 

þá ákvæði 12.—15. gr. yfir það, eftir því sem við á. Nú verður slíkt loftfar skráð 
fullnaðarskráningu, og skal fella niður skráningu þess í hinni sérstöku deild, og 
höft, er getið var, skulu skráð að nýju á blaði þess í skránni. 

Þjóðerni loftfara. 

19. gr. 
Nú er loftfar skráð samkvæmt 11. gr., og hlýtur það íslenzkt þjóðerni. 
Skrásetjari gefur út þjóðernis- og skrásetningarskírteini handa loftfarinu.
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20. gr. 

Nu er loftfar fellt nidur af skrå eda athugasemd gerd eftir 14. gr., og skal eigandi 

loftfarsins eða fyrri eigandi þess, sé það komið i eigu erlends aðila, tafarlaust senda 

skrásetjara þjóðernis- og skrásetningarskírteinið. Nú er annars færð á skrána ein- 

hver breyting á þeim atriðum, sem getur i skirteininu, og skal eigandinn án tafar 

senda skrásetjara skírteinið, sem getur breytingarinnar á skirteininu eða gefur út 

nýtt skírteini í stað hins. 

21. gr. 

Nú hefur loftfar verið skrásett til bráðabirgða samkvæmt 16. og 17. gr. og skal 

gefa út handa því bráðabirgða þjóðernis- og skrásetningarskirteini eftir nánari reglum, 

sem flugmálaráðherra setur. 
Loftfarið hefur íslenzkt þjóðerni, meðan skírteinið heldur gildi sínu. 

22. gr. 

Í íslenzku loftfari, sem er í flugferðum samkvæmt lögum þessum, skal vera þjóð- 

ernis- og skrásetningarskírteini þess, er fullnægi reglum þessa kafla. Í erlendu loft- 

fari skal, þá er það er á íslenzku yfirráðasvæði, vera þjóðernis- og skrásetningar- 

skirteini þess eða samsvarandi skilríki frá erlendu ríki, sem samið hefur um rétt til 

flugferða um íslenzkt yfirráðasvæði. 
Nú er loftfari samkvæmt c-lið 3. gr. veitt sérstakt leyfi til loftferða um íslenzkt 

yfirráðasvæði, og gilda um það reglur, er flugmálaráðherra setur. 

Merking loftfara. 

23. gr. 

Nú hefur loftfar verið tekið á þjóðernisskrá samkvæmt 11., 16. eða 17. gr., og 

skal merkja það íslenzku þjóðernismerki og svo skrásetningarmerki því, sem því er 

úthlutað. Merki þessi skal loftfarið bera, meðan skrásetning þess er í gildi. 

Nú á loftfar heima í erlendu ríki, sem samið hefur um rétt til flugferða á íslenzku 

yfirráðasvæði, og skal loftfarið í slíkum flugferðum vera merkt samkvæmt þeim 

reglum, er gilda í heimalandi þess. 

Loftfar, sem leyfð er notkun þess samkvæmt c-lið 3. gr., skal merkja eftir reglum, 

sem flugmálaráðherra setur. 

III. KAFLI 

Um lofthæfi. 

24. gr. 
Loftfar, sem notað er til loftferða eftir lögum þessum, skal vera lofthæft. 
Loftfar er einungis þá lofthæft, er það er þannig saman sett, smíðað, útbúið og 

því við haldið og það hefur þá flugkosti, að kröfum um öryggi er fullnægt. 

25. gr. 
Flugmálastjórnin framkvæmir skoðun á loftförum og hefur eftirlit með því, að 

loftför, sem notuð eru til flugferða eftir lögum þessum, séu lofthæf. 
Flugmálastjórninni er rétt að láta íslenzkan eða erlendan kunnáttumann, er 

hún skipar til þess, og svo erlent stjórnvald framkvæma skoðun og eftirlit. 

26. gr. 
Nú er með skoðun eða á annan hátt sannreynt, að loftfar sé lofthæft, og gefur 

flugmálastjórnin út lofthæfisskírteini handa loftfarinu. Gefa má skírteini út til til- 
tekins tíma, og takmarka má það við loftferðir tiltekinnar tegundar eða á tilteknu 
svæði. Rétt er flugmálaráðherra að kveða svo á, að taka skuli upp í skirteinið eða
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sérstakt skjal, er skirteininu fylgi, leiðbeiningar um notkun loftfarsins, enda teljist 
það einungis þá lofthæft, er leiðbeiningunum er fylgt. 

Lofthæfisskirteini skal samkvæmt umsókn endurnýja, enda sé loftfarið loft- 
hæft samkvæmt gildandi ákvæðum, þá er endurnýja skal. Nú framkvæmir íslenzkur 
eða erlendur kunnáttumaður skoðun eða erlend yfirvöld samkvæmt 2. mgr. 25. gr., 
og er flugmálastjórninni rétt að fela aðila þeim, er skoðun framkvæmir, að endur- 
nýja lofthæfisskirteini. 

27. gr. 
Íslenzkt loftfar, sem notað er til loftferða eftir lögum þessum, skal til sanninda- 

merkis um lofthæfi sitt hafa lofthæfisskirteini, sem sé gefið út eða staðfest af flug- 
málastjórninni. 

Erlent loftfar skal í loftferðum um íslenzkt yfirráðasvæði hafa annað tveggja 
slíkt skírteini eða lofthæfisskirteini, sem hefur verið út gefið eða staðfest í erlendu 
ríki, sem samið hefur verið við um viðurkenningu þess háttar skírteinis hér á landi. 

Flugmálaráðherra er rétt að veita loftfari, sem eigi hefur lofthæfisskirteini sam- 
kvæmt 1. eða 2. mgr., sérstakt leyfi til loftferða á íslenzku yfirráðasvæði. Slíkt leyfi 
má taka aftur, ef vill. 

28. gr. 
Nú lætur flugmálaráðherra eigi öðruvísi mælt, og verður íslenzkt lofthæfis- 

skírteini ógilt: 
a. Þá er eigi hefur verið framkvæmd fyrirskipuð skoðun á loftfari. 
b. Þá er gerð hefur verið slík breyting á loftfari og búnaði þess, að máli getur 

skipt um lofthæfi þess. 
c. Þá er loftfar eða búnaður þess hefur orðið fyrir spjöllum, sem einsýnt er, að 

máli skiptir um lofthæfi þess. 
Flugmálaráðherra er annars rétt að ógilda lofthæfisskirteini, þá er einhver þau 

atvik verða, sem skipta að dómi hans máli um lofthæfi loftfars. 

Í tilviki því, er í stafl. c greinir, helzt ógildingin, unz flugmálastjórnin lýsir 
loftfar lofthæft. 

Nú er lofthæfisskirteini ógilt, og er flugmálastjórninni rétt að heimta það til sín. 

29. gr. 
Ákvæði 26. og 28. gr. um íslenzkt lofthæfisskírteini skulu með tilsvarandi hætti 

eiga við um staðfestingu flugmálastjórnar á erlendu lofthæfisskirteini og svo um 
endurnýjun og ógildingu slíkrar staðfestingar. 

30. gr. 
Eigandi eða umráðandi (notandi) loftfars, sem notað er til loftferða sam- 

kvæmt lögum þessum, ber ábyrgð á því, að loftfarið sé lofthæft og að því fylgi gilt 
lofthæfisskírteini. 

Nú ber við eitthvað það, sem máli skiptir um lofthæfi, og skal eigandi eða um- 
ráðandi loftfars samkvæmt reglum, er flugmálaráðherra setur, tilkynna það, svo 
fljótt sem verða má, flugmálastjórninni og veita henni alla þá vitneskju, sem nauð- 
synleg er við framkvæmd eftirlits með lofthæfinu. 

31. gr. 
Flugmálastjórninni og svo kunnáttumanni þeim eða yfirvaldi, er í 26. gr. getur, 

er heimill aðgangur að hverju því loftfari, sem notað er til loftferða eftir lögum 
þessum, og rétt er nefndum aðilum að framkvæma hverja þá rannsókn á loftfarinu 
og búnaði þess, sem þeir telja nauðsynlega við skoðun og eftirlit. Sömu aðilum er 
í þessu skyni rétt að krefja eiganda, umráðanda (notanda) og áhöfn loftfars þeirrar
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aðstoðar, sem þörf er. Þeim er þannig rétt að krefjast þess, að loftfarid sé haft til- 
tækt til skoðunar, það affermt og prófflug og önnur próf framkvæmd. 

Rannsókn samkvæmt grein þessari skal framkvæma með þeirri nærgætni, sem 
kostur er. 

32. gr. 
Nú þykir rétt að prófa kosti loftfars eða séu aðrar sérstakar ástæður til, og er 

flugmálastjórninni rétt eftir nánari reglum, er flugmálaráðherra setur, að veita undan- 
þágu frá ákvæðum þessa kafla og reglum, settum samkvæmt þeim. 

33. gr. 
Rétt er flugmálaráðherra að ákveða, að smíði loftfara, búnaðar, tækja og vara- 

hluta þeirra og svo nánar tiltekin störf við viðhald, viðgerðir og breytingar á loft- 
förum, búnaði, tækjum og varahlutum þeirra skuli einungis falin sérfróðum mönnum, 
sem sérstaklega eru til slíks starfs löggiltir, eða fyrirtækjum, sem til starfans setja 
sérfróða og löggilta menn. 

IV. KAFLI 

Áhöfn. 

34. gr. 
Hvert það loftfar, sem notað er til loftferða lögum þessum samkvæmt, skal hafa 

áhöfn, svo að tryggilegt sé. 
Flugmálaráðherra setur nánari reglur um áhöfn. 
Eigandi eða umráðandi (notandi) loftfars ábyrgist, að það sé réttilega áhöfn 

skipað. 

35. gr. 
Flugmálastjórnin hefur eftirlit með þvi, að ákvæðin um áhöfn séu haldin. Rétt 

er henni að láta íslenzkan eða erlendan kunnáttumann og svo erlent yfirvald fram- 
kvæma eftirlitið. 

36. gr. 
Flugmálaráðherra ákveður, hverjum skilyrðum flugverjar, er í loftfari starfa, 

skuli fullnægja um ríkisfang, aldur, líkamlegt og andlegt hæfi, reglusemi, menntun 
og þjálfun. 

37. gr. 
Flugmálastjórnin gefur út skirteini flugstjóra og þeirra annarra flugverja, sem 

flugmálaráðherra kveður á um, enda leiði sá, er í hlut á, sönnur að því, að hann 
fullnægi skilyrðum til að rækja starfann. 

Skirteini má binda við loftferðir loftfara tiltekinnar tegundar eða loftferðir á 
tilteknu svæði. 

Skírteini skal gefa út til tiltekins tíma, og það skal eftir umsókn endurnýja til 
tiltekins tíma, enda fullnægi handhafi þess lögmæltum skilyrðum til starfans á 
endurnýjunarstundu. 

Rétt er að synja skírteinis þeim manni, sem dæmdur hefur verið fyrir refsiverða 
hegðun, er veitir ástæðu til að ætla, að hann misfari með skirteinið. 

38. gr. 
Nú hefur maður á hendi starfa í loftfari, slíkan sem greinir í 37. gr., og skal hann 

sanna heimild sína til hans með skírteini, sem flugmálastjórnin hefur gefið út eða 
staðfest, eða skírteini, sem út er gefið eða staðfest af erlendu ríki, sem samið hefur 
verið við um viðurkenningu á þess háttar skírteini.
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Nu hefur madur å hendi starfa å islenzku loftfari i millirikjaflugi, og skal hann 
hafa skírteini, sem út er gefið eða staðfest af flugmálastjórninni. 

Flugmálastjórninni er rétt að synja viðurkenningar á skírteini, sem annað ríki 
hefur veitt íslenzkum ríkisborgara, að því er tekur til loftferða yfir íslenzku yfir- 
ráðasvæði. 

Flugmálastjórninni er, án tillits til ákvæða 1. mgr., rétt að veita sérstakt leyfi 
til starfa í loftfari. Afturkalla má slíkt leyfi hvenær sem er. 

39. gr. 
Flugmálastjórninni er rétt að ógilda íslenzkt skírteini fyrir óliðinn gildistíma 

þess eða hluta hans, þá er skirteinishafi fullnægir eigi lengur skilyrðum til þess 

starfa, sem skirteinið varðar. 
Nú þykir flugmálastjórninni ástæða til að ætla, að efni séu til þess að ógilda 

skirteini samkvæmt 1. mgr., og er henni rétt að fella skirteinið úr gildi um stundar- 

sakir, unz útkljáð er, hvort skirteinið skuli ógilda að fullu. 
Nú er skírteini ógilt eða fellt úr gildi um stundarsakir samkvæmt ákvæðum greinar 

þessarar, og skal skila flugmálastjórninni skirteininu. 

40. gr. 
Ákvæði 37. og 39. gr. um útgáfu, endurnýjun og ógilding skírteinis skulu með 

samsvarandi hætti taka yfir staðfestingu flugmálastjórnarinnar á erlendum skirtein- 
um og svo endurnýjun og ógildingu slíkrar staðfestingar. 

41. gr. 

Nú hefur maður skírteini, sem flugmálastjórnin hefur gefið út eða gilt metið, og 
skal hann, svo fljótt sem verða má, tilkynna henni atriði, sem máli skipta, er meta 

skal, hvort hann fullnægi áfram skilyrðum til starfans. Honum er skylt, hvenær 
sem er, að gangast undir þá rannsókn og þau próf, sem flugmálastjórnin telur 
nauðsynleg. 

Nú verður læknir þess vís, að flugverji er haldinn slíkri heilsubilun, að hætta 
stafi af starfa hans í loftfari, og ber lækninum að vara hann við og, stoði viðvörun 

eigi, tilkynna vitneskju sína flugmálastjórn eftir reglum, er flugmálaráðherra setur. 

42. gr. 
Flugmálastjórninni er rétt að leyfa, að loftfar sé notað til loftferða í æfingar- 

skyni eða annars, séu sérstakar ástæður til, þótt það sé eigi áhöfn skipað sam- 
kvæmt ákvæðum þessa kafla. 

V. KAFLI 

Um flugstjóra og flugstarfa. 

43. gr. 
Flugstjóri skal vera á hverju því íslenzku loftfari, sem notað er til loftferða 

samkvæmt lögum þessum. 
Flugstjóri hefur æðsta vald í loftfari. 

44. gr. 
Flugstjóri skal annast um, að loftfar sé lofthæft og tilhlýðilega búið, áhöfn 

skipað og fermt og að flug sé annars undirbúið og framkvæmt samkvæmt gildandi 

ákvæðum. 
Flugstjóri skal hlíta ákvæðum 30. gr. um skyldu til að tilkynna flugmálastjórn- 

inni atriði, sem máli skipta um lofthæfi, og til að láta henni í té skýrslur, sem nauð-



21. mai. 65 Nr. 34. 

synlegar eru vid framkvæmd eftirlits med lofthæfinu. Honum er skylt samkvæmt 

reglum, er flugmálaráðherra setur, að gefa flugmálastjórninni skýrslur um atriði, sem 

máli skipta, er meta skal starfshæfi flugverja. 

45. gr. 

Flugstjóri hefur undir sinni forsjá loftfar, áhöfn, farþega og farm. 

Honum er rétt, þá er hann telur nauðsyn til bera, að setja flugverja um stundar- 

sakir til annarrar þjónustu en þeirrar, sem þeir eru ráðnir til. 

Farþegum er skylt að fara eftir þeim fyrirmælum, sem flugstjóri setur um góða 

hegðun og reglu í loftfari. 
Flugstjóra er rétt, er nauðsyn ber til, að synja viðtöku i loftfari eða vísa úr því 

flugverjum, farþegum eða varningi og farangri. 

46. gr. 

Rétt er flugstjóra að þröngva mönnum með valdi til hlýðni við sig, enda sé það 

nauðsynlegt til uppihalds á góðri hegðun og reglu í loftfari. 

Nú er loftfar í hættu statt eða annars konar neyðarástand er fyrir hendi, og er 

flugstjóra rétt að beita hverri þeirri aðferð, sem nauðsynleg er til að koma á reglu 

og hlýðni. Flugverja hverjum er skylt, og það án þess að á hann sé skorað, að veita 

flugstjóra aðstoð. 
Nú er manni, er hlýðni neitar, veittur áverki eða ákoma, og má hann þá einungis 

koma fram ábyrgð af þeim sökum, að harðari aðferðum sé beitt en efni voru til. 

47. gr. 

Nú er í loftfari framið stórfellt lögbrot, og ber flugstjóra að gera, eftir því sem 

kostur er, þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til öflunar réttrar vitneskju um 

málið og eigi má að meinalausu fresta. 

Flugstjóri skal, svo sem kostur er, annast um, að hinn seki komist eigi undan, 

og er flugstjóra rétt, ef nauðsyn ber til, að setja hann í gæzlu, unz hann verður 

afhentur lögreglu á Íslandi eða yfirvöldum, er í hlut eiga, erlendis. 

Rétt er flugstjóra að taka í sína umsjá hluti, sem ætla má, að séu sönnunar- 

gögn, unz þeir verða afhentir lögreglu eða yfirvöldum, svo sem í 2. mgr. segir. 

48. gr. 

Flugstjóri skal gæta þess, að lögmæltar dagbækur og önnur flugskjöl séu í loft- 

fari og að skráð sé í bækur þessar og skjöl, svo sem lög mæla. 

49. gr. 

Nú lendir loftfar í háska, og skal flugstjóri gera allt, sem honum er unnt, til 

bjargar loftfari, mönnum og varningi, sem í því eru. Nú ber nauðsyn til að yfirgefa 

loftfarið, og skal hann eftir megni annast um, að flugskjölum sé komið á óhultan stað. 

50. gr. 

Nú verður flugslys, sem af hlýzt mannslát, stórfelld meiðsl á mönnum, stór- 

felld spjöll á loftfari eða eignum utan þess, og ber flugstjóra tafarlaust að sjá um, 

að flugmálastjórninni sé sagt til slyssins, og gefa skal hann síðan skýrslu um það, 

svo fljótt er verða má. Sama gildir, ef alvarleg hætta á slíku slysi hefur vofað yfir 

eða eitthvað hefur að hendi borið, sem til þess bendir, að meiri háttar löstur sé á 

loftfari, flugvirkjum eða flugtækjum á jörðu niðri eða rekstri þeirra. 

Nú er flugstjóra eigi unnt að gefa hina lögmæltu tilkynningu eða skýrslu, og 

hvílir skylda til þess á eiganda loftfars eða umráðanda (notanda). 
A9
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Flugmålarådherra er rétt að setja reglur um takmörkun tilkynningarskyldu, að 
skylda þessi taki til fleiri flugverja en flugstjóra eða tilkynna skuli fleirum en flug- 
málastjórninni. 

öl. gr. 
Flugverji hver skal hlýða skipunum yfirmanna sinna í starfa sínum, vera um- 

hyggjusamur um loftfar, menn og varning, sem í því eru, og rækja starfsskyldur 
sínar af samvizkusemi. 

52. gr. 
Enginn flugverji má hafa á hendi starfa í loftfari, sé hann vegna neyzlu áfengis, 

æsandi eða deyfandi lyfja, vegna sjúkdóms eða þreytu eða annarrar líkrar orsakar 
óhæfur til að rækja starfann á tryggilegan hátt. Nú er vínandamagn í blóði flug- 
stjóra eða annars flugverja yfir 0.4%, eða áfengi er í líkama hans, sem leitt getur 
til slíks vínandamagns í blóðinu, og telst hann með áhrifum áfengis og eigi hæfur 
til að starfa í loftfari. Eigi leysir það aðila undan sök, þótt hann ætli vínanda í 
blóði sínu minni. 

Flugstjóri og flugverjar, sem teljast til áhafnar loftfara, svo og flugumferðar- 
stjórar, mega ekki neyta áfengis síðustu 18 klukkustundir, áður en störf eru hafin, 
né heldur meðan þeir eru að starfi. Varðar það að jafnaði missi skírteinis um 
stundarsakir, þó eigi skemur en 3 mánuði, eða fyrir fullt og allt, ef sakir eru miklar 
eða brot ítrekað. 

Sá, sem starfað hefur í loftfari, má eigi neyta áfengis, æsandi eða deyfandi lyfja 
næstu 6 klukkutíma, eftir að starfa hans í loftfari lauk, enda hafi hann ástæðu til 
að ætla, að opinber rannsókn verði hafin um atferli hans við starfann. 

Rétt er lögreglumönnum, þá er ástæða er til, að flytja aðila til læknis til rann- 
sóknar, þ. á m. til blóð- og þvagrannsóknar, og er honum skylt að hlíta nauðsynlegri 
meðferð læknis. 

Bannað er að fela manni starfa í loftfari, þá er hann er haldinn þeim meinbug, 
sem í 1. og 3. mgr. getur. 

Nú neytir flugstjóri eða annar flugverji áfengis á opinberum veitingastað og 
veitingamaður eða þjónar hans vita eða hafa ástæðu til að ætla, að hann muni verða 
brotlegur við 1. og 3. mgr., og ber þeim að gera allt, sem unnt er, til að afstýra broti, 
þar á meðal að gera lögreglu viðvart. Lögreglustjórar skulu, hver í sínu umdæmi, 
brýna ákvæði þessarar greinar fyrir veitingamönnum. 

Ráðherra setur í reglugerð ákvæði um lágmarkshvildartíma flugmanna til að 
tryggja fyllsta öryggi, að fengnum tillögum félagssamtaka flugverja, flugfélaga og 
flugmálastjórnar. 

53. gr. 
Nú veikist eða slasast flugverji fjarri heimili sínu og fjarvistin er vegna starfs 

hans. Ber þá vinnuveitanda að greiða allan kostnað við læknishjálp, sjúkrahúsvist 
og flutning sjúklings til heimilis hans. 

54. gr. 
Flugmálaráðherra kveður á, að hve miklu leyti ákvæði þessa kafla skuli taka 

til erlends loftfars á íslenzku yfirráðasvæði.
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VI. KAFLI 

Flugvellir og önnur flugvirki. 

Almenn ákvæði. 

55. gr. 

Flugvellir og önnur flugvirki skulu fullnægja þeim kröfum, sem flugmálaráð- 

herra setur, enda mæli lög eigi öðruvísi. 

Rétt er flugmálaráðherra að ákveða í reglugerð, hverjum skilyrðum flugvellir 

skuli fullnægja, er þeir hafa eigi verið sérstaklega til flugs gerðir. 

Flugmálaráðherra setur reglur um rekstur og viðhald flugvalla og flugvirkja 

og um eftirlit með þeim. Sá handhafi stjórnvalds, sem hefur umsjón með flugvirkjum, 

skal einnig annast um, að haldin séu önnur þau ákvæði, sem kafli þessi geymir, 

og reglur, settar samkvæmt þeim. Rétt er honum að krefjast, hvenær sem er, aðgangs 

að flugvirkjum og öðrum stöðum, eftir því sem nauðsynlegt er til framkvæmdar á 

verki sínu. 

56. gr. 

Flugmálaráðherra er rétt að kveða á, að loftferðir á tilteknum leiðum eða yfir 

tilteknum svæðum skuli háðar sérstakri skipan. 

57. gr. 

Flugöryggisþjónustu skal veita loftferðum til öryggis og léttis. Flugmálaráð- 

herra setur reglur um hana og ákveður, að hve miklu leyti aðrir en ríkisstofnanir 

skuli hafa hana á hendi. 

Sérleyfi. 

58. gr. 

Sá, sem gera vill og starfrækja flugvöll, sem sé almenningi til afnota, þarf 

sérleyfi flugmálaráðherra auk viðurkenningar samkvæmt 63. gr. Ríkið þarfnast þó 

eigi sérleyfis. 
Rétt er flugmálaráðherra að ákveða, að gera megi og starfrækja flugvöll án sér- 

leyfis, þá er ásigkomulag flugvallarins, magn og tíðleiki umferðar eða aðrar sér- 

stakar ástæður gera slíka skipan eðlilega. 

59. gr. 

Sérleyfi skal því aðeins veita, að almenn sjónarmið leiði til þess. Áður en sér- 

leyfi er veitt, skal leita umsagnar sveitarstjórnar þeirrar, sem í hlut á. 

60. gr. 

Sérleyfi skal vera tímabundið og svo bundið slíkum skilyrðum, sem nauðsyn- 

leg teljast. 
Í sérleyfi má áskilja ríkinu rétt til að leysa til sín flugvöll, önnur flugvirki og 

útbúnað sérleyfishafa. Um endurgjald fer samkvæmt ákvæðum laga um eignarnám. 

61. gr. 

Sérleyfi má taka aftur, ef sérleyfishafi brýtur í rekstri sínum i mikilvægum 

atriðum ákvæði laga, sérleyfisskilmála eða reglur, sem slíkan rekstur varða. 

Nú má ætla, að sérleyfishafi sé eigi fær um að gera flugvirkin á fullnægjandi hátt 

eða halda rekstri uppi, og má afturkalla sérleyfið.
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62. gr. 
Flugmålarådherra er rétt að ákveða, að leyfi hans þurfi til gerðar eða rekstrar 

á flugvelli, sem eigi er til almennrar notkunar, eða til annars flugvirkis. Hann setur 
reglur um slíkt leyfi. 

Viðurkenning. 

63. gr. 
Flugvellir, sem ætlaðir eru til almennrar notkunar, þarfnast viðurkenningar 

flugmálaráðherra. Hann ákveður, að hve miklu leyti krefjast skuli slíkrar viður- 
kenningar um aðra flugvelli og önnur flugvirki. 

Flugmálaráðherra bindur viðurkenningu sína þeim skilyrðum, sem nauðsynleg 
má telja. 

Nú fullnægir flugvöllur eða annað flugvirki eigi lengur þeim kröfum, sem viður- 
kenning slíks flugvirkis er háð, eða sett skilyrði eru vanhaldin í mikilvægum atriðum, 
og er flugmálaráðherra rétt að afturkalla viðurkenningu sína. 

Nú ber eitthvað við, sem í för með sér hefur, að flugvirki fullnægir eigi lengur 
settum kröfum, og er eiganda þess eða umráðanda skylt, undir eins og hann verður 
þess vís, að tilkynna það flugmálastjórninni. 

Nú liggja atvik til þess, að hættulegt er að nota flugvirkið, og skal eigandi eða 
umráðandi þess stanza rekstur þess, án þess að bíða ákvörðunar flugmálastjórn- 
arinnar. 

Eignarnám og loftferðatálmanir. 

64. gr. 
Rétt er að framkvæma eignarnám samkvæmt lögum nr. 61 frá 1917 vegna gerðar 

flugvallar eða annars flugvirkis, vegna stækkunar, endurbóta eða viðhalds slíks 
virkis í þágu loftferða, enda telji flugmálaráðherra, að mannvirkisgerðin sé frá 
almennu sjónarmiði æskileg. 

65. gr. 
Aðflug að flugvelli, sem almenningi er heimil notkun hans til loftferða, skal vera 

tryggt samkvæmt þeim reglum, sem hér segir, en rétt er þó flugmálaráðherra að 
víkja frá þeim, þá er sérstaklega stendur á. 

66. gr. 
Flugmálaráðherra ber að setja skipulagsreglur fyrir flugvelli, þá er í 65. gr. 

getur, nema sérstök undantekning sé gerð samkvæmt þeirri grein. 
Skipulagsreglur skulu m. a. geyma fyrirmæli um það svæði utan sjálfs flug- 

vallarins, þar sem rétt er að setja takmörkun á hæð mannvirkja og annarra hluta, 
t. d. húsa, stanga, trjáa o. s. frv., eða takmörkun á meðferð fasteigna eða hluta, 
t. d. að því er varðar leiðslur, atvinnurekstur o. s. frv., enda séu slíkar kvaðir nauð- 
synlegar í þágu almenns öryggis. Kveða skal glöggt á um mörk þess svæðis, sem 
skipulagið tekur yfir. 

Með sama hætti skal setja skipulagsreglur, eftir því sem þurfa þykir, um hafnar- 
svæði og vatnasvæði, þar sem loftför lenda á sjó eða vatni. 

Innan skipulagssvæðis skal greina hinar mismunandi takmarkanir á mann- 
virkjahæð, sem nauðsynlegar eru til öruggrar lendingar og öruggs flugtaks. 

Rétt er, að skipulagsreglur kveði á um tiltekna geira fyrir aðflug og fráflug, 
er séu breytilegir eftir því, hvort veður er gott eða skyggni slæmt. 

Setja má reglur um tímabundið skipulag. 
Uppkast að fyrirhuguðum skipulagsreglum skal liggja frammi mönnum til sýnis 

á hentugum stað, og skal auglýsa framlagningu í Lögbirtingablaði og skora á fast-
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eignaeigendur og aðra, sem í hlut eiga, að gera athugasemdir við það, áður en liðinn 

er frestur, sem eigi má vera styttri en 4 vikur. 

Flugmálastjórnin skal taka til gaumgæfilegrar athugunar þær athugasemdir, 

sem fram kunna að koma, og gefa þeim, sem í hlut eiga, færi á því að kynna sér 

breytingar, áður en gengið er frá skipulagi til fullnaðar. Fullnaðarskipulag skal birta 

með sama hætti og uppkastið. 
Þinglýsa skal kvöð, sem lögð er á fasteignir vegna flugvalla, enda skipti kvöð 

máli. 

67. gr. 
Eigi má víkja frá hæðartakmörkun eða öðrum takmörkunum um forræði eigna, 

sem i skipulagsreglum segir, án samþykkis flugmálaráðherra. Fyrir slíku samþykki 
má setja skilyrði, svo sem um breytingu eða merkingu þeirra bygginga, sem máli 

skipta. 
Nú er takmörkun eigi hlýtt, án þess að fyrir liggi samþykki, og skal flugmála- 

stjórnin setja þeim, er í hlut á, frest til að ganga löglega frá málum. Sama gildir, 
ef eigi eru haldin skilyrði fyrir samþykki eftir 1. mgr. 

Nú líður frestur, án þess að úr sé bætt, og er flugmálastjórn rétt að framkvæma 
nauðsynlegar aðgerðir með atbeina fógeta og á kostnað þess, sem í hlut á. Nú fær 
ríkið kostnað sinn eigi bættan úr hendi hans, og er rétt að krefjast kostnaðar úr 
hendi eiganda flugvallar. 

68. gr. 
Nú er fyrir hendi, er skipulagsreglur taka gildi, loftferðatálmi, sem fer í bága 

við skipulagið, og skal ryðja honum úr vegi, enda samþykki flugmálaráðherra eigi, 
að hann haldist. Ákvæði 67. gr. eiga hér við. Útgjöld af framkvæmdum skal eigandi 
flugvallar þó bera, enda sé eigi til að dreifa tilviki því, er greinir í 2. mgr. 67. gr. 

69. gr. 
Nú er kvöð lögð á eign manns eða forræðisskerðing vegna flugvallar, og á eig- 

andi hennar eða réttindahafi kröfu til skaðabóta úr hendi eiganda flugvallar, enda 
hafi kvöð eða forræðisskerðing í för með sér, að eignin verði eigi hagnýtt til fulls, 
miðað við stærð hennar, legu og allar aðstæður, eða eigandi hennar verður fyrir 
fjárhagstjóni, sem hann á að fá bætt eftir meginreglum laga. 

Bóta má og krefja úr hendi eiganda flugvallar, er aðili verður fyrir skaða vegna 
framkvæmda, er getur í 68. gr 

Skilyrði skaðabóta er, að leitað hafi verið heimildar til undanþágu samkvæmt 

67. gr. 
Ríkið ábyrgist, að skaðabætur séu af hendi inntar. 

70. gr. 
Skaðabætur skal ákveða eftir reglum laga nr. 61/1917. 
Rétt er krefjanda skaðabóta að beiðast mats innan þess frests, sem ákveðinn er 

í skipulagsreglum. Frestur má eigi styttri vera en 2 ár frá birtingu skipulagsreglna. 
Rétt er flugmálaráðherra að veita uppreisn um 6 mánaða tímabil frá lokum frests. 

71. gr. 
Eigandi eða umráðamaður (notandi) flugvallar skal annast um, að hinni fyrir- 

skipuðu forræðisskerðingu á eignum og mannvirkjum sé hlítt. Nú er út af þessu 
brugðið, og ber honum að tilkynna flugmálastjórninni það tafarlaust.
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72. gr. 
Við breytingu á skipulagsreglum skal beita sömu aðferð og við setningu nýrra. 

Veita má tilslökun á forræðisskerðingu, án þess að uppkast liggi áður frammi til 
sýnis. 

73. gr. 
Skipulagsreglur skulu halda gildi sínu, unz flugmálaráðherra fellir þær úr gildi 

eða gildistimi þeirra er útrunninn. 
Nú eru skipulagsreglur úr gildi felldar, og taka ákvæði 6. og 7. mgr. 66. gr. til 

þess með tilsvarandi hætti. 

74. gr. 
Rétt er flugmálaráðherra að krefjast þess, að brott séu numdir eða merktir 

tálmar, sem eru utan svæðis, sem skipulag tekur yfir, en vegna hæðar mega teljast 
hættulegir flugumferð. Beitt skal eignarnámi, ef því er að skipta. Kostnaður, þar 
með taldar skaðabætur handa eiganda eða notanda, greiðist úr ríkissjóði. 

75. gr. 
Rétt er flugmálaráðherra að kveða svo á, að eigi skuli setja upp eða nota og, sé 

því að skipta, að brott skuli nema eða færa í annað horf merki, ljós eða hljóðvirki, 
tæki er senda frá sér útvarpsbylgjur, eða önnur tilfæri, sem telja má flugumferð 
stafa hættu af. 

Um skaðabætur fer eftir almennum reglum laga, ef því er að skipta. 

Önnur ákvæði. 

76. gr. 
Flugmálaráðherra er rétt að kveða á um flugvelli þá, er loftför mega nota, þá er 

þau hefja sig til flugs eða lenda, enda segi eigi öðruvísi í sérlögum. 

71. gr. 
Rétt er flugmálaráðherra að setja reglur um aðgang að flugvöllum, umferð um 

þá og dvöl loftfara á þeim og svo, beri nauðsyn til, banna í samráði við samgöngu- 
málaráðherra siglingu eða vist á vatna- eða sjóleiðum, sem notaðar eru um stundar- 
sakir eða til frambúðar sem flugstöðvar. 

78. gr. 
Heimta má afgjöld fyrir not flugvallar eða annars mannvirkis í þágu loftferða, 

sem eru til almennra nota, eftir reglum, sem flugmálaráðherra setur. Taka má afgjöld 
lögtaki. 

79. gr. 
Flugvelli og önnur mannvirki í þágu loftferða, sem eru til almennra nota, mega 

erlend loftför einnig nota með sömu skilyrðum og Íslenzk loftför í þvílíkum milli- 
ríkjaförum, enda sé fyrir hendi samningur um þetta við það erlenda ríki, sem í 
hlut á. 

80. gr. 
Flugmálaráðherra er rétt að kveða á, hverjum kostum þeir skulu búnir vera, 

sem starfa á flugvelli, í öðru flugvirki eða hafa á hendi annað það starf utan loft- 
fars, sem mikilsvert er um öryggi loftferða. Ráðherra setur reglur um starfsskirteini 
fyrir slíkum starfa. 

81. gr. 
Ákvæði 52. gr. taka með viðeigandi hætti til þeirra, sem hafa eftirlit með loft- 

förum og loftferðum, hafa á hendi tæknistörf við loftför eða önnur störf mikils- 
verð fyrir öryggi loftferða að dómi flugmálaráðherra.
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VIL KAFLI 

Leyfi til loftferdastarfsemi. 

82. gr. 
Leyfi flugmálaráðherra þarf til rekstrar reglubundinna loftferda í fjáraflaskyni 

yfir íslenzku yfirráðasvæði. 
Leyfi flugmálaráðherra þarf einnig til rekstrar annarra loftferða til fjáröflunar 

yfir nefndu yfirráðasvæði, enda mæli ráðherra eigi öðruvísi. 
Rétt er flugmálaráðherra að láta svo mælt, að kennsluflug, sýningarflug, sam- 

keppnisflug og önnur loftferðastarfsemi sérstakrar tegundar þurfi leyfis, enda þótt 
starfsemin sé eigi rekin til fjáröflunar. 

83. gr. 
Leyfi má því aðeins veita, að almenn sjónarmið styðji það. 

84. gr. 
Nú er einungis um að tefla loftferðir milli staða á íslenzku yfirráðasvæði, og má 

veita leyfi samkvæmt 82. gr. þeim einum, er fullnægir skilyrðum til skrásetningar 

á loftfari, þeim er í 7. gr. getur. 
Nú fullnægir leyfishafi eigi skilyrðum leyfis, og gengur leyfi úr gildi, nema 

úr sé bætt, áður en liðinn er frestur, sem flugmálaráðherra setur. 

Þá er alveg sérstaklega stendur á, er flugmálaráðherra rétt að veita leyfi sam- 
kvæmt 82. gr., þótt skilyrðum þessarar greinar sé eigi fullnægt. 

85. gr. 
Veita skal leyfi um tiltekinn tíma og binda þeim skilyrðum, sem nauðsynleg 

þykja, þar á meðal um farm- og fargjöld. 
Rétt er í leyfi að áskilja ríkinu heimild til innlausnar. 

86. gr. 
Nú brýtur leyfishafi í hinni leyfðu starfsemi í mikilvægum atriðum lagaboð, 

skilyrði leyfis, önnur fyrirmæli um starfsemina, eða hann reynist ófær til að reka 
starfsemina, og er rétt að svipta hann leyfi. 

87. gr. 
Rétt er að víkja frá ákvæðum þessa kafla, þá er leyfi er veitt, að því leyti sem 

sáttmáli við erlent ríki gerir það nauðsynlegt. 

88. gr. 
Flugmálaráðherra er rétt að setja reglur um, með hverju skilorði afhenda megi 

loftfar eða flugvirki þess eða varahluti í hendur annars aðila til nota á sjálfs hans 
kostnað. 

VIII. KAFLI 

Um umferð í lofti. 

89. gr. 
Flugmálaráðherra setur reglur um verndarráðstafanir, sem gerðar skulu til að 

afstýra árekstri loftfara, öðrum flugslysum, hættum og óhagræði af loftferðum. 

90. gr. 
Rétt er flugmálaráðherra að setja reglur um flugleiðir loftfara inn á íslenzkt 

yfirráðasvæði og yfir því og hverja flugvelli nota megi í millilandaflugi.
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91. gr. 
Rétt er þeim handhafa stjórnvalds, er í hlut á, að skipa loftfari að lenda, enda 

miði sú skipan til uppihalds á allsherjarreglu og öryggi. Lenda skal þá, svo skjótt 
sem kostur er. Nú er eigi gefin skipun annars efnis, og skal loftfar lenda á næsta 
flugvelli hér á landi, sem er til almennra flugnota og lenda má á. 

Nú flýgur loftfar inn á svæði, þar sem loftferðir eru bannaðar, og skal loftfarið 
tafarlaust fljúga út fyrir svæðið og tilkynna þetta þeim handhafa stjórnvalds, sem 
í hlut á, og mæli hann eigi annað, lenda á næsta flugvelli hér á landi, sem er til 
almennra flugnota og lenda má á. 

Nú fer stjórnandi loftfars eigi eftir fyrirmælum þessarar greinar, og er hand- 
hafa stjórnvaldsins rétt með viðeigandi ráðum að hindra áframhaldandi flug loft- 
farsins. 

92. gr. 
Hergögn má eigi flytja í loftförum án leyfis flugmálaráðherra. Flugmálaráð- 

herra setur í samráði við dómsmálaráðherra fyrirmæli um, hvað hergögn merkja. 
Flugmálaráðherra er rétt, í samráði við dómsmálaráðherra, að veita undanþágu frá 
ákvæðum þessarar greinar. 

Rétt er flugmálaráðherra til uppihalds á allsherjarreglu og öryggi að banna eða 
setja reglur um flutning annars varnings en hergagna. 

Rétt er flugmálaráðherra að banna eða setja reglur um heimild manna til að 
hafa meðferðis og nota ljósmyndatæki í loftfari. 

93. gr. 
Nú er eigi öðruvísi mælt í sérstökum lögum, og setur flugmálaráðherra reglur 

um dagbækur og önnur loftfarsskjöl, vist þeirra í loftfari, ef þurfa þykir, gerð þeirra, 
ritun og geymslu. 

94. gr. 
Hver, er það varðar hag hans að lögum, hefur rétt til að kynna sér efni dag- 

bóka og annarra loftfarsskjala. 

95. gr. 
Flugmálaráðherra kveður á, að hverju ráði flugverjar skulu hafa meðferðis 

skírteini og önnur skjöl. 

96. gr. 
Flugmálastjórn, lögreglu og tollyfirvöldum er rétt að rannsaka loftfar og sann- 

kanna þau skjöl, sem loftfar og flugverjar skulu vera búnir. 

IX. KAFLI 

Um loftflutninga. 

Gildissvið. 

. 97. gr. 
Ákvæði þessa kafla taka yfir flutninga í loftfari á farþegum, farangri eða varn- 

ingi, enda sé flutningur inntur af hendi gegn endurgjaldi. Nú framkvæmir loftferða- 
fyrirtæki flutninga, og gilda ákvæði laganna, enda þótt flutningur sé ókeypis. 

j 98. gr. 
Ákvæði kafla þessa gilda eigi um póstflutninga. 
Akvæðin um flutningaskjöl í 99.—105. gr. taka eigi til flutninga, sem inntir eru 

af hendi við óvenjulegar aðstæður og falla utan venjulegrar loftferðastarfsemi.
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Flutningaskjöl. 

99. gr. 
Nú eru farþegar fluttir, og skal flytjandi afhenda farseðil, þar sem greina skal: 

a. Brottfararstað og ákvörðunarstað. 
b. Að minnsta kosti einn umsaminn viðkomustað á leiðinni, svo fremi brottfarar- 

staður og ákvörðunarstaður eru í sama ríki og samið er um einn eða fleiri við- 
komustaði í öðru ríki. 

c. Að flutningurinn megi hlíta ákvæðum Varsjársáttmálans eða lögum, sem til 
líka við sáttmálann takmarka að jafnaði ábyrgð flytjanda á mannskaða og 
glötun eða tjóni á farangri. 
Nú eru eigi færðar sönnur á annað, og telst farseðill sönnun um gerð flutnings- 

samnings og flutningskjör. 

Nú er farseðill eigi gefinn út eða efni hans er eigi það, er mælt var, eða hann 
hefur glatazt, og er flutningssamningur engu að síður gildur. Nú er farþegi með 
samþykki flytjanda í loftfari, án þess að farmiði sé afhentur, eða farmiði seymir 
eigi þá vitneskju, sem í c. greinir, og getur flytjandi eigi borið fyrir sig ákvæði 
118. gr. um takmörkun ábyrgðar. 

100. gr. 
Nú er innrituðum farangri veitt viðtaka til flutnings, og skal gefa út farangurs- 

miða. Nú er farangursmiði eigi festur við eða felldur inn í farseðil farþega, sem 
fullnægir kröfum 1. mgr. 99. gr., og skal í farangursmiða greina: 

a. Brottfararstað og ákvörðunarstað. 
b. Að minnsta kosti einn umsaminn viðkomustað á leiðinni, svo fremi brottfarar- 

staður og ákvörðunarstaður eru í sama ríki og samið er um einn eða fleiri við- 
komustaði í öðru ríki. 

c. Að flutningurinn megi hlíta ákvæðum Varsjársáttmálans eða lögum, sem til líka 
við sáttmálann takmarka að jafnaði ábyrgð flytjanda á glötun eða tjóni á far- 
angri. 
Nú eru eigi færðar sönnur á annað, og telst farangursmiði sönnun um innritun 

og viðtöku farangurs til flutnings og um flutningskjörin. 
Nú er farangursmiði eigi gefinn út eða efni hans er eigi það, sem mælt var, eða 

hann hefur glatazt, og er flutningssamningurinn eigi að síður gildur. 
Nú hefur flytjandi tekið við farangri, án þess að afhenda farangursmiða, eða 

farangursmiði geymir eigi þá vitneskju, sem í c. greinir, og hann er eigi heldur festur 
við eða felldur inn í farmiða, sem geymir vitneskju þá, sem segir í 1. mgr. c. 99. gr., 
og getur flytjandi eigi borið fyrir sig ákvæði 2. mgr. 118. gr. um takmörkun ábyrgðar. 

101. gr. 

Nú er varningur fluttur, og getur flytjandi krafizt, að sendandi gefi út og afhendi 
honum skjal, sem nefnist flugfarmbréf. Sendandi getur og krafizt, að flytjandi taki 
við skjali þessu. 

Nú er flugfarmbréf eigi gefið út, eða það geymir eigi efni það, er mælt var, eða 
það hefur glatazt, og er flutningssamningurinn eigi að síður gildur. 

102. gr. 
Sendandi skal gefa flugfarmbréf út í þremur eintökum og afhenda þau flytjanda 

ásamt varningi. Á fyrsta eintakið skal rita „Handa flytjanda“, og skal sendandi undir- 
rita það. Á annað eintakið skal rita „Handa viðtakanda“, og skulu bæði sendandi og 
flytjandi undirrita það. Skal það fylgja varningnum. Þriðja eintakið skal flytjandi 
undirrita og skila því sendanda, þá er varningnum hefur verið veitt viðtaka. 
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Flytjandi skal undirrita flugfarmbréf, áður en varningur er færður í loftfar. 
Undirritun má rita með stimpli. Rétt er, að undirritun sendanda sé prentuð eða letruð 
með stimpli. 

Nú hefur flytjandi gefið út flugfarmbréf eftir beiðni sendanda, og skal talið, 
að hann hafi gert það fyrir hönd sendanda, nema annað sannist. 

103. gr. 
Nú eru fleiri en einn hlutir varnings fluttir, og skal sendandi gefa út sérstök 

flugfarmbréf, enda krefjist flytjandi þess. 

104. gr. 
Í flugfarmbréfi skal greina: 

a. Brottfararstað og ákvörðunarstað. 
b. Að minnsta kosti einn umsaminn viðkomustað á leiðinni, svo fremi brottfarar- 

staður og ákvörðunarstaður eru í sama ríki og samið er um einn eða fleiri við- 
komustaði í öðru ríki. 

c. Ad flutningurinn megi hlíta ákvæðum Varsjársáttmálans að lögum, sem til líka 
við sáttmálann takmarka að jafnaði ábyrgð flytjanda á glötun eða tjóni á varn- 
ingi. 

105. gr. 
Nú er varningur með samþykki flytjanda færður í loftfar, án þess að flug- 

farmbréf sé gefið út, eða flugfarmbréf geymir eigi vitneskju þá, sem mælt var í 
104. gr. c., og getur flytjandi eigi borið fyrir sig ákvæði 2. mgr. 118. gr. um takmörkun 
ábyrgðar. 

106. gr. 
Sendandi er ábyrgur fyrir tjóni, sem flytjandi eða einhver, sem flytjandi ber 

ábyrgð gegnt, bíður vegna þess, að frásögn sendanda í flugfarmbréfi um varning 
geymir eigi þau atriði, sem mælt var, eða er annars röng eða ófullkomin. 

107. gr. 
Flugfarmbréf er gild sönnun fyrir gerð flutningssamnings, viðtöku varnings og 

flutningsskilmálum, enda séu eigi leiddar sönnur að öðru. 
Frásögn flugfarmbréfs um þyngd varnings, umtak, umbúðir og hlutatölu telst 

rétt, enda séu eigi sönnur leiddar að öðru. Aðrar skýrslur í flugfarmbréfi um magn 
varnings eða rúmtak eða ástand gilda hins vegar eigi sem sönnun gegn flytjanda, 
nema hann hafi í viðurvist sendanda kannað réttleik þeirra og staðfest það með 
áritun á flugfarmbréfið eða skýrslurnar varða sýnilegt ástand vöru. 

Réttur til að ráðstafa varningi og afhending hans. 

108. gr. 
Nú fullnægir sendandi skuldbindingum sínum samkvæmt flutningssamningi, og 

er honum, flytjanda eða öðrum sendendum að meinfangalausu, rétt að ráðstafa varn- 
ingi þann veg, að hann endurheimtir hann á brottfarar- eða ákvörðunarflugvelli, 
stöðvar flutning hans, þá er lent er á leiðinni, lætur afhenda hann á ákvörðunar- 
stað eða á leiðinni öðrum aðila en þeim, sem tilgreindur er í flugfarmbréfi sem við- 
takandi, eða krefst þess, að hann sé fluttur aftur til brottfararflugvallar. Sendandi 
skal þó greiða kostnað af þessum ráðstöfunum. Nú er eigi unnt að framkvæma fyrir- 
mæli sendanda, og skal flytjandi tilkynna honum það þegar í stað.
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Nú fer flytjandi eftir fyrirmælum sendanda, án þess að lagt sé fram eintak það 
af farmbréfi, sem sendanda var skilað, og er flytjandi ábyrgur fyrir tjóni, sem réttur 
handhafi flugfarmbréfs bíður við það, en framkröfur á flytjandi þó á hendur send- 

anda. 
Réttur sendanda fellur niður, um leið og réttur viðtakanda hefst samkvæmt 

109. gr. Nú neitar viðtakandi að taka við flugfarmbréfi eða varningi eða verður fundi 
hans eigi náð, og öðlast þá sendandi á ný ráðstöfunarrétt á varningnum. 

109. gr. 
Nú er varningurinn kominn á ákvörðunarstað, og getur viðtakandi, sé eigi til- 

vikum 108. gr. til að dreifa, krafizt, að flytjandi láti af hendi við hann flugfarm- 
bréfið og varninginn gegn greiðslu þess, sem ógoldið er, og gegn efndum á flutnings- 
skilmálum þeim, sem í flugfarmbréfi greinir. 

Flytjandi skal, þegar er varningur er kominn á leiðarenda, tilkynna það við- 
takanda, enda sé eigi öðruvísi samið. 

110. gr. 

Nú viðurkennir flytjandi, að varningur hafi glatazt, eða hann er eigi kominn 
á leiðarenda í síðasta lagi sjö dögum eftir áætlun, og er viðkomanda rétt að neyta 
þess réttar, er flutningssamningurinn veitir honum, gegn flytjanda. 

111. gr. 
Samningur, sem geymir frávik frá ákvæðum 108--110. gr., er ógildur, nema 

hann sé tilfærður í flugfarmbréfi. 

112. gr. 
Sendanda er skylt að gefa þær skýrslur og láta fylgja flugfarmbréfi þau skjöl, 

sem nauðsynleg eru til fullnægju toll- og lögregluákvæðum, áður en varningur verður 
afhentur viðtakanda. Sendandi ber gagnvart flytjanda ábyrgð á því tjóni, sem hljótast 
kann af því, að þessar skýrslur eða skjöl vantar eða þau eru ófullkomin eða eigi 
í samræmi við settar reglur, nema flytjandi eða starfsmenn hans hafi gerzt sekir um 
yfirsjón eða vanrækslu. 

Flytjanda er eigi skylt að rannsaka, hvort þessar skýrslur og skjöl séu rétt 
eða alger. 

Ábyrgð flytjanda. 

113. gr. 
Nú lætur farþegi lífið eða hlýtur líkamsmeiðsl eða heilsutjón af völdum atburðar, 

sem gerist í loftfari eða þá er farið er upp í loftfar eða úr því, og ber flytjandi ábyrgð 
á því. 

114. gr. 
Nú spillist eða týnist innritaður farangur eða varningur af völdum atburðar, 

sem gerist á þeim tíma, er farangurinn eða varningurinn er í vörzlum flytjanda, 

hvort heldur það er á flugvelli, í loftfari eða á hverjum stað öðrum, þá er lent er 
utan flugvallar, og ber flytjandi ábyrgð á því. 

Nú tekur flutningssamningur einnig til flutninga á láði eða legi utan flugvallar 
við fermingu, afhendingu eða endurfermingu, og skal hvers konar tjón, sem verður 
á farangri eða varningi talið hafa orðið á þeim tíma, er í 1. mgr. getur, unz annað 
sannast. 

115. gr. 
Flytjandi ber ábyrgð á tjóni, sem verður af völdum dráttar við loftflutning far- 

þega, innritaðs farangurs eða varnings.
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116. gr. 
Flytjandi losnar undan ábyrgð, ef hann leiðir sönnur að því, að hann sjálfur 

og starfsmenn hans hafi gert allar nauðsynlegar varúðarráðstafanir til þess að af- 
stýra tjóni eða það hafi eigi verið á þeirra valdi. 

117. gr. 
Nú sannar flytjandi, að sá, sem fyrir tjóninu varð, hafi sjálfur verið valdur 

eða samvaldur þess, og má færa skaðabætur niður eða fella þær niður. 

118. gr. 
Nú eru farþegar fluttir, og skal hámark á ábyrgð flytjanda vegna hvers einstaks 

farþega vera kr. 36 500.00. Semja má þó um hærra hámark ábyrgðar. 

Nú er innritaður farangur eða varningur fluttur, og skal hámark á ábyrgð flytj- 
anda vera kr. 37.00 á kg. Nú hefur farþegi eða sendandi, þá er farangur eða varn- 
ingur er afhentur flytjanda, tilgreint sérstaklega þá hagsmuni, sem tengdir eru við 
afhendingu farangurs eða varnings á ákvörðunarstað, og greitt það aukafarmgjald, 
sem kveðið kann að vera á um, og gildir þá hin tiltekna fjárhæð sem hámark á 
ábyrgð flytjanda, nema hann sanni, að raunverulegir hagsmunir farþega eða send- 
anda hafi verið minni. Nú er um að tefla glötun, spjöll eða seinkun á hluta hins 
innritaða farangurs eða varnings eða einhvers, sem í farangri eða varningi kann 
að felast, og skal einungis leggja heildarþunga þess varnings, sem þannig stendur 
á um, til grundvallar við ákvörðun á hámarksábyrgð flytjanda. Ef glötun, spjöll eða 
seinkun lækkar verðmæti annarra hluta varnings, sem sami farangursmiði eða 
sama flugfarmbréf tekur til, skal einnig taka heildarþunga þessara varningshluta 
við ákvörðun á hámarksábyrgð. 

Hámarksábyrgð flytjanda á varningi, sem farþegar halda í vörzlum sínum, skal 
vera kr. 730.00 til hvers farþega. 

Rétt er dómara að dæma sækjanda málskostnað án tillits til hámarksábyrgðar 
samkvæmt grein þessari. Þetta gildir þó eigi, ef flytjandi hefur áður en 6 mánuðir 
eru liðnir, frá því er atburður sá gerðist, er tjónið hlauzt af, eða áður mál sé höfðað, 
boðið sækjanda skriflega skaðabætur, sem eigi eru lægri en dæmd fjárhæð að undan- 
skildum málskostnaði. 

Skaðabætur samkvæmt grein þessari skal reikna eftir gullgildi. Nú verða breyt- 
ingar á gullgildi íslenzkrar krónu, því sem skráð er hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
við gildistöku laga þessara, og breytast tilgreindar hámarksbætur í samræmi við hið 
nýja gullgildi. Í dómsmáli skal reikna eftir gullgildi til íslenzks gjaldeyris á dóms- 
uppsögudegi. 

119. gr. 
Ógildur er áskilnaður, sem miðar að því að leysa flytjanda undan ábyrgð eða 

kveða á um lægri hámarksábyrgð en í 118. gr. segir. 
Nú er varningur fluttur, og er leyfilegt að gera áskilnað um tjón eða spjöll, sem 

leiðir af eðli varnings eða eðlislægum galla á honum. 

120. gr. 
Nú sannast, að flytjandi eða starfsmenn hans hafa við framkvæmd starfa síns 

valdið tjóninu, annaðhvort af ásetningi eða af stórfelldu gáleysi samfara vitneskju 
um, að tjón myndi sennilega af hljótast, og skal eigi beita ákvæðum 118. gr. um 
hámarksábyrgð. 

121. gr. 
Nú eru starfsmenn flytjanda sóttir til fébóta fyrir skaða, sem þeir hafa við 

framkvæmd starfa síns valdið af minni háttar gáleysi en því, sem í 120. gr. getur, 
og má heildarfjárhæð þeirra skaðabóta, sem þeim og flytjanda er gert að greiða, 
eigi fara fram úr hámarksábyrgð flytjanda.
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122. gr. 
Nú er tekið vid innrituðum farangri eða varningi án fyrirvara af hálfu viðtak- 

anda, og skal telja, að farangurinn eða varningurinn hafi verið afhentur í góðu 
lagi og í samræmi við flutningsskírteini, enda sannist eigi annað. 

Nú hefur farangur eða varningur orðið fyrir spjöllum eða eitthvað af honum 
glatazt, og skal tilkynna það flytjanda, jafnskjótt sem tjónsins verður vart, og í 
síðasta lagi áður en liðnir eru frá viðtöku sjö dagar, að því er varðar farangur, en 
fjórtán dagar, að því er til annars varnings tekur. Tilkynningu um seinkun skal gefa, 
áður en liðinn er tuttugu og einn dagur frá þeim degi að telja, er farangur eða varn- 
ingur var boðinn viðtakanda til umráða. 

Tilkynningu skal skrá á flutningsskirteini eða senda bréflega, áður en frestur 
er liðinn. 

123. gr. 
Nú er tjón eigi tilkynnt, áður liðnir séu frestir þeir, sem í 122. gr. getur, og fellur 

niður sérhver krafa á hendur flytjanda, nema hann hafi farið sviksamlega að ráði 
sínu. 

124. gr. 
Skaðabótamál skal höfða annaðhvort fyrir dómi á þeim stað, þar sem flytjandi 

býr eða hefur aðalskrifstofu sína eða útibú það, sem gerði flutningssamninginn, eða 
á ákvörðunarstaðnum. 

Nú tekur Varsjársáttmálinn yfir flutninginn, og verður skaðabótamál einungis 
höfðað fyrir íslenzkum dómstól eða dómstól í ríki, sem gerzt hefur aðili að nefndum 
sáttmála. 

125. gr. 
Réttur til skaðabóta eftir ákvæðum þessa kafla fellur niður, ef mál er eigi höfðað, 

áður en tvö ár eru liðin frá því er loftfar kom á ákvörðunarstað eða frá þeim degi, er 
loftfar skyldi koma þangað, eða frá því er flutningur stöðvaðist. 

126. gr. 
Nú eiga fleiri en einn flytjandi, hver á eftir öðrum, að annast flutning, sem ber 

samkvæmt flutningssamningi eða flutningssamningum að telja einn og sama flutn- 
ing, og er hver þeirra, þá er hann tekur við farþegum, innrituðum farangri eða 
varningi, ábyrgur fyrir þeim hluta flutningsstarfans, sem hann á að inna af hendi. 

Nú er um að tefla flutning á innrituðum farangri eða varningi, og getur send- 
andi einnig beint kröfum sínum gegn fyrsta flytjanda, og sá, sem á rétt til afhend- 
ingar, gegn síðasta flytjanda, þótt tjón eða seinkun hafi orðið, meðan varningur- 
inn var i vörzlu annars flytjanda. 

Ef fleiri flytjendur eru ábyrgir samkvæmt þessu, bera þeir óskipta ábyrgð. 

Flutningur með fleiri en eins konar flutningstækjum. 

127. gr. 
Nú fer flutningur að nokkru fram með loftfari og að nokkru með öðru flutnings- 

tæki, og taka ákvæði laga þessara einungis til loftflutningsins. 
Taka má upp í loftflutningsskjalið skilmálana fyrir hinum greinum flutningsins. 

Önnur ákvæði. 

128. gr. 
Ógildir skulu vera fyrirvarar í flutningssamningi og samningar, gerðir áður en 

tjón verður, þar sem aðilar víkja frá ákvæðunum um þau lög, sem fara skal eftir, 
eða ákvæðum um varnarþing.
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Gerðardómssamningar, gerðir áður en tjón verður, eru einungis gildir, að því 
er varðar flutning á munum, enda sé gerðardómur háður á einhverjum þeim stað, 
sem er löglegt varnarþing eftir 124. gr., og sé málið útkljáð samkvæmt ákvæðum 
Varsjársáttmálans, að því leyti sem ákvæði hans taka til þess. 

129. gr. 
Nú er loftflutningaskjal sert utan Íslands eða varðar loftflutninga milli ríkja, 

og er viðvörun samkvæmt 99. gr. 1 c., 100. gr. 1 c. og 104. gr. c. nægilega fram- 
kvæmd, ef skjalið ber það greinilega með sér, að flutningurinn geti hlítt Varsjár- 
sáttmálanum og að hann takmarki að jafnaði ábyrgð flytjanda í þeim tilvikum, 
sem viðkomandi ákvæði tekur til. 

Nú er um að tefla loftflutning milli ríkja, sem Varsjársáttmálinn tekur eigi 
yfir, og getur flytjandi borið fyrir sig takmörkun ábyrgðar samkvæmt 118. gr. 
jafnvel þótt flutningsskjalið geymi eigi viðvörun þá, sem í 1. málsgrein getur. 

130. gr. 
Nú er um að tefla loftferðir innanlands og eigi samið um viðkomu utan lands, 

og er flugmálaráðherra rétt að gera undantekning frá ákvæðum 1. mgr. 99. gr., 
1. mgr. 100. gr. og 1. mgr. 104. gr. um farseðla, farangursmiða og flugfarmbréf. 

131. gr. 
Þá er rætt er um Varsjársáttmálann í lögum þessum, er átt við sáttmála þann 

um alþjóðaloftflutninga, sem gerður var í Varsjá 12. október 1929, með þeim breyt- 
ingum, sem á honum urðu samkvæmt sáttmálaauka, undirrituðum í Haag 28. 
september 1955. 

Ákvæði kafla þessa skal eigi beita um milliríkja loftflutninga, sem fram- 

kvæmdir eru samkvæmt áskilnaði, gerðum með heimild í viðbótar-bókun við 2. gr. 
Varsjársáttmálans frá 12. október 1929 eða XXVI. gr. Haag-sáttmálaaukans frá 
28. september 1955. 

132. gr. 
Ákvæði laga þessara hrófla eigi við Varsjársáttmálanum frá 12. október 1929, 

að svo miklu leyti sem hann heldur gildi sínu í milliríkjaskiptum Íslands og 
annarra ríkja, sem eigi hafa fullgilt eða játazt undir sáttmálaaukann, sem gerður 
var í Haag 28. september 1955. 

X. KAFLI 

Skaðabætur. 

133. gr. 
Nú hlýzt af notkun loftfars skaði á mönnum eða hlutum, sem eru utan loft- 

farsins, og er eigandi þess eða, eftir því sem við á, aðili sá, sem það er rekið á 
kostnað hans, skyldur að bæta skaðann fé. 

Skaðabótaskyldan fellur niður, ef sannað er, að sá, sem fyrir skaða verður, 
hefur valdið tjóninu af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. 

Nú verður maður fyrir meiðslum eða heilsutjóni, og er rétt að krefjast fébóta 
fyrir þjáningar og lýti. Ef sá, sem á rétt til bóta, hefur að nokkru eða öllu misst 
stærfskrafta sína, á hann rétt á skaðabótum fyrir varanlegan missi á starfshæfni. 
Nú andast sá. sem fyrir slysi verður, af völdum þess, og getur sá, sem misst hefur 
vegna dauða hans framfæranda, krafizt fébóta fyrir það tjón, sem ætla má, að 
hann hafi beðið. 

Sá, sem kostað hefur útförina, getur krafið kostnaðinn af henni bættan, að 

svo miklu leyti sem hann fer eigi fram úr því, sem hæfilegt má teljast.
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134. gr. 
Nú er um að tefla tjón, sem verða á mönnum eða hlutum innan marka viður- 

kennds flugvallar, og skal eigi beita ákvæðum 1. mgr. 133. gr. 
Nú verður tjón á loftfari eða farmi við árekstur loftfara, og skal beita ákvæð- 

um siglingalaga um árekstur skipa. 
Nú verður við árekstur tveggja eða fleiri loftfara tjón, sem hver þeirra, er 

bera kostnaðinn af rekstri loftfaranna, á að greiða samkvæmt ákvæði 1. mgr. 133. 
gr., og eru þeir allir samskulda. Dómstólar skera úr með hliðsjón af ástæðum, 
hversu mikinn hluta goldinna skaðabóta hver þeirra megi framkrefja úr hendi þess 
eða þeirra, sem samábyrgir eru. 

135. gr. 
Ákvæði 133. og 134. gr. takmarka að engu þann rétt til skaðabóta, sem leiðir 

af almennum reglum. 

136. gr. 
Nú verður maður, sem starf hefur á hendi í loftfari, skaðabótaskyldur fyrir 

tjón, sem verður við loftferðir og er af völdum mistaka eða vanrækslu hans við 

starfann, og geta dómstólar fært skaðabótafjárhæð niður með hliðsjón af sök hans, 
stærð tjónsins og aðstæðum að öðru leyti. Ákvæði þessu má einnig beita um skaða- 
bótaverk manna, sem inna af hendi utan loftfars starf, sem mikilvægt er fyrir 
flugörvggi. 

137. gr. 
Eigandi loftfars, sem nota skal til loftferða samkvæmt lögum þessum, skal 

taka og halda við vátryggingu eða tryggingu, er örugg telst, til greiðslu skaðabóta, 
sem falla kunna á hann eða umráðanda loftfarsins vegna tjóns, er verður á mönn- 
um og hlutum utan loftfarsins og stafar af notkun þess. Leita skal viðurkenningar 
flugmálaráðherra á vátryggingarfélagi og tryggingu. 

Nú fellur vátrygging úr gildi, og ber vátryggingarfélag gagnvart þriðja aðilja 
ábyrgð á tjóni samkvæmt hljóðan vátryggingarskirteinis í tvo mánuði, frá því er það 
tilkynnti flugmálaráðherra, að vátryggingin væri niður fallin, enda hafi loftfarið 
eigi á þeim tíma verið strikað af skrá eða flugleyfi samkvæmt 3. gr. c. afturkallað. 

Rétt er flugmálaráðherra að kveða á um vátryggingu eða aðra tryggingu gegn 
tjóni á mönnum eða hlutum í loftfari eða við för eða flutning þeirra í loftfar eða 
úr því og svo gegn tjóni á innrituðum farangri og varningi, meðan flytjandi ber 
ábyrgð á honum samkvæmt IX. kafla. 

Flugmálaráðherra er rétt að setja nánari reglur um vátryggingu eða tryggingu, 
þar á meðal um afleiðingar þess, að vátryggingu eða tryggingu er eigi haldið í gildi, 

XL KAFLI 

Flugslys. 

Bjargþjónusta. 

138. gr. 
Flugmálaráðherra setur reglur um leit og bjargráð, þau er viðhafa skal, þá 

er loftfars er saknað, því hlekkist á eða það ferst, þar á meðal um aðstoð þá, 
sem einstaklingum og fyrirtækjum er skylt að veita við leit og bjargstörf, og um 
þóknun fyrir slíka aðstoð. 

Kostnað, sem ríkissjóður hefur af leit að loftfari, sem er saknað, er flugmála- 
ráðherra rétt að leggja að nokkru eða öllu leyti á eiganda eða umráðanda loft-
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farsins, enda hnígi rök til þess og það fari eigi í bág við millirikjasamninga. 
Sama gildir um kostnað af bjargstarfa, að því leyti sem hann greiðist eigi með 
bjarglaunum. 

Björgun loftfara. 

139. gr. 
Nú bjargar maður eða stuðlar að björgun á loftfari, sem hlekkzt hefur á eða 

er statt í háska, farangri eða varningi, sem í því er, eða nokkru því, sem telst til 
slíks loftfars, farangurs eða varnings, og á hann, hvort heldur bjargað er í lofti, 
á láði eða legi, rétt til bjarglauna samkvæmt gildandi reglum um björgun skipa 
og varnings, sem til þeirra telst. Nú bjargar maður eða stuðlar að björgun á 
mannslífum úr þeim háska, sem tilefni til björgunar varð, og á hann kröfu til 
hlutdeildar í bjarglaununum. 

Nú hefur maður stofnað til óvenjulegra útgjalda, sem nauðsynleg voru til 
varðveizlu á loftfari eða varningi úr því, og á hann rétt til, að honum séu endur- 
greidd nefnd útgjöld, enda hafi hann eigi breytt gegn beinu og réttmætu banni 
flugstjóra þess, sem í hlut á. 

Krafa um bjarglaun eða endurgjald fyrir téð óvenjuleg útgjöld má eigi fara 
fram úr verðmæti því, sem bjargað var, svo sem loftfari ásamt flutningsgjaldi fyrir 
farangur, varning og farþega. 

140. gr. 
Eigandi bjargaðs varnings ábyrgist einungis með verðmæti þess, sem bjargað 

var. Krafa um bjarglaun er tryggð með veði í loftfari, farangri og varningi, sem 
gengur fyrir öllum öðrum veðböndum. Veðkrafa, sem stafar af síðari atburði, gengur 
fyrir veðkröfu, sem stafar af fyrri atburði. 

Nú er farangur eða varningur af hendi látinn, og fellur þá veðrétturinn niður. 
Veðréttur í loftfari fellur niður eftir þrjá mánuði, ef hann er eigi þinglesinn og 
fjárhæð hans samþykkt eða mál höfðað til staðfestu veðrétti. Mál má höfða þar sem 
bjargstarfa lauk eða þar sem loftfar og varningur er. 

Rannsókn á flugslysum. 

141. gr. 
Nú ferst maður, sem staddur er í loftfari eða utan þess, í flugslysi eða hlýtur 

mikil meiðsl, eða loftfar eða hlutir utan þess verða fyrir miklum spjöllum, og skal 
flugmálastjórnin láta fara fram rannsókn á flugslysinu. 

Slíka rannsókn skal og hefja, þá er legið hefur við flugslysi eða ástæða er til 
að ætla, að loftfari, flugmannvirkjum á jörðu eða rekstri þeirra sé eða hafi verið 
áfátt til muna. 

Skylt er flugmálaráðherra að skipa rannsóknarnefnd kunnáttumanna til að kanna 
orsakir flugslyss, ef manntjón hefur orðið. 

142. gr. 
Nú verður maður þess vís, að flugslys er orðið, og skal hann tafarlaust til- 

kynna það næsta lögreglustjóra eða flugmálastjórn, enda sé honum eigi rétt að 
ætla, að yfirvöld viti þegar um slysið. Sama gildir um þann, sem finnur loftfar 
eða aðra hluti við aðstæður, er benda til þess, að flugslys hafi orðið. 

143. gr. 
Nú hefur flugslys orðið á íslenzku yfirráðasvæði, og má hvorki hreyfa né nema 

á brott loftfarið, hluta þess, innihald þess né verksummerki slyssins, unz rannsókn 

er lokið, enda hafi lögregla í samráði við rannsóknaraðila eigi leyft það.
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Án slíks leyfis må þó hreyfa, flytja til eða nema á brott loftfarið, hluta þess 
eða innihald, að svo miklu leyti sem nauðsynlegt reynist til að frelsa menn eða 
dýr, ná pósti úr loftfari, afstýra spjöllum af eldi eða öðrum orsökum eða koma í 
veg fyrir, að loftfarið, hlutar þess eða innihald valdi háska eða almenningi mikl- 
um baga. 

144. gr. 
Starfsmönnum flugmálastjórnar er heimilt að fara á slysstað til rannsóknar á 

loftfari eða flaki þess, jafnvel þótt um stað í einkaeign sé að tefla, og svo að 
gera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru í því skyni. 

Rétt er starfsmönnum flugmálastjórnar að krefjast framlagningar á bókum 
og öðrum skjölum, er varða flugfarið og áhöfn þess, taka skýrslur af eiganda eða 
umráðanda (notanda) loftfarsins, áhöfn þess og hverjum öðrum, sem ætla má, að 
kunni að geta veitt vitneskju, er stuðli að því að leiða í ljós orsök slyssins. 

Krefja má lögreglu um aðstoð við rannsóknina, eftir því sem þurfa þykir. 
Nú er ástæða til, og getur lögregla þá framkvæmt þá eftirgrennslan, sem ákæru- 
valdið telur nauðsynlega, og krafizt við hana aðstoðar flugmálastjórnar. Rétt er 
flugmálaráðherra í samráði við dómsmálaráðherra að setja nánari reglur um sam- 
starf og verkaskiptingu lögreglu og flugmálastjórnar. 

Eiganda loftfars, umráðanda (notanda) og öðrum, sem í hlut eiga, skal kynna 
það, sem rannsóknin leiðir í ljós, og veita skal þeim færi á því að krefjast fram- 
haldsrannsóknar. Rétt er aðiljum þessum að vera við rannsóknina, ef flugmála- 

stjórnin leyfir. 

145. gr. 

Þá er rannsókn er lokið, skal, svo fljótt sem verða má, semja skýrslu um niður- 

stöðu rannsóknarinnar og senda hana flugmálaráðherra, saksóknara og dómsmála- 

ráðherra. Í skýrslunni skal gerð grein fyrir orsök eða sennilegri orsök slyssins, 

auk þess sem þar skulu gerðar tillögur um þær varúðarráðstafanir, sem gera má 

til þess að afstýra áframhaldandi slysum af sömu eða líkum orsökum. 
Með skýrslunni skal einnig fylgja yfirlýsing um, hvort ástæða sé til að ætla, 

að brotnar hafi verið réttarreglur eða starfsreglur. 

Nú telur flugmálastjórnin, að rannsókn flugslyss leiði í ljós, að skirteinishafi 

hafi í sambandi við slysið orðið sekur um atferli, er veiti tilefni til að svipta hann 

skírteininu, og skal hún gera tillögur þess efnis. 
Flugmálaráðherra er rétt að kveða svo á, að birta skuli skýrslu um rannsókn 

á flugslysi. 

146. gr. 

Um rannsókn á flugslysum fer annars samkvæmt lögum nr. 82/1961, um með- 

ferð opinberra mála. 

147. gr. 

Flugmálaráðherra er rétt í samráði við dómsmálaráðherra að setja nánari 

reglur um vörzlu og brottnám loftfars, sem í slysi hefur lent. Nema má brott á 

kostnað eiganda eða umráðanda flak loftfars, sem er til trafala umferð eða baga, 

enda hafi aðili eigi orðið við kröfu yfirvalds um brottnám innan hæfilegs frests. 

XII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

148. gr. 

Nú er ástæða til að ætla, þá er loftfar ætlar á loft, að það sé eigi lofthæft eða 

tilhlýðilega áhöfn skipað eða það muni verða notað andstætt ákvæðum laga þessara 

eða reglum, settum samkvæmt þeim, og er þeim handhafa valds, sem í hlut á, rétt 
All
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að leggja bann við för loftfarsins og, beri nauðsyn til, aftra, að það hefji sig upp 
af flugvelli, unz úr er bætt. Flugmálastjórnin eða sá, sem hún til þess veitir vald, 
tekur ákvörðun í þessu efni. Ákvörðun skal tafarlaust leggja fyrir flugmálastjórn- 
ina, ef hún sjálf hefur eigi tekið hana. 

149. gr. 
Réttum umráðanda flugvallar, sem er heimill almenningi, er rétt að aftra för 

loftfars af flugvellinum, unz eftirgjald eftir síðustu lendingu og notkun loftfarsins 
af vellinum er greitt eða trygging sett fyrir greiðslu þess. 

150. gr. 
Rétt er flugmálaráðherra til aukins öryggis við loftferðir að setja reglur um 

meðferð, geymslu og afhending eldsneytis og annars, sem til búnaðar loftfara þarf, 
og um eftirlit með því, að reglurnar séu haldnar. 

151. gr. 
Eigandi eða notandi loftfars og réttur umráðandi viðurkennds flugvallar eða 

annars loftferðavirkis er skyldur að láta í té þá vitneskju, sem flugmálastjórnin 
krefst til að geta rækt störf sín. Sömu skyldu hefur forráðandi viðurkenndrar starf- 
semi samkvæmt 33. gr. eða annarrar starfsemi, sem rekin er samkvæmt viðurkenn- 
ingu eftir lögum þessum eða reglum, settum samkvæmt þeim. 

Rétt er flugmálastjórninni að skýra þriðja aðilja frá vitneskju, sem hún hefur 
fengið með framangreindum hætti, að því leyti sem það er nauðsynlegt samkvæmt 
alþjóðasamningi. Að öðru leyti er rétt að skýra frá slíkri vitneskju eða birta hana 
almenningi, enda sé eigi um að tefla trúnaðarmál. Nú hefur sá, sem telur sig eiga 
rétt til launungar, mótmælt því, að vitneskja fari lengra eða sé birt, og verður það 
einungis samkvæmt úrskurði flugmálaráðherra. 

Nú hefur maður fengið greinda vitneskju í starfa sínum, og hefur hann þagn- 
arskyldu, að því leyti sem vitneskjan eigi má fara lengra eða hana má eigi birta. 

152. gr. 
Flugmálaráðherra kveður á um gjöld, sem inna ber af hendi fyrir stjórnvalds- 

gerðir, sem framkvæmdar eru eftir lögum þessum. 
Rétt er flugmálaráðherra að ákveða, að sá, sem hefur hag af gerðum þeim, 

sem í 1. mgr. segir, greiði kostnað af þeim. 
Gjöld samkvæmt grein þessari má heimta með lögtaki. 

XIII. KAFLI 

Refsiákvæði. 

153. gr. 
Nú notar eigandi eða umráðandi (notandi) loftfars, sem eigi er íslenzkt og 

eigi hefur erlent þjóðerni með þeim hætti, er í b-lið 3. gr. segir, loftfarið án sér- 
staks leyfis til loftferða yfir íslenzku yfirráðasvæði eða skeytir eigi skilyrðum fyrir 
veittu leyfi, og skal hann sæta sektum eða varðhaldi. 

154. gr. 
Nú veitir maður rangar eða ófullnægjandi skýrslur, þá er hann a) tilkynnir 

loftfar til skrásetningar, b) æskir þess, að það sé af skrá strikað, c) sækir um 
leyfi samkvæmt síðustu mgr. 7. gr. eða b-lið 13. gr., og skal hann sæta sektum 
eða varðhaldi. Sömu refsingu skal hver sá sæta, sem leiðir hjá sér að tilkynna
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skrásetningarstjóra eitthvert það atriði, sem boðið er í lögum þessum, eða tilkynnir 
eitthvert atriði ranglega eða ófullnægjandi. 

155. gr. 
Nú nemur maður ranglega af loftfari þjóðernismerki eða skrásetningar eða 

annað lögmælt merki eða setur rangt merki á loftfar, og skal hann sæta sektum 
eða varðhaldi. 

Sömu refsingu skal eigandi eða umráðandi (notandi) loftfars sæta, ef hann 
notar loftfar til loftferða, þótt það vanti þjóðernismerki eða skrásetningar eða hafi 
röng merki. 

156. gr. 
Nú notar eigandi eða umráðandi (notandi) loftfars það til loftferða, þótt það 

sé eigi lofthæft eða tilhlýðilega áhöfn skipað, tygjað eða fermt til þeirrar farar, 
sem því er ætlað að fara, eða það er af öðrum ástæðum eigi þannig búið, að bað 
fullnægi nauðsynlegum öryggiskröfum, og eigi er veitt leyfi til notkunarinnar sam- 
kvæmt lögum þessum, og skal hann sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 

3 árum. 

157. gr. 
Ef maður hefur í frammi óhæfilegt atferli við smíð loftfars, fylgitækja þess 

og varahluta eða við viðhald þess, viðgerð eða breytingar á því, og veldur með 
því hættu á því, að loftfarið verði tekið í notkun, án þess að fullnægt sé kröfum 

til öryggis, skal hann sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 3 árum. 
Sömu refsingu skal sá sæta, sem viðhefur með nefndum hætti óhæfilegt atferli 

við búnað loftfars, fermingu eða aðra tygjun. 

158. gr. 
Nú notar eigandi eða umráðandi (notandi) loftfar það til loftferða, þótt eigi 

sé fyrir hendi lögmælt vátrygging eða önnur trygging, er það varðar samkvæmt 

137. gr., og skal hann sæta sektum eða varðhaldi. 
Nú notar hann loftfarið, án þess að fyrir hendi séu flugskjöl, sem boðin eru 

í lögum þessum eða reglum, settum samkvæmt þeim, og skal hann sæta sektuni 
eða varðhaldi allt að 8 mánuðum. 

159. gr. 
Flugstjóri, sem hefur á hendi stjórn loftfars í loftferð, þá er svo stendur á 

sem segir í 153. gr., 2. mgr. 155. gr., 156. gr. eða 158. gr., skal sæta sömu refsingu 
sem eigandi eða umráðandi (notandi). 

160. gr. 
Nú innir maður af hendi starfa í loftfari, án þess hann hafi gilt skírteini eða 

leyfi, sem lög þessi mæla, eða sé slíks skirteinis eigi krafizt, án þess að fullnægja 
þeim skilyrðum, sem sett eru um starfann, og skal hann sæta sektum eða varðhaldi. 

161. gr. 
Ef flugverji hlýðir eigi við starfann skipunum yfirboðara síns, skal hann 

sæta sektum eða varðhaldi allt að 6 mánuðum. 
Nú hefur hann með neitun sinni um hlýðni stofnað loftfari eða mannslífi í 

hættu eða hann neitar að hlýða, þrátt fyrir það þótt skipan sé endurtekin, eða 
séu sakir mjög miklar, og má Þeita varðhaldi eða fangelsi allt að 4 árum.
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162. gr. 
Nú innir maður af hendi starfa i loftfari eða reynir það andstætt ákvæðum 

1. mgr. 52. gr., og skal hann sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 3 árum. 
Ef hann framkvæmir starfa með áhrifum áfengis eða annars æsandi eða deyfandi 
lyfs eða hann hefur brotið gegn ákvæði 3. mgr. 52. gr., skal beita varðhaldi eða 
fangelsi. 

163. gr. 
Nú brýtur maður gegn reglum, sem flugmálaráðherra hefur sett til að afstýra 

árekstri milli loftfara eða öðrum flugslysum eða til að tryggja fólk gegn hættum 
og trafala af loftferðum, og skal hann sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt 
að 3 árum. 

Nú víkur maður af flugleið, sem ákveðin er samkvæmt 90. gr., eða brýtur 
gegn reglum, sem flugmálaráðherra setur loftförum, er fljúga inn á íslenzkt yfir- 
ráðasvæði, og skal hann sæta sektum eða varðhaldi. 

164. gr. 
Nú hefur maður á hendi stjórn foftfars á loftbraut eða öðru svæði, þar sem 

flugumferð hlítir sérstakri skipan, en fer eigi eftir eða brýtur gegn leiðbeiningum 
flugumferðarstjórnar, sem honum er skylt að hlýða, og skal hann sæta sektum, 
varðhaldi eða fangelsi allt að 3 árum. 

Sömu refsingu skal sá flugstjóri sæta, sem brýtur gegn ákvæðum 91. gr. um 
lendingarskyldu. 

165. gr. 
Ef eigandi eða umráðandi (notandi) loftfars brýtur gegn ákvæðum 1. mgr. 92. 

gr. um flutning hergagna eða reglum, sem settar hafa verið samkvæmt 2. mgr. 
sömu greinar um flutning annars varnings, skal hann sæta sektum eða varðhaldi 
eða fangelsi allt að 2 árum. 

Sömu refsingu skal flugstjóri sæta, sem stjórnar loftfari, þá er það er notað 
til ólöglegra flutninga, þeirra er í 1. mgr. þessarar greinar getur. 

166. gr. 
Nú brýtur maður gegn boði forseta Íslands samkvæmt 4. gr., og skal hann 

sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 2 árum. 

167. gr. 
Nú lendir loftfar í háska, og flugstjóri gerir eigi allt, sem honum er unnt til 

að bjarga loftfari, mönnum og varningi, sem í því er, eða gerir eigi annað það, 

sem honum er skylt samkvæmt 49. gr., og skal hann sæta sektum, varðhaldi eða 

fangelsi allt að 2 árum. 

168. gr. 
Nú veldur flugverji því með smygli eða með öðru athæfi, sem brýtur í bág 

við starfsskyldur hans, að yfir loftfari eða varningi vofir kyrrsetning eða hald af 
hendi íslenzkra eða erlendra yfirvalda, og skal hann sæta sektum eða varðhaldi 
allt að 1 ári. 

169. gr. 
Ef flugstjóri eða annar flugverji lætur fyrir farast að gera skyldu sína um 

gerð, íritun eða geymslu flugskjala eða um vist flugskjala, skirteina eða annarra 
skjala í loftfari, skal hann sæta sektum eða varðhaldi allt að 5 mánuðum. 

Nú framkvæmir hann ranga íritun í flugskjöl eða veldur því á annan hátt, 

að efni slíks skjals er rangt, og skal hann sæta sektum eða varðhaldi eða fangelsi 
allt að 2 árum.
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170. gr. 
Nú vanrækir flugstjóri eða flugverji starfsskyldur sínar með ítrekuðum eða 

óhæfilegum hætti eða fremur annars konar óhæfu í starfa sínum, án þess þó að 
ákvæði 153. til 169. gr. taki til, og skal hann sæta sektum eða varðhaldi. 

171. gr. 
Ef umráðandi flugvallar eða annars flugvirkis lætur það vera í notkun, þótt 

það fullnægi eigi settum skilyrðum eða hafi eigi viðurkenningu flugmálastjórn- 
ar, þá er slíkrar viðurkenningar er krafizt, skal hann sæta sektum eða varðhaldi. 

Nú brýtur hann gegn ákvæðum 79. gr., og skal hann sæta sektum. 

172. gr. 
Nú hlítir sá, sem í hlut á, eigi forræðisskerðingu samkvæmt 66., 67., 71., 72., 

73., 74. og 75. gr., og skal hann sæta sektum eða varðhaldi allt að 1 ári. Refsa 

skal fyrir tilraun sem fullframið brot. 

173. gr. 

Nú stundar maður loftferðastarfsemi eða aðra starfsemi án sérleyfis, leyfis 

eða viðurkenningar, sem krafizt er í lögum þessum eða reglum, settum samkvæmt 

þeim, og skal hann sæta sektum eða varðhaldi. 

174. gr. 
Ef maður brýtur bann samkvæmt 148. gr. við för loftfars af flugvelli, skal 

hann sæta sektum eða varðhaldi. Refsa skal fyrir tilraun sem fullframið brot. 

175. gr. 
Ef maður tálmar framkvæmd skoðunar, eftirlits eða annarrar rannsóknar 

samkvæmt lögum þessum, eða reglum, settum samkvæmt þeim, eða veitir eigi að- 
stoð við slíka rannsókn, þá er þess er krafizt með heimild í lögum eða reglunum, 
skal hann sæta sektum eða varðhaldi. 

Sömu refsingu skal sá sæta, sem andstætt ákvæðum 143. gr. hróflar við loft- 
fari, flaki af því eða öðru eftir flugslys. Fyrir tilraun skal refsa sem fullframið brot. 

176. gr. 
Nú er manni boðið samkvæmt 138. gr. að veita aðstoð sína við leit og bjargstörf, 

en hann veitir eigi þá þjónustu eða rækir annars eigi skyldur sínar, og skal hann 
sæta sektum. 

177. gr. 
Nú lætur maður í öðrum tilvikum en í 154. gr. getur farast fyrir að veita til- 

kynningu, sem boðin er í lögum þessum eða reglum, settum samkvæmt þeim, eða 
hann veitir ranga eða ófullnægjandi tilkynningu eða skýrslur, og skal hann sæta 
sektum eða varðhaldi. 

Brot gegn ákvæðum IX. kafla varðar eigi refsingu samkvæmt þessari grein. 

178. gr. 
Nú vanrækir maður að afhenda þjóðernis- eða skrásetningarskírteini, loft- 

hæfnisskírteini eða annað skírteini eða skjal, sem afhenda skal samkvæmt lögum 
þessum eða reglum, settum eftir þeim, og skal hann sæta sektum. 

179. gr. 
Ef maður brýtur gegn reglum, settum samkvæmt lögum þessum, skal hann 

sæta sektum eða varðhaldi allt að 6 mánuðum, enda taki eigi önnur refsiákvæði 
þessa kafla yfir atferlið.
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180. gr. 
Nu hlyzt af broti, sem lyst er i 156., 157., 159., 161.—164., 167. og 170.—172. gr., 

mannslát eða tjón til mikilla muna á líkama manns, heilsu eða eign, og má beita 
fangelsi allt að 5 árum. 

Þessari auknu refsingu má einnig beita fyrir brot gegn 158. gr., ef maður 
verður fyrir fjártjóni til mikilla muna, sökum þess að eigi hefur verið fyrir hendi 
lögmælt vátrygging eða önnur trygging. 

181. gr. 
Ef brot, sem lýst er í 153.—179. gr., er framið af gáleysi, skal beita sektum eða 

varðhaldi allt að 1 ári, þó þannig, að aldrei má beita þyngri refsingu en fyrir 
ásetningsbrot. 

182. gr. 
Ákvæðum almennra hegningarlaga um hlutdeild skal beita. 
Nú taka hegningarákvæði þessa kafla til eiganda eða umráðanda (notanda) 

loftfars, umráðanda flugvallar eða annars flugvirkis eða til starfsherra samkvæmt 
173. gr., og skulu undirmenn látnir sæta refsingu samkvæmt þeim, þá er þeir gerast 
brotlegir með þeim hætti, er í hegningarákvæðunum segir. Hegningarákvæðin taka 
með samsvarandi hætti yfir stjórnarmenn og aðra trúnaðarmenn félaga og annarra 
lögaðilja. 

183. gr. 
Nú hefur maður, sem er í fyrirsvari félags, stofnunar, samtaka eða annars 

lögaðilja, framið athæfi, sem refsivert er samkvæmt kafla þessum, og er rétt að 
dæma nefndum lögaðilja fésekt og missi starfsréttinda, enda sé brotið drýgt til 
hagsbóta lögaðiljanum eða hann hafi haft ágóða til muna af brotinu. 

Um sviptingu réttinda. 

184. gr. 
Svipta skal flugstjóra eða flugverja með dómi rétti til að starfa í loftfari, þá 

er hann hefur rækt starfa sinn á mjög vítaverðan hátt eða telja verður með hlið- 
sjón af eðli mistaka hans eða atferli við starfann varhugavert af öryggisástæðum, 
að hann starfi í loftfari. 

Nú brýtur maður gegn ákvæðum 52. gr. og starfar síðan eða reynir að starfa 
í loftfari, og skal svipta hann með dómi rétti til slíkra starfa. 

Svipting réttar skal vera um ákveðinn tíma, eigi skemur en 6 mánuði, eða að 
fullu og öllu, ef miklar sakir eru. Svipting réttar samkvæmt 2. mgr. skal þó að 
jafnaði eigi vera styttri en 1 ár. Nú hefur maður verið sviptur rétti um stundar- 
sakir samkvæmt ákvæðum 5. mgr. hér á eftir, og skal ákveða í dómi, hvort sá tími 
dragist frá endanlegum sviptingartíma. 

Nú hefur maður verið sviptur rétti til að starfa í loftfari eða til að öðlast 
hann um lengri tíma en 3 ár, og má bera undir þann dómstól, sem dæmt hafði til 
fullnaðar sviptingu réttar, kröfu um endurheimtu hans, þótt sviptingartíminn sé 
eigi runninn út. Mál skal reka að hætti opinberra mála, þó þannig að hinn dóm- 
felldi er sóknaraðili, en ákæruvaldið varnaraðili. Slíkt málskot má í fyrsta lagi 
verða, þá er 3 ár eru liðin frá uppsögu fullnaðardóms um sviptingu réttar. Réttur 
verður einungis endurheimtur, þá er sérstakar ástæður mæla með þvi. Nú hefur 
sóknaraðili áður verið sviptur með dómi rétti til að starfa í loftfari, og verður rétt- 
urinn í undantekningartilvikum einungis dæmdur honum aftur og í fyrsta lagi, þá 
er 6 ár eru liðin frá uppsögu þess dóms, er svipti hann réttindum.



21. mai. 87 Nr. 34. 

Nú telur flugmálastjórnin, að efni séu til að svipta mann rétti til að starfa í 

loftfari, og er henni rétt að svipta hann réttinum til bráðabirgða, þó svo að dóm- 

ari sá, sem málið ber undir, getur, hvenær sem er og áður málið er dæmt til fulln- 

aðar, ógilt ákvörðun flugmálastjórnar. 

Nú er kveðinn upp sýknudómur í héraði og ákæruvaldið áfrýjar honum, og 

er því rétt í kærumáli að æskja dóms Hæstaréttar, að ákærði sé sviptur réttindum, 

meðan á áfrýjun stendur, enda séu gildar ástæður til. 

Nú er maður sviptur rétti til starfa í loftfari til bráðabirgða eða með dómi 

til fullnaðar, og skal flugmálastjórnin taka skírteini hans í sínar vörælur. 

Nú hefur manni, sem hefur íslenzkt ríkisfang eða íslenzkt heimilisfang, verið 

refsað erlendis fyrir atferli, sem leitt hefði samkvæmt grein þessari til sviptingar á 

rétti til að starfa í loftfari, ef mál hefði dæmt verið eftir lögum þessum, og er rétt 

að krefjast slíkrar sviptingar á réttindum í opinberu máli hér á landi. Ákvæðum 

greinar þessarar skal þá beita með samsvarandi hætti. 

Ákvæðum 17. mgr. skal með samsvarandi hætti beita um menn, sem starfa 

þann hafa á hendi, er í 81. gr. getur. 

XIV. KAFLI 

Sérreglur. 

185. gr. 

Flugmálaráðherra er rétt að undanþiggja ákvæðum laga þessara eða setja sér- 

reglur um loftför, sem eigi hafa stjórnanda innan borðs eða eigi eru knúin fram 

af hreyfli eða eru annars sérstakrar tegundar, enda sé öryggi loftferða eigi teflt 

í tvísýnu né gildar ástæður standi í vegi. Þó verður eigi með þessum hætti serð 

breyting á ákvæðum einkaréttarlegs eðlis né refsiákvæðum. 
Flugmálaráðherra er og rétt að setja reglur um tæki, sem ætluð eru til að hreyf- 

ast um loftið, en eru eigi loftför. 

186. gr. 

Flugmálaráðherra er rétt að ákveða, að erlend loftför, sem íslenzkur aðili notar 

eða ræður yfir, skuli lúta tilteknum ákvæðum í lögum þessum og reglum, settum 

samkvæmt þeim, sem varða Íslenzk loftför. 

Rétt er ráðherra, þá er skilyrðum 1. mgr. er fullnægt, að ákveða, að loftfarið 

skuli teljast íslenzkt eftir 2. tl. 4. gr. laga nr. 19/1940. 

187. gr. 
Flugmálaráðherra ákveður, hverjir fari með vald flugmálastjórnar eftir lögum 

þessum, að því leyti sem sérlög skipa eigi því efni. 

188. gr. 
Flugmálaráðherra er rétt að setja reglugerð til nánari fyllingar lögum þessum. 

XV. KAFLI 

189. gr. 
Ákvæði 137. gr. taka eigi til loftfara íslenzka ríkisins. 
Flugmálaráðherra er rétt að undanþiggja loftför þessi öðrum ákvæðum lag- 

anna, þó hvorki ákvæðum einkaréttarlegs eðlis né refsiákvæðum.



Nr. 34. 88 21. mai. 

190. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 32/1929 og lög nr. 24/1945. Þó 

skulu halda gildi sínu 1. mgr. 27. gr., 30. gr., 36. gr. og 40. gr. laga nr. 32/1929, svo 
og lög um breyting á þeim lögum, nr. 49/1947. 

Gjört í Reykjavík, 21. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 35. |. 20. mai. 
LOG 

um Ljósmæðraskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkið rekur ljósmæðraskóla í sambandi við Landspítalann í Reykjavík, og skal 

hann veita nemendum sínum menntun til þess að gegna ljósmóðurstörfum á Íslandi. 

2. gr. 
Skólinn heitir Ljósmæðraskóli Íslands og starfar undir yfirstjórn ráðherra þess, 

er fer með heilbrigðismál. Stjórnarnefnd ríkisspítalanna gegnir skólanefndarstörfum 
fyrir skólann. 

3. gr. 
Námstími ljósmæðraskólans er 2 ár. Yfirlæknir fæðingardeildar Landspítalans 

er skólastjóri og yfirljósmóðir aðalkennari ásamt skólastjóra. Heimilt er að ráða 
að skólanum aukakennara eftir ákvörðun ráðherra. 

4. gr. 
Nemendur ljósmæðraskólans fá kaup, sem ráðherra ákveður að fengnum til- 

lögum skólastjóra og skólanefndar. Landspítalinn selur nemendum fæði við kostn- 
aðarverði. 

5. gr. 
Í reglugerð skulu vera ákvæði um árlegan starfstíma skólans, tölu nemenda, 

inngönguskilyrði, námsefni og kennslutilhögun, próf og vitnisburði, réttindi og 
skyldur nemenda og laun kennara. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1964. Jafnframt falla úr gildi lög um ljósmæðra- 

og hjúkrunarskóla Íslands, nr. 13 23. júní 1932. 

Gjört að Bessastöðum, 20. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein.
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LÖG 

um breytingu á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Iðnlánasjóði er heimilt að gefa út sérstakan flokk vaxtabréfa í þeim tilgangi 

að breyta í föst lán lausaskuldum iðnfyrirtækja, sem skylt er að greiða iðnlána- 

sjóðsgjald, samkvæmt ákvæðum laga nr. 45 3. apríl 1963, og hafa ekki fengið nægi- 

leg lán til hæfilegs tíma til framkvæmda, sem þau hafa ráðizt í á árunum 1957— 

1962, að báðum árum meðtöldum. 
Ríkissjóður ábyrgist skuldbindingar, sem Iðnlánasjóður stofnar til samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar, og takmarkast ábyrgðin eigi af ákvæðum 1. mgr. 6. gr. 

laga um Iðnlánasjóð. 

2. gr. 

Lán samkv. lögum þessum skulu aðeins veitt gegn veði í fasteignum og vélum 

iðnfyrirtækja. Áður en lán er veitt, skal fara fram nýtt mat hinna veðsettu eigna, 

þar sem þær skulu metnar til endurkaupsverðs að frádregnum afskriftum, er miðist 

við rýrnun eignarinnar frá því, að hún varð til. 

Vaxtakjör skulu ákveðin af stjórn Iðnlánasjóðs, að fengnu áliti stjórnar Seðla- 

banka Íslands og með samþykki iðnaðarmálaráðherra. 

3. gr. 

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

nr. 45 3. apríl 1963, um Iðnlánasjóð. 

4. gr. 

Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara og skil- 

yrði fyrir lánveitingum, svo sem ákvæði um lánstíma og hámark veðskulda af mats- 

verði veðs að höfðu samráði við bankana. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 15. mai 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) Sn 

Jóhann Hafstein.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 54 5. júní 1957, um búfjárrækt. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
36. gr. laganna orðist svo: 
Óheimilt er að láta stóðhesta ganga lausa, nema heimild felist til þess í lögum 

þessum, sbr. 39. gr. 
Verði vart við slíkan hest, ber umráðamanni þess lands, þar sem hesturinn 

kemur fyrir, að láta handsama hann og flytja hann til hreppstjóra, sem næstur er 
í því lögsagnarumdæmi. Skal þá hreppstjóri taka hestinn í gæzlu og standa skil á 
sanngjarnri greiðslu vegna fyrirhafnar og kostnaðar við handsömun. Sömu ákvæði 
gilda um hesta, sem ekki er hægt að gelda vegna skapnaðargalla. 

2. gr. 
37. gr. laganna orðist svo: 
Finnist stóðhestur utan vörzlu, sem merktur er með bókstöfunum K eða LK á 

hægri lend, skal umráðamaður þess lands, þar sem hesturinn finnst, gera eiganda 
hans viðvart og gefa honum kost á að sækja hestinn. Hirði eigandi ekki um það, 
eða ef ekki er vitað um eiganda, þá skal umráðamaður landsins láta handsama hest- 
inn og flytja hann til hreppstjóra, sem næstur er í því lögsagnarumdæmi. 

Hreppstjóri tilkynnir eiganda um hestinn, og á eigandi rétt til að fá hann af- 
hentan gegn sanngjarnri greiðslu fyrir gæzlu og handsömun, enda geti eigandi 
sannað heimild sína til að merkja hestinn með kynbótahestsmerki. Finnist eigandi 
ekki, skal hreppstjóri auglýsa hestinn í útvarpi, og skal tekið fram um mark, merki 
og einkenni. Gefi eigandi sig fram innan hálfs mánaðar frá auglýsingardegi, skal 
afhenda honum hestinn gegn greiðslu á áföllnum kostnaði, geti hann sannað heimild 
sína til þess að merkja hestinn sem kynbótahest. 

Nú hefur hreppstjóra verið afhentur ómerktur stóðhestur, eða stóðhestur, sem 
merktur hefur verið án heimildar, og skal hreppstjóri þá selja hann á opinberu 
uppboði. Vitji eigandi andvirðisins innan sex mánaða frá söludegi, skal honum 
greitt það að frádregnum öllum áföllnum kostnaði, annars rennur andvirðið í fjall- 
skilasjóð þess hrepps eða upprekstrarfélags, þar sem hesturinn var handsamaður. 
Sömu ákvæði gilda um merkta stóðhesta, sem er ekki vitjað á tilsettum tíma frá aug- 
lýsingardegi, sbr. 2. málsgr. þessarar greinar. 

Verði ágreiningur um kostnað vegna handsömunar og gæzlu stóðhests samkv. 
þessari grein og 36. gr., skal hann metinn af tveimur dómkvöddum mönnum. 

3. gr. 
39. gr. laganna orðist svo: 
Í sýslum, þar sem hrossabúskapur er að verulegu leyti rekinn til framleiðslu 

á kjöti, geta sýslunefndir gert samþykktir um að leyfa hrossaeigendum að láta stóð- 
hesta ganga lausa í heimahögum á tímabilinu 20. maí til 20. Júlí. Enn fremur geta 
sýslunefndir leyft hrossaeigendum í einu eða fleiri upprekstrarfélögum að sleppa 
stóðhestum með hryssum á afrétt, þar sem svo hagar til, að eigi er ástæða til þess að 
ætla, að um verulegan samgang hrossa milli afrétta sé að ræða. Hrossaræktarráðu-
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nautur skal fela einum manni í hverjum hreppi í samráði við hreppsnefnd að ákveða, 
hve mörgum stóðhestum má sleppa á afrétt. Enginn stóðhestur má ganga laus á 
afrétt, nema hann hafi fengið viðurkenningu hrossaræktarráðunautar eða manns 
í umboði hans. Slíka hesta skal merkja með LK á hægri lend, en bókstaf hrepps 
og númeri á vinstri. 

Undanþágur þessar skulu því aðeins veittar, að fyrir liggi umsóknir um þær 
frá hlutaðeigandi hreppsnefndum, enda hafi þær áður verið ræddar á almennum 
hreppsfundum og hlotið meirahlutasamþykki búenda í viðkomandi hreppum og upp- 

rekstrarfélögum. Undanþágur þessar skulu aldrei veittar lengur en til fimm ára í 
senn, og leita skal álits hrossaræktarráðunautar Búnaðarfélags Íslands um þær. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 16. mai 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

  

Ingólfur Jónsson. 

16. maí. = Nr. 38. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Hafnarfjarðarkaupstað 

land jarðarinnar Áss í Hafnarfirði. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Hafnarfjarðarkaupstað land jarðarinnar Áss 

í Hafnarfirði. 
Náist ekki samkomulag um söluverð landsins, skal það metið af dómkvöddum 

mönnum. 
Andvirði landsins skal Hafnarfjarðarkaupstað heimilt að greiða á 25 árum. 
Þarfnist ríkið eða ríkisstofnanir byggingarlóða úr landinu undir opinberar bygg- 

ingar, skal því heimilt að kaupa þær og þá við sama verði hlutfallslega og Hafnar- 
fjarðarkaupstað var gert að greiða fyrir landið. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 16. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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LOG 

um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjákra. 

ForsETi Ístanps 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki 

mínu: 

I. KAFLI 

Um meðferð ölvaðra manna. 

1. gr. 
Þegar lögreglan tekur mann höndum sakir ölvunar, skal hún tilkynna nán- 

ustu vandamönnum hans aðgerðir sínar, ef um mann undir 21 árs aldri er að ræða. 
Sé maður handtekinn vegna ölvunar tvisvar sinnum eða oftar með skömmu milli- 
bili, skal lögreglan tilkynna nafn hans til áfengisvarnaráðunauts eða áfengisvarna- 
nefndar, sem heldur spjaldskrá í þessu skyni. 

Þegar um ítrekaðar handtökur er að ræða, eða grunur leikur á, að hinn hand- 
tekni sé haldinn drykkjusýki, eða yfirvofandi drykkjusýki, skal lögreglan, að 
fengnu læknisvottorði, flytja hinn handtekna í sjúkrahús, er veitt getur slíkum 
sjúklingi viðtöku. 

Nú er ekki völ á rúmi í sjúkrahúsi í þessu skyni, og skal þá veita hlutaðeig- 
andi sjúklingi læknismeðferð, eftir því sem við verður komið. 

2. gr. 
Ölvaða menn, sem sæta meðferð samkvæmt ákvæðum 1. greinar, skal hafa í 

gæzlu, unz af þeim er runnið, og allt að tveimur sólarhringum til læknisrannsóknar, 
eftir því sem ástæða þykir til samkvæmt ákvæðum 3. greinar. 

3. gr. 
Læknir, sem stundar ölvaða menn samkvæmt ákvæðum 1. og 2. greinar, skal 

sjá um, að hlutaðeigandi sjúklingi sé látin í té viðeigandi aðhlynning, en auk þess 
gerir hann sér far um að kynna sér líkamlegt og andlegt ásigkomulag þeirra, svo 
og allar aðstæður með tilliti til drykkjuhneigðar þeirra og drykkjuskapar. Komist 
hann að raun um, að um drykkjusýki eða yfirvofandi drykkjusýki sé að ræða, 
tilkynnir hann hlutaðeiganda sjálfum, eða aðstandendum hans, eftir því sem við á, 
niðurstöður sínar og er til ráðuneytis um, hvernig við skuli bregðast. 

4. gr. 
Auka skal svo fljótt sem verða má sjúkrahúskost til fullnægingar ákvæðum 

1.—3. gr. Kostnaður við byggingu slíkra sjúkrahúsa eða sjúkrahúsadeilda skal 
greiðast úr gæzluvistarsjóði eftir nánari ákvörðun heilbrigðismálastjórnarinnar. 

5. gr. 
Ákvæði 1.—3. greinar raska ekki ákvæðum laga um viðurlög við ölvunarbrotum, 

enda mega ákvæði þessara laga ekki verða því til hindrunar, að þeim viðurlögum 
verði komið fram. 

6. gr. 
Kostnaður af dvöl á sjúkrahúsi skv. 2. gr. greiðist á sama hátt og annar sjúkra- 

húskostnaður.
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7. gr. 

Ráðherra setur nánari reglur um meðferð ölvaðra manna samkvæmt ákvæðum 

13. greinar, með sérstöku tilliti til þess, ef um endurtekin tilfelli, drykkjusýki 

eða yfirvofandi drykkjusýki er að ræða, að hlutaðeigendum gefist kostur á sem 

fullkomnustum leiðbeiningum og aðstoð sér til viðréttingar, og þá sérstaklega, ef 

unglingar eiga í hlut. 

II. KAFLI 

Um meðferð drykkjusjúkra manna. 

8. gr. 

Meðferð drykkjusjúkra skal vera í höndum lækna, sjúkrahúsa, heilsuverndar- 

stöðva, eða annarra stofnana, sem til þess hafa hlotið sérstakt leyfi heilbrigðis- 

stjórnarinnar og háðar eru eftirliti hennar. 

Stofnanir eða einstakir læknar, sem hafa drykkjusjúklinga til meðferðar, skulu 

senda landlækni, eða þeim, er hann ákveður, upplýsingar á þar til gerðum eyðu- 

blöðum, er skrifstofa landlæknis lætur í té. 

9. gr. 

Á geðsjúkrahúsi ríkisins og síðar á móttökudeild þess, er byggð verður, skal 

vera unnt að veita drykkjusjúklingum meðferð og framkvæma á þeim nauðsyn- 

legar rannsóknir. Í þessu skyni skal auka sjúkrarými stofnananna, svo að unnt 

verði að vista þar drykkjusjúka til skammrar sjúkrahúsmeðferðar. Í tengslum við 

geðsjúkrahúsið eða móttökudeild þess skal reka lækningastöð fyrir þá, sem ekki 

þarfnast innlagningar, svo og til eftirmeðferðar þeirra, sem innlagðir hafa verið. 

Í tengslum við geðsjúkrahúsið skal enn fremur reisa og reka sérstök hæli til með- 

ferðar þeirra, sem ekki er talið að veitt verði viðhlítandi meðferð á annan hátt; 

hér með talin deild á sjúkrahúsinu fyrir þá, sem haldnir eru psychoses alcoholicae 

eða alcoholismus symptomaticus in aliis psychosibus. 

Til þess að mæta hinum auknu störfum, sem ákvæði þessarar greinar leggja 

á geðsjúkrahúsið, skal ráða sérstakan aðstoðaryfirlækni, er hafi m. a. með höndum 

meðferð drykkjusjúkra í sjúkrahúsinu og fyrir- og eftirmeðferð í lækningastöð. 

Annað starfslið, sem nauðsynlegt kann að þykja til að fullnægja þessum störfum, 

skal heimilt að ráða eftir þörfum. 

10. gr. 

Vilji bæjarfélag eða samtök, sem starfa að bindindis- eða líknarmálum og fengið 

hafa leyfi heilbrigðismálastjórnarinnar, reisa og reka á sinn kostnað lækningastöð 

eða hæli til aðhlynningar og lækningar drykkjusjúku fólki, er heimilt að veita til 

þess styrk úr gæzluvistarsjóði, að því tilskildu, að heilbrigðismálastjórn staðfesti 

reglugerð slíkra stofnana, enda séu þær háðar eftirliti hennar. 

11. gr. 
Til hælisvistar skv. 9. og 10. gr. verða teknir: 

1. Þeir, sem sækja sjálfir um að verða aðnjótandi slíkrar vistar i allt að sex mán- 
udi. Umsóknin skal undirrituð af umsækjanda í viðurvist tveggja vitundar- 
votta, sem staðfesta, að undirskriftin sé gerð af fúsum og frjálsum vilja og að 
umsækjandi hafi verið vel fær um að gera sér grein fyrir þeirri skuldbindingu, 

er í umsókninni fólst. 
2. Þeir, sem sviptir eru sjálfræði vegna drykkjusýki. 
3. Þeir, sem undirgangast fyrir sakadómi að sæta hælisvist allt að sex mánuði. 
4. Þeir, sem dæmdir eru til hælisvistar, sbr. 65. gr. laga nr. 19 12. febr. 1940.



Nr. 39. 94 19. mai. 

Tekið skal fram í umsókn, sbr. tl. 1, og yfirlýsingu fyrir dómi, sbr. tl. 3, að 
umsækjandi gangist undir að virða í einu og öllu þær reglur, sem um hælisvist eru 
settar. 

12. gr. 
Sá, sem fengið hefur hælisvist skv. 1.—3. tl. 11. gr. skal dvelja á hælinu svo 

lengi sem læknir þess ákveður. Þó skal sjúklingur, er hlotið hefur hælisvist skv. 1. 
eða 3. tl. 11. gr., aldrei dvelja lengur á hæli en hann hefur skuldbundið sig sig til 
með umsókn, þ. e. í mesta lagi sex mánuði, nema samþykki hans komi til að nýju. 

Sá, sem dæmdur hefur verið til hælisvistar skv. 4. tl. 11. gr., skal hlíta vistinni 
svo lengi sem segir í 65. gr. laga nr. 19 12. febr. 1940. 

Nú fer sá, sem fengið hefur hælisvist skv. ákvæðum þessara laga, heimildarlaust 
af hæli, þar sem hann dvelst, og er þá heimilt að þröngva honum, eftir atvikum 
með lögregluvaldi, í vistina á ný og til að hlíta henni, unz lokið er þeim tíma, sem 
segir í 1. og 2. málsgr. þessarar greinar. 

13. gr. 
Hælisvist fylgir vinnuskylda, eftir því sem yfirlæknir hælisins segir fyrir um 

eða aðstoðarlæknar hans eða aðrir í hans umboði. 

14. gr. 
Hver sá, er gefur eða veitir áfengi þeim, sem honum vitanlega er í meðferð 

vegna drykkjusýki, eða aðstoðar hann við útvegun áfengis, skal sæta sektum. 

15. gr. 
Um greiðslu kostnaðar vegna hælisvistar fer eftir lögum nr. 78 1936, um ríkis- 

framfærslu sjúkra manna og örkumla. 

16. gr. 
Ráðherra setur nánari reglur um meðferð drykkjusjúkra manna skv. lögum 

þessum, þar á meðal með hverjum skilyrðum þeim verði veitt hælisvist, rekstur 
hæla skv. 9. gr., vist þar, vinnu vistmanna, svo og aðrar skyldur þeirra og réttindi. 

III. KAFLI 

Um gæzluvistarsjóð. 

17. gr. 
Af ágóða Áfengisverzlunar ríkisins skal greiða 7% milljón krónur ár hvert 

i sérstakan sjóð, gæzluvistarsjóð. Sjóðurinn hefur það hlutverk að standa undir 
kostnaði af framkvæmd laga þessara, og þá fyrst og fremst að auka og reisa stofn- 
anir þær, sem um getur í 4. og 9. gr. laganna. 

Af tekjum sjóðsins skal árlega verja a. m. k. 2%, tveim af hundraði, til rann- 
sókna á orsökum, eðli og meðferð drykkjusýki. 

Heilbrigðisstjórn er heimilt að ákveða til allt að fimm ára í senn, að verja 
megi nokkrum hluta af tekjum sjóðsins til að styrkja starfsemi félaga, sem reka 
á sinn kostnað hæli eða aðrar stofnanir til lækninga drykkjusjúku fólki, enda fari 
öll sú starfsemi fram skv. reglugerðum, sem heilbrigðisstjórnin staðfestir, og sé 
háð eftirliti hennar.
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IV. KAFLI 

Um meðferð þeirra, er misnota önnur slævandi eða örvandi efni. 

18. gr. 

Ráðherra er heimilt að ákveða, að lög þessi taki einnig til þeirra, sem mis- 

nota önnur slævandi eða örvandi efni, að því leyti, sem við getur átt, og skal þá 

sérstök reglugerð sett þar um. 

V. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

19. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda eftir því sem skilyrði 

verða fyrir hendi til að fullnægja ákvæðum þeirra. Jafnframt falla úr gildi lög 

nr. 55 25. maí 1949, um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, svo og síðari 

breytingar á þeim lögum. 

Gjört að Bessastöðum, 19. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Jóhann Hafstein. 
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 36 1. apríl 1948, um sóknargjöld. 

ForsETi ÍsLaNDs 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

1. málsgr. 1. gr. laganna orðist þannig: 
Hver maður, karl eða kona, á aldrinum 16—67 ára, sem er heimilisfastur hér 

á landi eða lögskráður á íslenzkt skip og er í þjóðkirkjusöfnuði, skal árlega greiða 
gjald til kirkju þeirrar, er hann á sókn að, allt að 100.00 kr. á ári, eftir nánari 
ákvörðun safnaðarfundar í hverri sókn. Þó má hækka gjaldið í allt að 250.00 kr. á 

ári, að fengnu samþykki kirkjumálaráðherra. Gjaldskyldualdur miðast við áramót. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnframt úr gildi numin lög nr. 24 17. 

marz 1954 og lög nr. 43 29. marz 1961. 

Gjört að Bessastöðum, 20. mai 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Jóhann Hafstein.
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LOG 

um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 1953. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
3. málsgr. 4. gr. laganna orðist svo: 
Ef sjúkrahús er í fleiri en einni deild, skal sérstakur sjúkrahúslæknir eða 

yfirlæknir vera fyrir hverri deild. 

2. gr. 
10. gr. laganna orðist svo: 
Ríkissjóður greiðir sveitarfélögum þrjá fimmtu hluta kostnaðar af að reisa 

almenn sjúkrahús og sömu aðilum tvo þriðju hluta kostnaðar við að reisa hér- 
aðslæknabústaði samkvæmt lögum þessum. 

Heimilt er ráðherra að greiða % hluta kostnaðar við að reisa yfirlæknisbústaði 
við sjúkrahús í fámennari byggðarlögum, ef það er óhjákvæmilegt til þess að tryggja 
nauðsynlega læknisþjónustu. 

Þegar framlag ríkissjóðs til sjúkrahúsa er ákveðið, skal það miðað við eðlilegan 
kostnað af að reisa bygginguna með öllu múr- og naglföstu og við lagfæringu á lóð. 
Með múr- og naglföstu skal telja aðalröntgentæki, helztu skurðstofutæki, meiri háttar 
eldunartæki og matreiðsluvélar, aðalþvottavélar í þvottahúsi, þegar um er að ræða 
sjúkrahús, sem rúmar fleiri en 20 sjúklinga, enda sé búnaður allur við hæfi sjúkra- 
hússins. 

3. gr. 
Á eftir 10. gr. laganna komi ný grein, sem verður 11. gr. og hljóði svo: 
Ríkisframlag til bygginga almennra sjúkrahúsa, sem rekin eru af sveitarfélög- 

um, og læknisbústaða eru bundin þeim skilyrðum, að allur undirbúningur slíkra 
bygginga fari fram í samráði við ráðherra þann, er fer með heilbrigðismál, svo 
og landlækni, og að kostnaðaráætlun og fullnaðaruppdrættir að mannvirkjunum hafi 
hlotið samþykki þeirra og húsameistara ríkisins. 

Alþingi ákveður hverju sinni, til hvaða sjúkrahúsa eða læknisbústaða stofn- 
kostnaðarframlög eru veitt, og er ekki heimilt að hefja framkvæmdir fyrr en fyrsta 
fjárveiting er fyrir hendi. Nú hefur Alþingi samþykkt slíka fjárveitingu og ákveður 
það þá einnig, hvernig framlögum skuli háttað framvegis. En skylt er ríkissjóði 
þó að hafa lokið greiðslu á framlögum sínum til hverrar framkvæmdar, miðað við 
upphaflega kostnaðaráætlun, innan 5 ára, frá því að fyrsta framlag var innt af hendi, 
ef sjúkrahús vistar ekki yfir 20 sjúklinga, sbr. 5. gr., og innan 8 ára, ef sjúkrahús 
vistar fleiri sjúklinga. Ríkisframlag til læknisbústaða skal með sama hætti inna 
af hendi innan 5 ára, frá því að fyrsta framlag var greitt. Ákvæði þau, sem hér 
að framan greinir, taka þó aðeins til framkvæmda, sem ákveðnar eru eftir að lög 
þessi taka gildi. 

Ef hafnar eru framkvæmdir, án þess að framangreindum skilyrðum sé fullnægt, 
er stofnkostnaður ríkissjóði óviðkomandi,
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4. gr. 

Í stað 11. gr. laganna kemur ný grein, sem verður 12. gr. og orðast svo: 

Úr ríkissjóði greiðist sérstakur styrkur vegna rekstrarhalla sjúkrahúsa sveitar- 

félaga. Styrkurinn skal greiddur hálfsárslega eftir á, og skal síðari greiðsla innt 

af hendi, þegar sjúkrahús hefur skilað tilskildum ársskýrslum um reksturinn ásamt 

rekstrarreikningi, sem gerður skal úr garði samkvæmt fyrirmælum heilbrigðis- 

stjórnarinnar. i 

Sjúkrahúsin falla eftir þjónustu í þrjá aðalflokka til að hljóta rekstrarstyrk. Í 

I. flokki eru deildaskipt sjúkrahús, þ. e. sjúkrahús með minnst 3 deildum, lyf- 

læknisdeild, handlæknisdeild og röntgendeild. Í II. flokki eru sjúkrahús, sem hafa 

sérstakan sjúkrahúslækni eða yfirlækni, auk annarrar læknisþjónustu, en falla ekki 

undir I. flokk. Í III. flokki eru sjúkrahús eða sjúkraskýli, sem héraðslæknar veita 

forstöðu. Ráðherra er heimilt að skipta sjúkrahúsum í I, IH. og III. flokki í undir- 

flokka, að fengnum tillögum landlæknis. Styrkhæð miðast við flokkun sjúkrahúsa 

og legudagafjölda og ákvarðast nánar í reglugerð innan marka fjárveitinga í fjár- 

lögum. 
Ráðherra er heimilt að gera það að skilyrði fyrir styrkveitingu samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar, að hlutaðeigandi sjúkrahús tryggi rekstrarafkomu sína 

með því að taka hæfilegt aukagjald umfram almenn daggjöld af sjúklingum frá 

nágrannasveitarfélögum, er sjúkrahússins hafa not, en hafa sjálf ekki með hönd- 

um sérstakan sjúkrahúsrekstur, ella sé sjúkrahúsinu tryggður með samningi hæfi- 

legur árlegur rekstrarstyrkur af hendi slíkra sveitarfélaga. 

5. gr. 
12. gr. laganna verður 13. gr. og 13. gr. verður 14. gr. 

6. gr. 
Lög þessi ganga í gildi þegar í stað, og greiðist rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa 

samkvæmt þeim í fyrsta skipti fyrir árið 1963, en samkvæmt ákvæðum fjárlaga 

1964, og þannig áfram. 
Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 36 4. apríl 1956, lög nr. 56 5. júní 1957 

og lög nr. 31 25. maí 1960, öll um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 1953. 
Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella 1. til 4. gr. þeirra inn í meginmál 

sjúkrahúsalaga, nr. 93 31. desember 1953, og breyta númerum á 12. og 13. gr. 

og gefa þau út að nýju. 

Gjört að Bessastöðum, 20. mai 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Jóhann Hafstein.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 70 28. apríl 1962, um tekjuskatt og eignarskatt. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
4. gr. orðist svo: 
Börn innan 16 ára aldurs, sem eru á framfæri foreldra sinna (stjúpforeldra, 

kjörforeldra, fósturforeldra) eru ekki sjálfstæðir skattþegnar. Teljast tekjur þeirra 
með tekjum foreldra, að undanskildum vöxtum af eignarskattfrjálsum innstæðum, 
sbr. 2. mgr. 21. gr. Ef hreinar tekjur barns nema meira en 13000 kr., er þó skatt- 
stjóra heimilt að ákveða því skatt sem sjálfstæðum skattþegni, enda komi fram 
tilmæli um það frá foreldrum. Hjá foreldrum skal þó alltaf telja til tekna 13000 
kr. af tekjum barnsins, en hjá barninu það, sem umfram er. 

Með tekjum barna, sem eru í foreldrahúsum og eru sjálf skattgreiðendur, telst 
eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá heimilisföður, nema 
það sé endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans. 

Eignir barna innan 16 ára aldurs teljast með eignum foreldra (stjúpforeldra, 
kjörforeldra, fósturforeldra) að undanskildum eignarskattfrjálsum innstæðum, sbr. 
1. mgr. 21. gr. Heimilt er þó skattstjóra að ákveða börnum sérstaklega eignarskatt, 
ef tilmæli koma fram um það frá foreldrum. 

2. gr. 
Aftan við F.-lið 1. mgr. 7. gr. bætist nýr málsliður, svo hljóðandi: 
Fjármálaráðherra er þó heimilt að ákveða, fyrir eitt ár í senn, að vinningar 

í tilteknum happdrættum teljist ekki til skattskyldra tekna, enda sé öllum ágóðan- 
um af happdrættunum varið til menningarmála, mannúðarmála eða kirkjulegrar 
starfsemi. 

3. gr. 
Í stað orðanna ,,20000 kr.“ í A-lið 13. gr. komi: 26000 kr. 

4. gr. 
16 gr. orðist svo: 

Frá hreinum tekjum heimilisfastra manna hér í landi, eins og þær eru ákveðnar 
skv. lögum þessum, skal draga sem hér segir: 

A. Fyrir einstaklinga 65000 kr. 

B. Fyrir hjón 91000 kr. telji þau fram sitt í hvoru lagi 45500 kr. hjá hvoru. 
G. Fyrir hvert barn, sem er á framfæri skattþegns og ekki fullra 16 ára í byrjun 

þess almanaksárs, þegar skattur er lagður á, 13000 kr. Hér með teljast stjúp- 
börn, kjörbörn og fósturbörn, sem meðlag er ekki greitt með. 

Ef foreldrar búa saman ógift, skal frádráttur vegna barna skiptast til helminga 
milli þeirra. Búi foreldrar ekki saman og annað þeirra hefur barn hjá sér, en 
hitt greiðir meðlag, skal frádráttur einnig skiptast til helminga milli þeirra. Með- 
lagsgreiðsla skal ekki talin til tekna hjá því foreldri, sem við henni tekur, og 
ekki til frádráttar hjá því foreldri, sem innir hana af hendi.
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Ef einstætt foreldri (stjúpforeldri, kjörforeldri, fósturforeldri) heldur heimili 

og framfærir þar börn sín, má það draga frá skattskyldum tekjum auk frádrátt- 

ar skv. 1. mgr. upphæð, er nemur 13000 kr., að viðbættum 2600 kr. fyrir hvert barn. 

Frá tekjum þeirra, sem eru á framfæri í foreldrahúsum eða við nám, skal draga 

það, sem útheimtist þeim til framfæris eða menningar, eftir nánari ákvörðun skatt- 

yfirvalda. i 

Um heimild skattstjóra til að veita aukinn frádrátt og lækka tekjuskatt fer 

eftir því, sem segir í 52. gr. 

5. gr. 

I.-liður 25. gr. orðist svo: 

Tekjuskattur þeirra, sem um ræðir i Í. gr. og 2. gr., sbr. 3. og 4. gr. og 6. gr. 

3. málsgr., reiknast þannig: 
Af fyrstu 30000 kr. skattgjaldstekna greiðist 10% 

Af 30000—-50000 kr. greiðist 3000 kr. af 30000 kr. og 20% af afgangi. 

Af 50000 kr. og yfir greiðist 7000 kr. af 50000 kr. og 30% af afgangi. 

6. gr. 

Í stað 3. mgr. 36. gr. komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 

Hvenær sem skattstjóri telur þess þörf. getur hann krafizt þess, að framtelj- 

endur leggi fram bókhaldsgögn sín, þar með talin verzlunarbréf og samningar, til 

athugunar, er framtal er sannreynt eða endurskoðað. 

Vegna rannsókna skv. lögum þessum hefur ríkisskattstjóri og þeir menn, sem 

hann felur rannsóknarstörf, aðgang að bókun og bókhaldsgögnum, þar með talin 

verzlunarbréf og samningar, framtalsskyldra aðila, svo og allra stofnana, félaga 

og annarra aðila, sem ekki eru framtalsskyldir, þar með taldir bankar, sparisjóðir og 

aðrar peningastofnanir. Enn fremur aðgang að starfsstöðum og Þbirgðageymslum 

þessara aðila, svo og heimild ti! að taka skýrslur af þeim eða fyrirsvarsmönnum 

þeirra. 

7. gr. 

37. gr. orðist svo: 
Þegar framtalsfrestur er liðinn, skal skattstjóri leggja tekjuskatt og/eða eign- 

arskatt á gjaldanda samkvæmt framtali hans. Þó skal skattstjóri leiðrétta augljósar 

reikningsskekkjur í framtali svo og einstaka liði, ef þeir eru í ósamræmi við gild- 

andi lög og fyrirmæli. Enn fremur er skattstjóra heimilt að leiðrétta einstaka liði, 

ef telja má, að óyggjandi upplýsingar séu fyrir hendi, en gera skal skattþegni strax 

viðvart um slíkar breytingar. Nú er framtalsskýrsla eða einstakir liðir hennar 

ófullnægjandi, óglögg eða tortryggileg eða skattstjóri telur þurfa nánari skýringar 

á einhverju atriði, og skal hann þá skora á framteljanda að láta í té skýringar eða 

gögn, er á skortir, innan ákveðins tíma, og er framteljanda skylt að verða við 

áskorun skattstjóra. Ef skattstjóri fær fullnægjandi svar, leggur hann skatt á sam- 

kvæmt framtali og framkomnum skýringum, sbr. þó 47. gr. Fáist eigi fullnægjandi 

svar, skal skattstjóri áætla tekjur og eign skattbegns eftir beztu vitund og ákveða 

skatta hans í samræmi við þá áætlun, sbr. þó einnig 47. gr. Niðurstöðu skal jafnan 

tilkynna skattþegni skriflega. Ef eigi er kunnugt um dvalarstað framteljanda eða 

umboðsmanns hans, má skattstjóri, ef svo er ástatt sem í 3. málsl. þessarar mgr. 

segir, áætla tekjur hans og eign án þess að gera honum viðvart. 

Telji skattþegn eigi fram innan tilskilins framtalsfrests, sbr. 1. mgr. 35. gr. 

skal skattstjóri áætla tekjur hans og eign svo ríflega, að ekki sé hætt við, að 

upphæðin sé sett lægri en hún á að vera í raun réttri, sbr. þó 47. gr. 

Hafi skattstjóri grun um, að veruleg skattsvik hafi verið framin, skal hann 
A 137
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senda ríkisskattstjóra skýrslu um málið. Þegar ríkisskattstjóra hefur borizt slik 
skýrsla, skal hann, ef hann telur ástæðu til, hefja rannsókn í málinu sjálfur eða 
fela hana skattstjóra. 

8. gr. 
2. og 3. mgr. 38. gr. orðist svo: 
Nú hefur skattþegn eigi talið fram til skatts og skattar því áætlaðir, en síðar 

kemur í ljós. að áætlun hefur verið of lág, svo og ef skattþegni hefur ekki verið 
gert að greiða skatt af öllum tekjum sínum og eignum, og skal þá reikna skatt 
gjaldanda að nýju, þó ekki lengra aftur í tímann en 6 ár. Sama gildir, ef skatt- 
þegn vantar á skrá. 

Þegar skattur er reiknaður að nýju skv. þessari gr., skal sæta ákvæða 37. gr., 
eftir því sem við á, og veita skattþegni færi á að kæra skattálagninguna, sbr. 40. 
og 41. gr. Beita má viðurlögum skv. 47. gr. svo og sektum skv. Í. mgr. 48. gr. 

9. gr. 
1. málsl. 40. gr. orðist svo: 
Nú telur einhver skatt sinn eigi rétt ákveðinn, og getur hann þá sent skriflega 

kæru sina yfir því til skattstjóra eða umboðsmanns skattstjóra innan 14 daga frá 
því er skattskrá er lögð fram. 

10. gr. 
1. mgr. 41. gr. orðist svo: 
Úrskurði skattstjóra má skjóta til ríkisskaltanefndar. Kærufrestur til ríkis- 

skattanefndar skal vera 21 dagur frá dagsetningu úrskurðar skattstjóra. 

11. gr. 
Í stað 2. mgr. 42. gr. komi tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 
Ríkisskattstjóri getur af sjálfsdáðum rannsakað hvert það atriði, er varðar fram- 

kvæmd laga þessara svo og annarra laga um skatta og gjöld, sem álögð eru af skatt- 
stjórum. Getur hann í því skyni krafizt allra upplýsinga hjá skattstjórum, umboðs- 
mönnum þeirra, lánsstofnunum og öðrum þeim, er í 36. gr. greinir. 

Við embætti ríkisskattstjóra skal starfa rannsóknardeild, er hafi með höndum 
rannsóknir skv. lögum þessum, eftir nánari ákvörðun ríkisskattstjóra. 

12. gr. 
47. gr. orðist svo: 

Nú bætir skattþegn úr göllum á framtali sínu, sbr. 5. málsl. 1. mgr. 37. gr., 
og er þá skattstjóra heimilt, þrátt fyrir það, að bæta allt að 15% við þær tekjur 
og/eða eign, sem skattþegn kann að hafa undanfellt í framtali sínu. 

Bæti skattþegn eigi úr göllum á framtali sínu, sbr. 6. málsl. 1. mgr. 37. gr., 
skal skattstjóri bæta 25% við þær tekjur og/eða eign, sem hann áætlar, að skatt- 
þegn hafi undanfellt í framtali sínu. 

Telji skattþegn eigi fram innan tilskilins framtalsfrests, sbr. 1. mgr. 35. gr., 
en framtalsskýrsla hans barst áður en skattskrá er lögð fram, skal skattstjóri 
bæta 25% við þær tekjur og/eða eign, sem hann áætlar skattþegni, sbr. 2. mgr. 
37. gr. 

Nú telur skattþegn eigi fram áður en skattskrá er lögð fram, og skal þá skatt- 
stjóri bæta 25% við þær tekjur og/eða eign, sem hann áætlar skattþegni, sbr. 
2. mgr. 37. gr.
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Nú kærir skattþegn ákvörðun skattstjora, skv. 6. málsl. 1. mgr. 37. gr., sbr. 
2. mgr. þessarar gr., til skattstjóra innan tilskilins kærufrests, og bætir þar úr 
göllum á framtali sínu, og skal þá miða skattmat við það, sem rétt virðist skv. 
þá framkomnum gögnum og rökum, að viðbættum 20% viðurlögum við þær tekjur 
og/eða eign, sem ákvarðað er að hafi verið undanfelldar á framtali. Nú er eigi 
bætt úr göllum á framtali fyrr en við kæru til ríkisskattanefndar, og skal þá miða 
skattmat við það, sem rétt virðist skv. þá framkomnum gögnum og rökum, að 
viðbættum 25% viðurlögum við þær tekjur og/eða eign, sem ákvarðað er að hafi 
verið undanfelldar á framtali. 

Framtal skattþegns, sem berst eftir lok framtalsfrests, en áður en skattskrá 
er lögð fram, skal tekið sem kæra til skattstjóra, hvort sem skattþegn kærir álagn- 
ingu eða ekki, og skal þá miða skattmat við þær tekjur og/eða eign, sem réttar 
virðast skv. þá framkomnum gögnum og rökum. Má þá lækka viðurlög þau, sem 
um ræðir í 3. mgr. þessarar gr., í 15% af þannig ákvörðuðum tekjum og/eða eign. 

Nú sendir skattþegn framtal með kæru til skattstjóra, og skal þá miða skattmat 
við þær tekjur og/eða eign, sem réttar virðast skv. framkomnum gögnum og rök- 
um, að viðbættum 20% viðurlögum af þannig ákvörðuðum tekjum og/eða eign. 
Nú sendir skattþegn framtal með kæru til ríkisskattanefndar, og skal þá miða 
skattmat við þær tekjur og/eða eign, sem réttar virðast skv. framkomnum gögnum 
og rökum, að viðbættum 25% viðurlögum af þannig ákvörðuðum tekjum og/eða 
eign. 

Fella má niður viðurlög skv. þessari grein, ef skattþegn færir rök að því, að 
honum verði eigi kennt um galla á framtali, að óviðráðanleg atvik hafi hamlað 
því, að hann bætti eigi úr göllum á framtali, gerði framtalsskýrslu, eða hún kæmi 
til skila á réttum tíma. 

13. gr. 

48 gr. orðist svo: 
Nú skýrir skattþegn af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt frá einhverju 

því, er máli skiptir um tekjuskatt hans eða eignarskatt, og skal hann þá sekur 
um allt að tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. Einnig er heimilt að 
sekta skattþegn, sem ekki hefur talið fram til skatts, um allt að tífalda skattupp- 
hæð þá, sem áætlun var of lág, ef skattur er reiknaður að nýju skv. 2. mgr. 38. gr. 
Eigi má þó reikna skattsekt skv. þessari mgr. lengra aftur í tímann en 6 ár, sbr. 
38. gr. Ríkisskattstjóri ákveður sektina, nema hann eða hinn seki óski, að málinu 
sé vísað til dómstólanna. 

Nú verður slíkt uppvíst við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr búinu 
tvöfalda þá upphæð, er á vantar. 

Hver sá, sem af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi gefur skattayfirvöldum 
rangar eða villandi upplýsingar um atriði, sem varða skattframtöl annarra aðila, 

eða gegnir eigi skyldu sinni skv. 36. gr., skal sekur um allt að helming af þeirri 
fjárhæð, sem undan skyldi draga með hinum röngu eða villandi upplýsingum eða 
fellt var undan að gefa upplýsingar um. Ríkisskattstjóri ákveður sektina, nema 
hann eða hinn seki óski, að málinu sé vísað til dómstólanna. 

Hver sá, sem í atvinnuskyni aðstoðar við ranga eða villandi skýrslugjöf til 
skattyfirvalda, skal sekur um allt að helming þeirrar fjárhæðar, sem undan skyldi 
draga með hinni röngu eða villandi skyýrslugjöf. Ríkisskattstjóri ákveður sektina, 
nema hann eða hinn seki óski, að málinu sé vísað til dómstólanna. 

Fyrir endurtekin og stórfelld brot skv. 1., 3. og 4. mgr. þessarar gr. má dæma 
menn í allt að 2 ára varðhaldsvist, enda liggi ekki þyngri refsing við brotunum 
skv. hinum almennu hegningarlögum.
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14. gr. 
50. gr. ordist svo: 
Nú gegnir einhver ekki skyldu sinni skv. 36. gr. eða skorast undan að láta 

þar nefndar upplýsingar, skýrslur og gögn af hendi, og skal þá ríkisskattstjóri skera 
úr um skilaskylduna og getur, ef þörf krefur, lagt við dagsektir, unz skyldunni 
er fullnægt. 

Skiptaráðendur og skiptaforstjórar skulu, að viðlögðum dagsektum samkvæmt 
úrskurði ríkisskattstjóra, gefa skattstjóra skýrslu um fjármuni látinna manna, ef 
fjármunirnir nema meira en 10000 kr. 

15. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og skulu koma til framkvæmda við álagn- 

ingu tekjuskatts og eignarskatts fyrir skattárið 1963. 

16. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella ákvæði þeirra inn í meginmál laga 

nr. 70 1962 og gefa lögin um tekjuskatt og eignarskatt út svo breytt. 

Gjört að Bessastöðum, 20. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 43. . 20. mai. 

LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán 

fyrir Flugfélag Íslands til flugvélakaupa. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán fyrir Flugfélag Íslands til kaupa 

á flugvél, sem aðallega væri notuð á flugleiðum innanlands. Ábyrgð má veita fyrir 
allt að 80% af kaupverði flugvélar með fylgifé, þó eigi fyrir hærri fjárhæð en 32 
millj. kr. Ríkissjóður fái 1. veðrétt í vélinni og fylgifé og að öðru leyti þær trygs- 
ingar, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Gunnar Thoroddsen.
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LÖG 

um búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Sveitarstjórn í kaupstað, eða kauptúni með 1000 íbúa eða fleiri, er heimilt 

með samþykki ráðherra að setja reglugerð um búfjárhald í kaupstaðnum eða kaup- 

túninu. Með slíkum reglum má þó ekki skerða rétt tilraunastöðvarinnar að Keldum 

eða annarrar hliðstæðrar tilraunastöðvar til búfjárhalds. 

Með búfjárhaldi er átt við nautgripa-, hrossa-, svína- og sauðfjárhald svo og 

alifuglarækt. 
Þó er reiðhestahald undanþegið ákvæðum laga þessara, ef það er á vegum 

hestamannafélaga og þau hafa sett um það reglur, sem hlutaðeigandi sveitarstjórn 

staðfestir. . A 

2. gr. 

Í reglugerð má ákveða, að tiltekið búfjárhald sé algerlega bannað í kaupstað 

(borg) eða kauptúni, takmarkað að því er snertir fjölda hverrar tegundar eða bundið 

við tiltekin svæði innan bæjarlandsins (borgarlandsins) eða kauptúnsins. Algert bann 

við tilteknu búfjárhaldi skal tilkynnt búfjáreigendum með a. m. k. eins árs fyrir- 

vara, miðað við 1. október. 

3. gr. 

Ákveða má í reglugerð, að hver sá, sem búfjárhald vill stunda innan kaup- 

staðarins (borgarinnar) eða kauptúnsins, skuli sækja um leyfi til slíks og sé bú- 

fjárhald óheimilt án slíks leyfis. Skylt skal umsækjanda að gera grein fyrir því, 

hvernig geymslu búfjárins skuli hagað, og láta í té aðrar þær upplýsingar, sem 

sveitarstjórn telur nauðsynlegar. Leyfi skal bundið við tiltekinn hámarksfjölda. 

Einnig má binda það við ákveðinn tíma eða ákveða, að það sé afturkallanlegt með 

tilteknum fyrirvara. 

4. gr. 

Ef maður heldur búfé án leyfis, skal heimilt að taka það búfé og selja á upp- 

boði eða slátra því. 
Ef leyfishafi fylgir ekki settum reglum, er sveitarstjórn heimilt að svipta hann 

leyfi til búfjárhalds og fara svo með búfé hans sem um ræðir í 1. mgr. 

5. gr. 

Nú verður aðili fyrir atvinnutjóni vegna banns eða takmarkana á búfjárhaldi, 

þannig að bótum varði, og skal þá greiða bætur úr sveitarsjóði. 

6. gr. 

Í reglugerð má ákveða gjald fyrir leyfi til búfjárhalds, allt að kr. 1000.00 á ári, 

og rennur það í sveitarsjóð.
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7. gr. 
Brot á lögum þessum og reglugerðum, settum skv. þeim, varða sektum, allt að 

kr. 5000.00. Um meðferð mála út af slíkum brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, „3. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Emil Jónsson. 

Nr. 45. |. 23. mai. 

LOG 

um stækkun lögsagnarumdæmis Akraneskaupstaðar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Mörk lögsagnarumdæmis Akraneskaupstaðar skulu vera: Að norðan: landa- 

mörk jarðanna Innstavogs og Óss um Blautós og síðan Berjadalsá frá sjó og yfir 
fyrir land jarðarinnar Garða. Að austan: landamörk jarðarinnar Garða frá Berja- 
dalsá eftir Lönguásum í Tannaberg og þaðan í sjó við Leyni. 

2. gr. 
Akraneskaupstaður tekur að sér framfærslu allra þeirra þurfamanna, sem eru 

eða verða og framfærslurétt eiga eða mundu eignast í Innri-Akraneshreppi, ef lög 
þessi yrðu ekki sett, vegna fæðingar eða dvalar á landi því, er samkvæmt lögum 
þessum fellur undir lögsagnarumdæmi Akraneskaupstaðar. 

3. gr. 
Bætur fyrir tekjurýrnun Innri-Akraneshrepps, er leiðir af lögum þessum, 

skulu ákveðnar af gerðardómi, skipuðum þremur mönnum. Tilnefna aðilar sinn 
manninn hvor í dóminn, en hæstiréttur tilnefnir oddamann, og er hann formaður 
dómsins. Vanræki annar hvor aðila eða báðir að tilnefna mann í dóminn, skal 
hæstiréttur tilnefna, svo að dómurinn verði fullskipaður. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. mai 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson.
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LOG 
um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Hafnarfjörður skal vera lögsagnarumdæmi út af fyrir sig með kaupstaðarrétt- 

indum. Takmörk kaupstaðarsvæðisins eru þessi: 
A. 1. Bein lína úr „Balaklöpp“ við vesturenda Skerseyrarmalar í vörðu við veginn 

B. 

frá Hafnarfirði til Reykjavíkur, þar sem hann fer lækkandi ofan af norðurbrún 
hraunsins. 2. Þaðan bein lína í Hádegishól, sem er gamalt hádegismark frá 
Hraunsholti, nálægt í hásuður frá bænum, spölkorn frá hraunjaðrinum. 
3. Þaðan bein lína í Miðaftanshól, sem er gamalt miðaftansmark frá Vífils- 
stöðum. 4. Þaðan í vörðu í Stórakrók. 5. Þaðan í vörðu í neðstu jarðbrú í 
Kaplakrika. 6. Eftir Kaplalæk í vörðu við hraunjaðarinn, beint vestur af stað 
þeim, þar sem Kaplalæk er nú veitt úr eldri farvegi sínum, rétt norðan við 
Baggalágar, vestur af Setbergslandi. 7. Þaðan bein lina í stíflugarð rafstöðvar- 
innar. 8. Eftir stíflugarðinum, yfir tjörnina. 9. Upp með rafstöðvartjörninni 
að sunnan, þar til kemur að nýju Reykjanesbrautinni. 10. Meðfram norður- 
brún nýju Reykjanesbrautarinnar, þar til hún sker eignarmarkalínu Setbergs 
og Hafnarfjarðar, sem er úr stíflugarðinum í markaþúfu við gömlu sandgryfj- 
urnar, þ. e. um miðja lóðina nr. 3 við Stekkjarkinn. 11. Þá lína í markaþúfu 
við gömlu sandgryfjurnar. 12. Þaðan í Lækjarbotna. 13. Þá í Gráhellu. 
14. Þaðan í miðjan Ketshelli. 15. Eftir Selvogsmanna- eða Grindaskarðsvegi 
í Kaplatór (Strandartorfur). 16. Þaðan bein lína í Markraka. 17. Þaðan bein 
lína um Melrakkagil (Markrakagil) að Krýsuvíkurvegi. 18. Þaðan bein lína í 
Markhelluhól. 19. Þaðan í Hraunkrossstapa. 20. Þá í Miðkrossstapa. 21. Þá 
i Hólbrunnshæð. 22. Þá í Stóra-Grænhól. 23. Þá í Skógarhól. 24. Og í 
Markaklett við Hraunsnes. 
Sá hluti jarðanna Krýsuvíkur og Stóra-Nýjabæjar, sem Hafnarfjarðarkaup- 
staður á. 

Allt land innan ofangreindra takmarka telst til lögsagnarumdæmisins. Kaup- 
staðurinn skal setja nægilega mörg varanleg merki, er sýni greinilega takmörk 
landsins, og halda þeim við. 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu skal jafnframt vera bæjarfógeti 
kaupstaðarins. 

2. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 33/1929, ásamt breytingu á þeim 

lögum, nr. 31/1959, um bæjarstjórn í Hafnarfirði, svo og 3. tl. 1. gr. laga nr. 11/1936. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Emil Jónsson.
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LOG 
um lausn kjaradeilu verkfrædinga. 

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

Þykki mínu: 

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 í 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 

yfirvinnu hafa hliðsjón af því, hver séu kjör verkfræðinga og annarra sambærilegra 
starfsmanna hjá ríkinu, samkvæmt launakerfi því, er gildir frá 1. júlí 1963. 

Við setningu gjaldskrár fyrir verkfræðistörf, unnin í ákvæðisvinnu og tíma- 
vinnu, skal höfð hliðsjón af gjaldskrá Verkfræðingafélags Íslands, frá 19. april 
1955, og reglum, er gilt hafa um framkvæmd hennar. 

3. gr. 
Verkföll í því skyni að knýja fram skipan kjaramála, sem lög þessi taka til, eru 

óheimil, þar á meðal framhald verkfalla Stéttarfélags verkfræðinga, sem nú eru háð. 

4. gr. 
Nú fellir kjaradómur úrskurð samkvæmt 2. mgr. 7. gr. laga nr. 55 28. apríl 

1962, um kjarasamninga opinberra starfsmanna, og skulu þá kjör verkfræðinga 
samkvæmt gerðardómi, dags. 28. okt. 1963, breytast til samræmis við úrskurð kjara- 

dóms um kjör hliðstæðra ríkisstarfsmanna. 

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 og gilda til ársloka 1965. Jafnframt eru úr gildi 
felld lög nr. 46 13. apríl 1963, um hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf. 

Gjört í Reykjavík, 23. maí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 
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AUGLYSING 
s 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands hefur í dag samkvæmt tillögu ráðuneytisins staðfest eftirfarandi 

breytingu á reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla Íslands: 

1. gr. 

E-liður V. kafla orðist svo: 

E. Verkfræðideild. 

56. gr. 

Kennsla og nám í verkfræðideild. 

a. Hlutverk deildarinnar. 

Hlutverk deildarinnar er kennsla og rannsóknir á sviði raunvísinda, hreinna og 

hagnýttra. Deildin stuðlar að sjálfstæðri rannsóknarstarfsemi kennara sinna og gel- 

ur tekið tillit til hennar við verkaskiptingu innan deildarinnar. Deildin stuðlar 

að eflingu raunvísinda í landinu með því m. a. að vinna að bættri aðstöðu til rann- 

sókna og starfa á því sviði. Deildin er stjórnvöldum til ráðuneytis um kjarnorku- 

mál og fleiri mál á sviði raunvísinda, eftir því sem ákveðið er á hverjum tíma. 

b. Inntökuskilyrði. 

Skilyrði til inntöku í deildina er stúdentspróf úr stærðfræðideild íslenzks mennta- 

skóla eða sambærilegt próf. Deildin getur sett skilyrði um lágmarkseinkunnir í ein- 

stökum greinum eða greinaflokkum. 

ce. Kennsla og nám. FR: 

Verkfræðideild veitir kennslu í: 
la. Almennum undirstöðugreinum verkfræði. 
1b. Undirstöðuatriðum stærðfræðilegra greina. 

1c. Einstökum raunvísindagreinum í þágu annarra deilda, eftir því sem ákveðið er 

á hverjum tíma. 
2. Einstökum sérgreinum verkfræði og stærðfræðilegs náms, eftir því sem ákveðið 

er á hverjum tíma. 
3. Deildin getur staðið fyrir námskeiðum til upprifjunar og viðbótarnáms fyrir 

menn, sem lokið hafa háskólaprófi í verkfræði eða öðrum raunvísindum. 

Til fyrrahlutaprófs í byggingarverkfræði eru kenndar þessar greinar: Stærð- 

fræði, aflfræði, burðarþolsfræði, rúmmyndafræði, eðlisfræði, efnafræði, jarð- og 

jarðeðlisfræði teiknun, landmæling, húsagerð, vélhlutafræði og félagsfræði. 

Til fyrrahlutaprófs í véla- og rafmagnsfræði eru kenndar sömu greinar nema 

jarð- og jarðeðlisfræði, landmæling og húsagerð. Í stað þeirra eru kenndar greinarnar 

raftæknifræði og vélhlutafræði, þegar þátttaka er nægileg. Fleiri sérgreinar getur 
A 14 
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deildin tekið upp, þegar ástæða þykir til og fé er veitt til kennslunnar. Nánar 
skal kennslugreinum og tilhögun kennslunnar lýst í námskrá, sem deildin semur. 

Stúdentar, sem stunda annað nám í deildinni en verkfræði, njóta kennslunnar 
í fleiri eða færri ofantaldra greina eftir nánara samþykki deildarinnar. 

Í flestum kennslugreinum eru hafðar æfingar, munnlegar, skriflegar eða verk- 
legar, og skal stúdent sækja þær á tilætluðum tíma. Deildin setur reglur um það, 
hversu mikil þátttaka í æfingum, og með hverri frammistöðu, skuli skyld. Hún getur 
og sett ákvæði um frammistöðu stúdents í vissum prófum, áður en hann fái aðgang 
að verklegum æfingum. 

Fyrrahlutanám verkfræðistúdenta miðast við 3 ár og próf í lok hvers árs; þó 
geta verkleg próf farið fram á öðrum tímum. Fullnaðarprófið, sem fólgið er í hin- 
um þremur ársprófum, er miðað við framhaldsnám í erlendum tækniháskólum, sem 
deildin hefur beint samband við. Stúdentum, sem hyggja á síðarahlutanám við aðra 
háskóla, getur deildin veitt sérstakt prófvottorð, ef hentugt þykir, eftir fullnægjandi 
frammistöðu í 1. og 2. ársprófi. 

57. gr. 
a. Prófgreinar. 

Námsgreinum er skipt í tvo flokka. Sú skipting, niðurröðun prófa á ár, fjöldi 
einkunna og vogtölur þeirra (1 eða %) er eins og Tafla I sýnir. Deildin getur 
breytt því fyrirkomulagi, sem felst í töflunni, þegar henta þykir, og skal það þá til- 
kynnt í upphafi kennsluárs, sbr. 22. gr. reglugerðar háskólans. Í töflunni táknar 
s skriflegt, m munnlegt og v verklegt próf. 

   

  

Tafla I. 
1. ár 2. ár 2.ár 3. ár 3. ár 3. ár Fjöldi 

FI. Námsgrein BVR B VR B v R eink. 
m Ss vm S vm s vm s vm sS vm s vB VR 

1 Stærðfræði ..... 1111 1 - % 0) % el) % %)- 5 5 5 
1 Aflfræði........ A A AS 7% A % % -— 2 2 2 
1 Rúmfræði ...... EF A AA VA VA VA 
1 Eðlisfræði hb 1 - 2 3 4 
1 Efnafrædi .. 1 1 1 1 
1 Teiknifræði We SR] 1 1 
2 Félagsfræði..... 11 1 1 
2 Jarðfræði ...... 1 
2 Tekn.statk ... - - - - 1) - 72) — — 172) — — 172) 9 
2 Véltæknifræði .. — — - — 1 - I} 1111 
2 Raftæknifræði .. 1) 1 2 
2 Húsagerð ...... fn SS 
2 Landmæling.... 1 1 

Samtals: 7 7 7 7 6 6 21 20 20 

b. Próftilhögun og tímamörk. 

Við gjöf einkunna má taka tillit til úrlausna æfingaverkefna, sem stúdentinn 
hefur leyst af hendi við námið, samkvæmt reglum, sem deildin setur. 

Stúdent segir sig til ársprófs eða hluta af ársprófi með tilsettum fresti, enda 
hafi hann þá lokið fyrri ársprófum eða tilsvarandi hluta þeirra, eða segi sig samtímis 
til þeirra og ljúki þeim. Þá skal hann og hafa lokið tilskildum æfingum. 

Heimilt er að endurtaka próf í einstökum ársgreinum. Ógildist þá próf, sem 
áður hefur verið tekið í þeim ársgreinum, og tekur þetta ákvæði gildi, um leið og 
upptökupróf í grein er hafið. Við endurtekningu prófs er ekki skylt að endurtaka 
    
1) Ásamt hagnýttri stærðfræði. 
2) Tekið tillit til verklegra æfingaZvið einkunnagjöf.
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verkleg viðfangsefni eða æfingar, sem metnar eru til prófseinkunnar, hafi þær áður 
verið teknar gildar. Próf má ekki endurtaka nema einu sinni, nema deildin sjái 
lögmæta ástæðu til að veita undanþágu. 

Fyrrahlutaprófi í verkfræði, sem miðast við þriggja ára nám, skal stúdent 
hafa lokið eigi síðar en fjórum árum eftir að hann var skráður í deildina. Deildin 
getur lengt frestinn um eitt ár, ef hún telur horfur á, að stúdent geti þá lokið 
prófinu, enda hafi hann ekki sýnt vanrækslu í námi. Tilsvarandi tímaákvæði setur 
deildin um önnur burtfararpróf. 

Nú er skráður í deildina stúdent, sem hefur þegar tekið með góðum árangri 
próf við erlendan háskóla í námsefni, sem samsvarar í aðalatriðum námsefni til 
vissra prófa í deildinni. Getur háskólaráð þá heimilað, að tillögum deildarinnar, að 
veita slíkum nemanda burtfararpróf án prófa í þessu námsefni, þó að jafnaði aðeins 
ef um verulegt námsefni er að ræða. Skal þá á prófskírteini gerð grein fyrir þessum 
frávikum. 

c. Einkunnastigi. 

Við gjöf einkunna skal nota talnaröð I í eftirfarandi töflu, og hlýtur stúdent 
í hvert sinn þá einkunn, er næst liggur meðaltali einkunna kennara og prófdómara. 
Talnaröð II sýnir stigagildi einkunna. 

I II I II I II 

6 8 4 5 2 —1 
524 72, 32% 3% 1% —12% 
5% 7% 315 2175 1% —17% 
5 7 3 1 1 —23 

42% 6% 22 —1% 
4 5% 2 —413 

d. Prófkröfur. 

Til þess að standast fullnaðarpróf verður stúdent að hafa hlotið eigi minna en 
5 stig að meðaltali í hvorum prófflokki. 

Aðaleinkunn (meðaltal allra prófseinkunna, veginna) 5.00—5.99 (í stigum) 
telst 2. einkunn, 6.00—7.49 telst I. einkunn, 7.50—8.00 telst ágætiseinkunn.   

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi tekur þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 1. maí 1964. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

4. júní. . Nr. 49. 
a 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 forsætisráðuneytinn, 4. júní 1964. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Knútur Hallsson,
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AUGLYSING 

um vegåætlun fyrir árið 1964. 

11. juni. 

Alþingi hefur hinn 9. mai 1964 samþykkt þingsályktun þá, sem hér fer á eftir, 
um vegaáætlun fyrir árið 1964: 

Alþingi ályktar, samkvæmt ákvæði til bráðabirgða og III. kafla vegalaga, nr. 
71 20. desember 1963, að árið 1964 skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og 
vegir flokkaðir samkvæmt eftirfarandi vegáætlun: 

I. ÁÆTLUN UM TEKJUR 
A. Benzínskattur: 

1. Óráðstafaðar tekjur brúasjóðs frá 1963 ...... kr. 9800 000 

  

  

  

  

  

  

  

2. Óráðstafaðar tekjur vegasjóðs frá 1963 ...... — 3700 000 
3. Tekjur af 147 aura gjaldi: 57.5 millj, 1 á 

kr. 147 .....0..00000 0 — 84500 000 
4. Tekjur af 130 aura gjaldi: 75% af 57.5 millj., 

l. á kr. 1.30 2......002. 00 56 000 000 

kr. 154 000 000 
B. Gummigjald: 

1. Åætladar tekjur af 6.0 kr./kg gjaldi ........ 6 700 000 
2. Áætlaðar tekjur af 3.0 kr./kg gjaldi ........ 3 300 000 

— 10 000 000 
C. Pungaskattur: 

1. Áætlaðar tekjur skv. eldri lögum .......... kr. 21 000 000 
2. Áætlaðar tekjur af hækkun skv. vegalögum .. 10 000 000 

— 31000 000 
D. Rikisframlag skv. 89. gr. vegalaga ....0...00...00000 00. — 47100000 

Samtals kr. 242 100 000 

IL. SKIPTING ÚTGJALDA 

I. Stjórn og undirbúningur. 

1. Launagreiðslur ................00.00..... 4 167 000 
2. Eftirlaunagreiðslur til fyrrv. verkstjóra og 

ekkna þeirra ..........0..00000 0000... 600 000 
3. Skrifstofukostnaður #„................... 1600 000 
4. Verkfræðilegur undirbúningur framkv. 2 500 000 

kr. 8867 000 
IL Viðhald þjóðvega. 

1. Viðhaldskostnaður þjóðvega ............. - 80 000 000 
2. Vegmerkingar skv. umferðarlögum ...... 1000 000 

81 000 000
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III. Til nýrra þjóðvega. 
1. Til hraðbrauta: 

1. Reykjanesbraut (A.2) ......... 6 778 000 
2. Þrengslavegur (G.2) ........... 3 222 000 

2. Til þjóðbrauta: 
1. Vesturlandsvegur (B.1): 

a. Um Þyril ........ 1900 000 
b. Í Gilsfirði ........ 835 000 

2 735 000 
2. Ólafsvíkurvegur (B.40) ........ 4 220 000 

3. Grundarfjarðarvegur (B.45) .... 1245000 
4. Vestfjarðavegur (C.1): 

a. Eiði--Mjóafj.botn . 800000 
b. Kinn—Kerlingarh. 600 000 

1400 000 

5. Barðastrandarvegur (C.10) .... 500 000 
6. Strandavegur (C. 36) .......... 500 000 

7. Norðurlandsvegur (D.1,E.1): 
a. Í Langadal ........ 140 000 
b. Í Reykjadal ...... 150 000 
c. Á Mývatnsheiði .... 160 000 
d. Við Helluvaðsá ... 300 000 

750 000 
8. Siglufjarðarvegur (D.38) ...... 1.500 000 
9. Ólafsfjarðarvegur (D.53): 

a. Hjá Ketilósi ...... 150 000 
b. Um Ólafsfjmúla . 1350 000 
c. Í Arnarneshreppi . 150 000 

1 650 000 

10. Þingeyjarsýslubraut (E.23): 
a. Sunnan Húsavíkur 500 000 
b. Á Tjörnesi ....... 500 000 
c. Kelduhv—-Þórsh. . 750000 
d. Á Ytrihálsi ....... 400 000 

2 150 000 

11. Austurlandsvegur (F.1): 
a. Í Möðrudal ....... 800 000 
b. Á Jökuldal ....... 100 000 
ce. Um Hróarstungu .. 500000 
d. Í Skriðdal ........ 500 000 
e. Í Breiðdal ........ 450 000 
f. Í Berufirði ....... 600 000 
g. Í Geithellnahr. .... 400 000 
h. Í Lóni ............ 300 000 

3 650 000 

12. Stranda- og Jökulsárhlíðarvegur 
(F.2): 
Á Hellisheiði ...,............... 600 000 

kr. 10 000 000 
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13. Nordfjardarvegur (F. 31): 
a. Um Fagradal ...... 430 000 
b. Í Eskifirði ........ 250 000 
c. Í Reyðarfirði ...... 400 000 

1 080 000 
14. Sudurfjardavegur (F.39) ...... 750 000 

15. Suðurlandsvegur (G. 1): 
a a. Í Myrdal .......... 500 000 
“ b. Í Holtum ......... 900 000 

1400 000 
16. Þingvallavegur (G.3) .......... 600 000 

3. Til landsbrauta: 

1. Grindavíkurvegur (A.6) ...... 300 000 
2. Kjósarskarðsvegur (A.24) .... 265 000 
3. Skorradalsvegur (B. 3) ...... 250 000 
4. Dragavegur (B. 2) ........... 250 000 
5. Lundarreykjadalsvegur (B. 10) 200 000 

i 6. Reykdælavegur (B. 14) ....... 150 000 
7. Svínadalsvegur (B. 4) ........ 50 000 

” 8. Melasveitarvegur (B. 8) ...... 145 000 
9. Þverárhlíðarvegur (B. 18) .... 200 000 

10. Norðurárdalsvegur (B. 17) .... 100 000 
11. Ferjubakkavegur (B. 16) ..... 180 000 
12. Álftaneshreppsvegur (B. 26) .. 45 000 
13. Hraunhreppsvegur (B. 27) ... 400 000 
14. Staðarhraunsvegur (B. 30) .... 45 000 
15. Kolviðarnesvegur (B.34) ...... 100 000 
16. Útnesvegur (B. 42) ........... 130 000 
17. Framsveitarvegur (B. 46) .... 50 000 
18. Skógarstrandarvegur (B. 50) .. 800 000 
19. Heydalsvegur (B. 32) ......... 480 000 
20. Hlíðarvegur (B. 54) .......... 175 000 
21. Hörðudalsvegur (B. 52) ...... 100 000 
22. Laxárdalsvegur (B. 56) ....... 175 000 
23. Klofningsvegur (B. 59) ....... 920 000 
24. Kollsvíkurvegur (GC. 14) ...... 150 000 
25. Suðureyrarvegur (C. 16) ...... 100 000 

, 26. Bildudalsvegur (C. 15): 

Í frh. af Mikladalsvegi ........ 200 000 
27. Bildudalsvegur (C. 15): 

Trostansfjarðarvegur ......... 1500 000 
28. Svalvogavegur (C. 19) ........ 115 000 
29. Ingjaldssandsvegur (GC. 21) .... 120 000 
30. Valþjófsdalsvegur (C. 22) .... 60 000 
81. Flateyrarvegur (C. 23) ........ 200 000 
82. Súgandafjarðarvegur (C. 24) .. 400 000 
33. Djúpvegur (C. 28) ............ 2 000 000 

Þar af 1300 000 kr. í Fjarðarveg 
og 700 000 kr. í Ögurveg. 

34. Snæfjallastrandarvegur (C. 33) 200 000 

kr. 24 730 000 

11. júni.
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. Vatnsfjarðarvegur (C. 29) .... 
Strandavegur (C. 36) ......... 

. Drangsnesvegur (GC. 40) ...... 

. Vatnsnesvegur (D. 7) ........ 
Miðfjarðarvegur (D. 4) ...... 

. Vesturárdalsvegur (D. 5) ...... 
. Heggsstaðanesvegur (D. 3) .... 
. Fitjavegur (D. 6) ............ 
. Vatnsdalsvegur (D. 12) ...... 
Reykjabraut (D. 15) .......... 

. Svartárdalsvegur (D. 22) ...... 
. Svínadalsvegur (D. 19) ...... 
. Skagavegur (D. 23) .......... 

Skagafjarðarvegur (D. 30) .... 
. Reykjastrandarvegur (D. 27) .. 
Efribyggðarvegur (D. 31) .... 

. Kjálkavegur (D. 35) .......... 
. Ólafsfjarðarvegur eystri (E. 2) 

Hörgárdalsvegur (E. 8) ...... 
. Eyjafjarðarbraut (E. 12) ..... 
. Svalbarðsstrandarvegur (EF. 15) 
. Fnjóskadalsvegir (E. 16—17).. 
. Útkinnarvegur (E. 20) ........ 

Bárðardalsvegir (E. 21—22) .. 
Hólsfjallavegur (E. 36) ....... 

. Langanesvegur (E. 42) ........ 

. Vopnafjarðarvegir (F. 5—9) .. 

. Jökuldalsvegur efri (F. 12) .... 

. Hróarstunguvegur eystri (F. 15) 
.„ Upphéraðsvegur (F. 19) ...... 
. Seyðisfjarðarvegur (F. 24) .... 

Úthéraðs- og Borgarfjarðarveg- 
ur (F.25) 20.00.0000... 

. Loðmundarfjarðarvegur (F. 30) 

. Mjóafjarðarvegur (F. 32) ...... 
Dalavegur í Fáskrúðsf. (F. 41) 

. Axarvegur (F.45) ............ 

. Austurlandsvegur í Skaftafells- 
sýslu (F. 1) ....000000000. 

. Suðurlandsvegur (G. 1): 
a. Eldhraun að austanverðu .. 

b. Eldhraun að vestanverðu .. 

Biskupstungnabraut (G. 10) .. 
Grafningsvegur (G. 11) ...... 
Geysisvegur (G. 20) .......... 

. Auðsholtsvegur (G. 28) ...... 

. Gaulverjabæjarvegur (G. 41) .. 
. Bugavegur (G. 48) ............ 

Þykkvabæjarvegur (G. 49) .... 
Árbæjarvegur (G. 54) ........ 

. Rangárvallavegur (G. 55) 

350 000 
700 000 
375 000 
310 000 
330 000 
70 000 

145 000 
55 000 

375 000 
70 000 

230 000 
300 000 
285 000 
450 000 
300 000 
50 000 

250 000 
170 000 
250 000 
600 000 
470 000 
500 000 
80 000 

330 000 
500 000 
200 000 

1100 000 
480 000 
380 000 
600 000 
460 000 

1000 000 
100 000 
100 000 
80 000 

150 000 

520 000 

400 000 
300 000 
400 000 
150 000 
500 000 
190 000 
200 000 
200 000 
100 000 
200 000 
220 000 

Nr. 50.
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82. Ut- -Landeyjavegur (G. 62) . 
83. Álftaversvegur (G. 83) ........ 
84. Meðallandsvegur (G. 86) ...... 
85. Prestbakkavegur (G. 90) ...... 

400 000 
60 000 

520 000 
50 000 

kr. 27 160 000   

IV. Til fjallvega, reiðvega og ferjuhalds. 

1. Til aðalfjallvega: 

  

  

1. Kaldadalsvegur .....................0... kr 80 000 
2. Kjalvegur „............0.000000. 0. — 130 000 
3. Sprengisandsleið ........................ — 1000 000 
4. Fjallabaksvegur nyrðri .................. — 90 000 

2. Til annarra fjallvega ...................... — 800 000 
3. — reidvega ............00.000000 00... — 200 000 
4. — ferjuhalds .............0.0000.00000... — 15 000 

V. Til brúargerða. 

1. Til stórbrúa: 
1. Mórilla í Kaldalóni ...................... kr. 2100000 
2. Miðfjarðará á Norðurlandsvegi .......... — 1480000 
3. Blanda hjá Blönduósi .................... — 200 000 
4. Hofsá í Vopnafirði ...................... —  2620000 
5. Steinavötn í Suðursveit .................. —  4800000 
6. Hólmsá í Skaftártungu .................. — 200 000 
7. Tungufljót hjá Snæbýli .................. — 1600 000 

2. Til brúa 10 m og lengri: 
Í. Brákarsundsbrú ........................ — 440 000 
2. Kaldá ...............0.00000 00 — 320 000 
8. Núpsá ........000000. 0 — 600 000 
4. Hörðudalsá ..............00.0...00....... — 800 000 

. 5. Grjótá í Gilsfirði ........................ — 985 000 
6. Tunguá hjá Tröllatungu ................ — 420 000 
7. Kaldbaksós ............0..000.0000 0. — 200 000 
8. Norðdalsá í Bitru ........................ — 200 000 
9. Reyðarlækur hjá Bjarghúsum ........... — 505 000 

10. Svartá hjá Steiná ...................... — 200 000 
11. Svínadalsá hjá Rútsstöðum .............. — 530 000 
12. Gauksstaðaá á Skaga .................... — 555 000 
13. Fossá á Skaga FIRIR — 900 000 
14. Fjarðará í Siglufirði ARI — 250 000 

15. Kaldakvísl á Sprengisandi .......... kr 390 000 
16. Helluvaðsá ......................... — 450 000 
17. Gilsbakkaå i Nordur-Pingeyjarsyslu .. — 530 000 
18. Klifárgil á Héraði .................. — 1450000 
19. Kotá í Öræfum .........0............ — 1125000 
20. Eldvatnskvisl i Eldhrauni .......... — 560 000 
21. Landbrotsvatn #..................... — 425 000 

- 22. Klifandi hjá Felli ..........,....... — 400 000 
23. Eystri-Rangá hjá Keldum ............ — 470 000 

3. Til smábrúa (49 m) .................. — 6000 000 
  

kr. 

kr. 

11. juni. 

61 890 000 

2 315 000 

31 705 000
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VI. 
VII. 

VIII. 

  

Til sýsluvegasjóða ...................0..... 0... kr. 10000 000 
Til vega í kaupstöðum og kauptúnum ...................... — 30 262 500 
Til véla- og åhaldakaupa. 

1. Til véla- og verkfærakaupa .............. kr. 11 000 000 
2. — bókasafns verkamanna ............... — 20 000 

— 11020000 
Til tilrauna vid vega- og gatnagerð ..................000... — 1210 500 
Iðgjald til slysatrygginga ..................0000. 000. nn — 560 000 

- Gjöld skv. lögum um orlof verkamanna .................... — 3 000 000 
. Atvinnuleysistryggingargjöld .......................00000.. — 270 000 

  

Samtals kr. 242 100 000 
  

III. FLOKKUN VEGA 

1. Þjóðvegir, eftir kjördæmum. 

A. Reykjaneskjördæmi. 

a. Almennir þjóðvegir. 
Vesturlandsvegur: Af Suðurlandsvegi innan við Elliðaár um Mosfellssveit og 
Kjalarnes, kringum Hvalfjörð, að sýslumörkum Borgarfjarðarsýslu við Botnsá. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. . 
Suðurlandsvegur: Frá Reykjavík um Selás og Lögberg að sýslumörkum Ár- 
nessýslu ofan Sandskeiðs. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Reykjanesbraut: Frá Reykjavík ofan við Hafnarfjörð um Vatnsleysu- 
strandarheiði, Keflavík, Gerða, Sandgerði og að Stafnesi. 

Aths.: Eins og í vegal. 1956, með þeim breytingum, að vegurinn liggur 
nú ofan við, en ekki um Hafnarfjörð og yfir Vatnsleysustrandarheiði, en 
ekki um Vatnsleysuströnd. . 
Þingvallabraut: Af Vesturlandsvegi nálægt Köldukvísl að sýslumörkum Ár- 
nessýslu austan Leirvogsvatns. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð um Krýsuvík 
að sýslusteini í Herdísarvíkurhrauni. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði um Vatnsleysu- 
strönd og Voga á Reykjanesbraut austan Vogastapa. 

Aths.: Nýr vegur. Var áður hluti af Reykjanesbraut. 
Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa um Grindavík að Reykja- 
nesvita. 

Aths.: Eins og i vegal. 1955. 
Ísólfsskálavegur: Af Grindavíkurvegi ofan Grindavíkur á Krýsuvíkurveg hjá 

Krýsuvík. 
Aths.: Nýr vegur. Var áður sýsluvegur að nokkrum hluta. 

Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvíkum hjá Kirkjuvogi í Höfnum að 
Reykjanesvita. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Miðnesheiðarvegur: Frá Keflavík um Miðnesheiði til Sandgerðis. 

Aths.: Eins og i vegal. 1955. 
Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut nálægt Útskálum að Garðskagavita. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
B 15
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11 Álftanesvegur: Af Reykjanesbraut hjá Engidal að Bessastöðum. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

12 Nesvegur: Hringvegur af Álftanesvegi við Bessastaðahlið um Sviðholt og 
Landakot á Álftanesveg við Bessastaðahlið. 

Aths.: Var sýsluvegur að Sviðholti, hreppavegur þaðan. 
A 13 Garðavegur: Frá Hafnarfirði um Garða á Alftanesveg hjá Selskarði. 

Aths.: Var áður sýsluvegur. 
A 14 Vífilsstaðavegur: Af Reykjanesbraut um Vífilsstaði á Elliðavatnsveg ofan 

> 
Pr

 
> 

> 

b. 

r
r
 

2 

Vifilsstaða. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

15 Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Rauðavatni um Vatnsenda og Vifils- 
staði á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
16 Útvarpsstöðvarvegur: Af Suðurlandsvegi skammt innan við Reykjavík hjá 

útvarpsstöð á Vatnsenda á Elliðavatnsveg. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættum kaflanum frá útvarpsstöð á 

Elliðavatnsveg. 
17 Heiðmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi að Heiðmerkurhliði. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
18 Gufunesvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Grafarholts að Gufunesi. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
19 Keldnavegur: Af Vesturlandsvegi vestan Grafarholts að Keldum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
20 Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Korpúlfsstaðaá hjá Úlfars- 

felli á Reykjaveg. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

21 Reykjavegur: Af Vesturlandsvegi sunnan við Álafoss um Reykjahverfi hjá 
Miðdal og á Suðurlandsveg hjá Geithálsi, með álmu að Reykjalundi. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, nema nú liggur vegurinn sunnan við, en 
ekki gegnum Álafoss. 

22  Kjalarnesvegur innri: Af Vesturlandsvegi skammt vestan við Varmadal um 
Skeggjastaði á Þingvallabraut hjá Seljabrekku. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
23 Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á Vest- 

urlandsveg hjá Blönduholti. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

24 Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá um Möðruvelli og Fells- 
enda á Þingvallabraut hjá Syðri-Stíflisdal. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
25 Reynivallavegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxárbrúar um Reynivelli að 

vegamótum Kjósarskarðsvegar hjá Möðruvöllum. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Hliðarvegir vegna undanþáguákvæða 12. gr. um kirkjustaði, félagsheimili, opin- 
bera skóla eða heilsuhæli, fullgerð raforkuver, kauptún með færri en 300 íbúa, 

eða tengiveg milli aðalleiða. 

Vegur að: Athugasemdir 

1—1 Lágafellskirkju ...................00. 0000. Var einkavegur 
1—2 Brúarlandsskóla ..............2.0.0. 00... —  einkavegur 
1—3 Varmárskóla ................0.. nn —  einkavegur 
1—4 Félagsheimilinu Hlégarði .......................0.... —  einkavegur
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B. Vesturlandskjördæmi. 

a. Almennir þjóðvegir. 
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Vegur ad: Athugasemdir 

1—5 Klébergsskóla ...........000000 0... sn Var einkavegur 
1—6 Brautarholtskirkju og Arnarholtshæli ................ hreppavegur 
1—7 Saurbæjarkirkju .........0.000.00 0000 ns en hreppavegur 
1—8 Félagsheimilinu Félagsgarði ..........0..0.0.0.0.00.. einkavegur 
2—1 Kálfatjarnarkirkju ........0.0200000 000. ns hreppavegur 
2—2 Barnaskóla Brunnastaðahverfis ..........0..0000000... hreppavegur 
2—3 Hvalneskirkju .........002.00 0000 0. nn hreppavegur 
3—1 Mosfellskirkju ..........000000 000. nn nn hreppavegur 
8—1 Kirkjuvogskirkju .........0.020000 00. hreppavegur 
8—2 Skóla í Höfnum .........000000 0000 nr sn hreppavegur 

10—1 Útskálakirkju .............000..0. 0... hreppavegur 
12—1 Skóla á Bjarnastöðum .........0000000. 00 enn. einkavegur 
13—1 Garðakirkju ..........00.000000. e.s einkavegur 
13—2 Samkomuhúsi við Garða ........0000000 nn enn einkavegur 
14—1 Skóla við Viífilsstaðaveg ..........0000.00 000... hreppavegur 
20—1 Úlfarsárhæli ............0..0. 0... enn einkavegur 
25—1 Skóla við Reynivallaveg ........0000000 0000... hreppavegur 
25—2 Reynivallakirkju ........0.0.00000 000 n nn einkavegur 

Vesturlandsvegur: Frá Botnsá í Hvalfirði um Leirársveit, Andakil, brú á Hvítá 
hjá Hvítárvöllum á vegamót Borgarnesbrautar, norðan Eskiholts, um Norður- 
árdal, Bjarnardal, Miðdali, Búðardal, Svínadal, að Saurbæ í Gilsfjarðarbotni. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Dragavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd, um 
Ferstikluháls, Svínadal, Geldingadraga, vestan Skorradalsvatns um Hestháls, 
Andakíl að Vesturlandsvegi hjá Hvítárvöllum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, hét Draghálsvegur. 
Skorradalsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Andakílsá um Fossabæi, 
norðan Skorradalsvatns, um Sarp vestan Eiríksvatns á Uxahryggjaveg nálægt 
Vörðufelli, með álmu yfir Fitjabrú og sunnan vatns á Dragaveg hjá Stóru- 

Drageyri. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættum sýsluveginum Sarpsvegi á 

Uxahryggjaveg. 
Svínadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, 
um Eyri, á Dragaveg gegnt Geitabergi. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættum hluta af Leirársveitarvegi 
meðfram Laxá. 
Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú um Leirá að Svínadals- 

vegi vestan við Hól. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955, að frádregnum kaflanum Laxá--Miðfell. 

Akranesvegur: Frá Akranesi að Vesturlandsvegi hjá Lambhaga. 
Aths.: Eins og i vegal. 1955. 

Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl, fyrir Akrafjall hjá Klafa- 
stöðum um Innra-Hólm á Akranesveg ofan við kaupstaðinn. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti um Melasveit á Vestur- 
landsveg sunnan við Höfn. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955.
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Mofellsstadavegur: Af Vesturlandsvegi sunnan vid Andakilså um Hreppa og 
Mófellsstaði á Dragaveg sunnan við Vatnsósinn. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Lundarreykjadalsvegur: Af Dragavegi á Götuás, inn Lundarreykjadal, sunnan 
ár, yfir Grímsárbrú hjá Brautartungu út Lundarreykjadal norðan ár á Bæjar- 
sveitarveg hjá Fossatúni. 

Aths. Eins og vegal. 1955, en sameinaðir Skálpastaðavegur og Lundar- 
reykjadalsvegur, nema kaflinn Brautartunga—Gilstreymi, er leggst við Uxa- 
hryggjaveg. 
Uxahryggjavegur: Frá Grímsárbrú hjá Brautartungu, fram dal, um Uxahryggi 
og Brunna til Þingvalla. 

Aths. Uxahryggjavegur, sem var fjallvegur, að viðbættum hluta af 
Lundarreykjadalsvegi. 
Bæjarsveitarvegur: Af Dragavegi skammt vestan við Götuás, um Bæjarsveit á 
Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum í Reykholtsdal, með álmum að 
Þingnesi og flugvelli á Kálfanesmelum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Flókadalsvegur: Af Bæjarsveitarvegi hjá Steðja, inn Flókadal hjá Skógum, 
um brú á Geirsá hjá Brennistöðum á Bæjarsveitarveg hjá Litla-Kroppi. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Reykdælavegur: Af Bæjarsveitarvegi hjá Kleppjárnsreykjum, inn Reykholts- 
dal, yfir Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum, fram hjá Giljum og á Borgar- 
fjarðarbraut við brú á Deildargili, hjá Hraunsási, með álmu frá Steindórs- 
stöðum um Rauðsgil að Auðsstöðum. 
Aths.: Eins og vegal. 1955 að viðbættum sýsluvegi frá Giljum að Deildargili. 
Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi hjá Haugum, um Stafholtstungur 
yfir Hvítárbrú hjá Kljáfossi um Reykholtsdal, yfir Úlfsstaðaháls um Hálsa- 
sveit að Hvítársíðuvegi við Hvítárbrú hjá Kalmanstungu. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að undanskildum vegi frá brú á Hvítá að Lambá, 
sem fylgir nú Kaldadalsvegi. 
Borgarnesbraut: Frá Borgarnesi, að Vesturlandsvegi við vegamót norðan 
Eskiholts. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Ferjubakkavegur: Af Borgarnesbraut hjá Brennistöðum um Ferjubakka, á 
Vesturlandsveg vestan Ferjukotssíkis. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Norðurárdalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts um Einifell, 
um Veiðilæk, Glitstaði og Háreksstaði, á Norðurlandsveg um brú á Norðurá 
hjá Króki, með álmu að Varmalandsskólum. 

Aths. Eins og vegal. 1955, Varmaland að Einifelli, þaðan 1.5 km í engum 
vegaflokki. Síðan Veiðileysuvegur, Skarðshamravegur og Króksvegur (þjóð- 
vegur). 
Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut um Hjarðarholt, Arnbjargarlæk 
og Norðtungu á Borgarfjarðarbraut norðan Kljáfoss. 

Aths.: Eins og vegal. 1955 að frádr. álmu: Högnastaðir að Hermundar- 
stöðum, er verður Grjóthálsvegur. 
Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi um Hvítársíðu yfir Skeljaháls um 
Kalmanstungu á Borgarfjarðarbraut, sunnan brúar á Hvitá með álmu yfir 
Hvítá hjá Bjarnastöðum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955.
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Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Högnastöðum um Hermundarstadi, 
Grjótháls, á Norðurlandsveg hjá Króki. 

Aths.: Nýr vegur um Grjótháls, áður í engum vegaflokki, að viðbættum 
hluta af Þverárhlíðarvegi frá Högnastöðum til Hermundarstaða. 

Glitstaðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Grábrók um brýr á Norðurá að 

Glitstöðum. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts um Stafholt að 

Flóðatanga. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Valbjarnarvallavegur: Af Vesturlandsvegi ofan Galtarholts að Valbjarnar- 

völlum. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Stykkishólmsvegur: Af Borgarnesbraut fyrir ofan Borgarnes, um Mýrar, 

Kerlingarskarð og Helgafellssveit til Stykkishólms. 

Aths.: Eins og i vegal. 1955. 

Þursstaðavegur: Af Stykkishólmsvegi vestan Borgar að Þursstöðum. 
Aths.: Var sýsluvegur, hluti Rauðanesvegar. 

Álftaneshreppsvegur: Af Stykkishólmsvegi, vestan Langár, suður fyrir Hóls- 

vatn um Krossnes og Þverholt á Stykkishólmsveg hjá Arnarstapa, með álmu 

frá Krossnesi að Álftárósi. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en Álftaneshreppsvegur og Þverholtavegur 

sameinaðir og bætt við þeim hluta Hraunhreppsvegar, sem var Í Álftanes- 

hreppi. 

Hraunhreppsvegur: Af Stykkishólmsvegi hjá Fíflholtum, um Einholt, Stóra- 

Kálfalæk, Akra, Vog, Kolás, Hundastapa, Jaðar, Saura á Stykkishólmsveg á 

Raftási, með álmu frá Jaðri, að Álftaneshreppsvegi sunnan brúar á Álftá hjá 

Hrafnkelsstöðum. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en Hraunhreppsvegur og Sauravegur sam- 

einaðir, en felldur burtu sá hluti Hraunhreppsvegar, sem var i Álftaneshreppi. 

Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að Álftanesi. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Grímsstaðavegur: Af Stykkishólmsvegi hjá Urriðaárbrú að Grímsstöðum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Staðarhraunsvegur: Af Stykkishólmsvegi á Raftási að Staðarhrauni. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Skógavegur: Af Stykkishólmsvegi nálægt Brúarhrauni að Skógum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Heydalsvegur: Af Stykkishólmsvegi hjá Kolbeinsstöðum um Hnappadal og 

Heydal á Skógarstrandarveg vestan Bildhóls. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en sleppt Hlíðarálmu, hét Hnappadalsvegur. 

Hlíðarvatnsvegur: Af Heydalsvegi norðan við brú á Hraunholtaá að Hall- 

kelsstaðahlíð. 
Aths.: Samkv. vegal. 1955 álma frá Hnappadalsvegi. 

Kolviðarnesvegur: Af Stykkishólmsvegi vestan Gerðubergslækjar í Eyja- 

hreppi að Kolviðarnesi. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Hítarnesvegur: Af Stykkishólmsvegi sunnan Kaldár að Hítarnesi. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955.
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Skógarnes, Syðra-Skógarnes og Hausthús á Stykkishólmsveg vestan við Rauð- 
kollsstaði. 

Aths.: Eins og vegal. 1955 að viðbættum sýsluvegunum Hausthúsavegi 
og Syðri-Skógarnesvegi. 
Krossavegur: Af Ólafsvíkurvegi austan Hofstaða um Stakkhamar og Mel 
á Ólafsvíkurveg austan Mosstaðabyrgis, með álmu frá Mel að Krossum. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að viðbættum þjóðv. Stakkhamarsvegi. 
Ölkelduvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Ölkeldu að Slitvindastöðum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Hraunsmúla um Lýsudal og Lýsuhól 
á Ólafsvíkurveg vestan Vatnsholtsár. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Ólafsvíkurvegur: Af Stykkishólmsvegi austan við Straumfjarðará, um Stað- 
arsveit, Fróðárheiði, um Ólafsvík og Rif til Hellissands. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að viðbættum Rifsvegi og hluta Hellissands- 
vegar. 
Hellissandsvegur: Frá Hellissandi á Ólafsvíkurveg nálægt Sveinsstöðum. 

Aths.: Hluti af Hellissandsvegi skv. vegal. 1955. 
Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar um Breiðuvík að Hellis- 
sandi. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Búðavegur: Af Útnesvegi sunnan Hraunhafnarár til Búða. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Hellnavegur: Af Útnesvegi að Hellnum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Grundarfjarðarvegur: Af Stykkishólmsvegi norðan Kerlingarskarðs um Ber- 
serkjahraun, Mjósund, Grafarnes, Búlandshöfða á Ólafsvíkurveg austan við 
Fróðá. 

Aths.: Nafni breytt, var Eyrarsveitar- og Fróðárhreppsvegur. 
Framsveitarvegur: Af Grundarfjarðarvegi hjá Vindási um Setberg út fyrir 
Eyrarfjall á Grundarfjarðarveg hjá Eiði. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Bjarnarhafnarvegur: Af Helgafellssveitarvegi í Berserkjahrauni til Bjarnar- 
hafnar. 

Aths.: Skv. vegal. 1955 lá vegurinn af Eyrarsveitarvegi. 
Helgafellssveitarvegur: Af Stykkishólmsvegi á móts við Drápuhlíð um Kóngs- 
bakka og Hraunháls á Grundarfjarðarveg í Berserkjahrauni. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Borgarlandsvegur: Af Stykkishólmsvegi hjá Borgarlandi að Þingvöllum. 

Aths.: Eins og í vegal, 1955. 
Skógarstrandarvegur: Af Stykkishólmsvegi norðan Drápuhlíðar, fyrir Álfta- 
fjörð um Skógarströnd yfir Hörðudal, á Vesturlandsveg í Miðdölum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Langadalsvegur: Af Skógarstrandarvegi austan Setbergsár að Litla-Langadal. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Hörðudalsvegur: Af Skógarstrandarvegi vestan Hörðudalsár um Seljaland og 
Tungu, á Skógarstrandarveg hjá Hörðubóli, með álmu frá Tungu að Fremri- 
Vífilsdal. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættum sýsluvegi, vestan Hörðudalsár.
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Hålsabæjarvegur: Af Skógarstrandarvegi vid Snóksdalslæk um Bæ og Hunda- 

dal å Vesturlandsveg sunnan bruar å Reykjadalså. 

Aths.: Ådur sysluvegir: Hålsabæjarvegur og Hundadalsvegur. 

Hlidarvegur: Af Vesturlandsvegi nordan Tunguår um Kringlu og Kolsstadi å 

Vesturlandsveg hjå Fellsenda. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. Hét Miðdalavegur. 

Haukadalsvegur: Af Vesturlandsvegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal 

inn á móts við Kross. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Laxárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi sunnan Laxár í Dölum um Laxárdal 

og Laxárdalsheiði á Strandaveg utan Borðeyrar. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Hjarðarholtsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Búðardals um Hjarðarholt, 

Gillastaði og yfir brú á Laxá á Dönustaðagrjótum á Laxárdalsveg. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að viðbættum hluta af sýsluvegi norðan 

Laxár. 
Sælingsdalsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Leysingjastaða að Sælingsdal, 

með álmu að Sælingsdalslaug. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Klofningsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofn- 

ing og Skarðsströnd á Vesturlandsveg í Saurbæ, með álmu að Skarðsstöð. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, hét áður: Klofnings- og Skarðsstrandarvegur. 

Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi hjá Helluá, um Túngarð og Stóru-Tungu, 

á Klofningsveg nálægt Kjarlaksstöðum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Salthólmavíkurvegur: Af Klofningsvegi hjá Tjaldanesi í Saurbæ til verzlunar- 

staðarins í Salthólmavík. 
Aths.: Eins og i vegal. 1955. 

Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi við Kirkjuhvol í Saurbæ um Staðarhól 

að Hvammsdal. 
Aths.: Eins og i vegal. 1955. 

b. Hliðarvegir vegna undanþáguákvæða 12. gr. um kirkjustaði, félagsheimili, 

opinbera skóla eða heilsuhæli og fullgerð raforkuver. 

Nr. Vegur að: Athugasemdir 

B 1— 1 Saurbæjarkirkju á Hvalfjarðarströnd ................ Var hreppavegur 

B 2— 2 Hlöðum, félagsheimili Hvalfjarðarströnd ............ — hreppavegur 

B 7— 3 Innrahólmskirkju á Akranesi ........0000000....0... — hreppavegur 

B 7— 4 Heynesi, félagsheimili á Akranesi .......2...00.0.... —  hreppavegur 

B 7— 5 Fannahlíð, félagsheimili í Skilmannahreppi .......... — hreppavegur 

B 5— 6 Leirárlaugum, félagsh. í Leirár- og Melahreppi ...... —  sýsluvegur 

B 5— 7 Leirárkirkju .........0.000. 000. e nn —  sýsluvegur 

B 5— 8 Leirárskóla ...........0000 0. 0s senn — sýsluvegur 

B 1— 9 Hvanneyri, kirkju og skóla .....00.000000 00.00.0000. —  einkavegur 

B 3—10 Fitjakirkju í Skorradal .........0020000... 0... 00... —  einkavegur 

B 3—11 Andakilsárorkuveri .......0.200000 000. —  einkavegur 

B 1012 Lundarkirkju í Lundarreykjadal .........000.00000.. —  einkavegur 

B 12—13 Bæ og Brún, kirkju og félagsheimili í Bæjarhreppi .. — sýsluvegur 

B 1214 Kleppjárnsreykjaskóla .......00000000 0... en. 0... —  einkavegur 

B 15—15 Reykholti, kirkju og skóla .......2022.00.0. 0. renere —  einkavegur 

B 15—16 Stóraáskirkju ..........000000000 nn eeen —  einkavegur
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Nr. Vegur ad: Athugasemdir 
B 14—17 Logalandi, félagsheimili í Reykholtsdal .............. Var einkavegur B 10—18 Brautartungu, félagsheimili í Lundarreykjadal ...... —  einkavegur B 19—19 Gilsbakkakirkju 2... ss —  sýsluvegur B 19—20 Síðumúlakirkju ....................0.0000 —  einkavegur B 18—21 Norðtungukirkju ....................0.0 —  einkavegur B 18—22 Hjarðarholtskirkju ..................0...0... —  einkavegur B 22—23 Stafholtskirkju ...................0.00... —  einkavegur B 17—24 Varmalandsskóla .................0. — þjóðvegur B 1—25 Hvammskirkju í Norðurárdal ....................... —  hreppavegur B 16—26 Brennistöðum, félagsheimili, Borgarfirði ............ —  einkavegur B 24—27 Borgarkirkju á Mýrum 2... —  einkavegur B 28—28 Álftaneskirkju .....................00.. eeees se —  einkavegur B 24—29 Arnarstapa, félagsheimili á Mýrum ................., —  einkavegur 
B 27—30 Akrakirkju .............00...0. veere, —  einkavegur B24-31 Álftártungukirkju ..................000. — sýsluvegur 
B 30—32 Staðarhraunskirkju .............0)...0.0.0.0. —  einkavegur 
B 32—33 Kolbeinsstaðakirkju „...............0.0..00000... —  sýsluvegur 
B 24—34 Lindartungu, félagsheimili .......................... —  einkavegur 
B 24—35 Rauðamelskirkju ....................0.00.. —  sýsluvegur 
B 36—36 Miklaholtskirkju ...............0....0.0000 0 —  sýsluvegur 
B 24—37 Fáskrúðarbakkakirkju .......................0...... —  einkavegur 
B 24—38 Fáskrúðarbakka, félagsheimili ...................... —  einkavegur 
B 40—39 Staðarstaðarkirkju ....................00.00.000. —  sýluvegur 
B 43—40 Búðakirkju ...................00.00.0. 000 —  einkavegur 
B 44—41 Hellnakirkju ...............0......0. 000 —  einkavegur 
B 42—42 Arnarstapa, félagsheimili ......,..................... —  sýsluvegur 
B 41—43 Ingjaldshólskirkju .................0.000.0.. 0 — sýsluvegur 
B 40—44 Fossárorkuveri ....................... 0. —  einkavegur 
B 45—45 Brimilsvallakirkju .................00.00..00000. eeeeee — sýsluvegur 
B 47—46 Bjarnarhafnarkirkju ..............0.0...0000000 —  einkavegur 
B 24-47 Helgafellskirkju ........................00.0 0... —  sýsluvegur 
B 50—48 Narfeyrarkirkju ..................0..000.0000. ve erses —  einkavegur 
B 50—49 Breiðabólstaðarkirkju ................0000.00... — sýsluvegur 
B 47—50 Seljum, eyðibýli ..................0..0..000 0 — þjóðvegur 
B 1—51 Sauðafellskirkju ...................0...0.00.0 —  einkavegur 
B 53—52 Snóksdalskirkju ....................0.0..0.0 0. —  einkavegur 
B 55—53 Vatnshornskirkju ..................0..000 0. —  einkavegur 
B 1—54 Búðardal, félagsheimili ...........,................. —  sýsluvegur 
B 57—55 Hjarðarholtskirkju .........................00.0... —  einkavegur 
B 59—56 Hvammskirkju ......................0.0.. 00. — sýsluvegur 
B 59—57 Staðarfelli, skóla og kirkju .............0..0000000.... —  einkavegur 
B 59—58 Dagverðarneskirkju (ekki bílf.) .................... —  sýsluvegur 
B 59—59 Skarðskirkju ...............0..00.0.00. 0000. — sýsluvegur 
B 59—60 Staðarhólskirkju og félagsheimili ................... —  sýsluvegur
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C. Vestfjarðakjördæmi. 

a. Almennir þjóðvegir. 

Vesturlandsvegur: Úr Gilsfjarðarbotni um Geiradal og Króksfjörð í Þorska- 
fjarðarbotn. 
Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi í Þorskafjarðarbotni, um Skálanes, 
Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, um Hjarðarnes, fyrir Vatnsfjarðarbotn, um 
Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, Gemlu- 
fallsheiði, Önundarf jörð um Breiðadalsheiði til Ísafjarðar. 

Aths.: Nýtt nafn. Sameinaðir þjóðv. Gufudalsv., Litlanesv., hluti Barða- 
strandarv., Arnarfjarðarv., Þingeyrarv., Dýrafjarðarv., Ísafjarðarv. og hreppav. 
Kjálkafjarðar- og Uppsalav. 
Steinadalsvegur: Af Vesturlandsvegi í Gilsfjarðarbotni um Steinadalsheiði á 
Strandaveg í Kollafirði. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Króksfjarðarnesvegur: Af Vesturlandsvegi í Geiradal í Króksfjarðarnes. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Tröllatunguheiði: Af Vesturlandsvegi sunnan Geiradalsár, nálægt Bakka hjá 
Valshamri um Tröllatunguheiði, hjá Tröllatungu, á Strandaveg hjá Húsavík. 

Aths.: Við fjallveg er bætt sýsluvegunum Valshamarsvegi og Tröllatungu- 
vegi og hluta af Gautsdalsvegi. 
Borgarlandsvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Hríshóls að Hafrafelli. 

Aths.: Nýr vegur, hluti af samnefndum sýsluvegi. 
Reykhólasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi í Berufjarðarbotni út Barmahlíð um 
Reykhóla, Stað, Laugaland og Hofstaði á Vesturlandsveg hjá Kinnarstöðum. 

Aths.: Eins og vegal. 1956, að viðbættum hreppavegi milli Hlíðar og 
Laugalands. 

Kvígindisfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Kletthálsi, um Kvígindisfjörð að 
Kirkjubóli, að Bæ, með álmu vestan Kvígindisfjarðar að Svínanesi. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Fjarðarhlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, um Fjörð að 
Skálmarnesmúla. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Þingmannaheiði: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð um Þingmanna- 
heiði og Þingmannadal á Vestfjarðaveg austan brúar á Vatnsdalsá í Vatns- 
fjarðarbotni. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi norðan brúar á Peningsdalsá, hjá 
Hellu í Vatnsfirði, um Barðaströnd yfir Kleifaheiði til Geirseyrar við Patreks- 
fjörð. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, nema vegur styttur frá Kletti að Hellu, sem 
nú er Vestfjarðavegur. 

Siglunesvegur: Frá Vestfjarðavegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að 
Skriðnafelli. 

Aths.: Hluti af samnefndum sýsluvegi. 

Rauðasandsvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um Hval- 
sker og Saurbæ að Lambavatni á Rauðasandi. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Örlygshafnarvegur: Af Rauðasandsvegi hjá Hvalskeri um Sauðlauksdal, Ör- 

lygshöfn og Hafnarfjall að Látrum. 
Aths.: Eins og vegal. 1955. 

A 16
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Hænuvíkurháls, Kollsvík um Breið á Örlygshafnarveg hjá Breiðuvík. 
Aths.: Eins og vegal. 1955 að viðbættum sýsluvegi frá Gjögrum til Kolls- 

víkur og þjóðvegi, Gjögur—Geitagil. 

Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi á Geirseyri við Patreksfjörð, um Mikla- 
dal fyrir Tálknafjarðarbotn, um Hálfdán til Bíldudals, um Suðurfirði til 
Trostansfjarðar, þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en tveir vegir sameinaðir, þ. e. Bíldudals- og 
Patreksfjarðarvegur og Suðurfjarðavegur. 

Suðureyrarvegur: Af Bíldudalsvegi sunnan Tálknafjarðar að Lambeyri. 
Aths.: Eins og vegal. 1955, auk hluta af samnefndum sýsluvegi. 

Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri 
að Sellátrum. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Ketildalavegur: Frá Bíldudal út með Arnarfirði um Bala að Selárdal. 
Aths.: Eins og vegal. 1955. Hét áður Dalahreppsvegur. 

Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi utan við Hrafnseyri um Álftamýri, Lokin- 
hamra, Svalvoga, Keldudal og Haukadal til Þingeyrar. 

Aths.: Álftamýrarvegur eins og vegal. 1955, auk þess sýsluv. Stapadalsv,, 
hreppav. Hrafnabjargav. og þjóðv. Haukadalsv. 

Múlavegur: Af Svalvogavegi utan Sandár að Múla. 
Aths.: Nýr vegur: Hluti af Hofsvegi, sýsluv. 

Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör, 
Sandsheiði að Sæbóli á Ingjaldssandi. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, hér þó sameinaðir Núpsvegur og Ingjalds- 
sandsvegur. 

Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Mosvöllum í Önundarfirði, um 
Hjarðardal og yfir Dalsá hjá Kirkjubóli í Valþjófsdal. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, hét áður Hjarðardalsvegur. 

Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar. 
Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Breiðadalsheiði um Suðureyri að 
Stað. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, hét áður Suðureyrarvegur. 

Tungudalsvegur: Af Vestfjarðavegi um Tungudal að Bunuá. 
Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Bolungarvíkurvegur: Frá Ísafirði um Hnífsdal til Bolungarvíkur. 
Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Syðridalsvegur: Af Bolungarvíkurvegi á Hólssandi um Gil að rafmagnsstöð. 
Aths.: Áður sýsluvegur samnefndur. 

Djúpvegur: Af Vesturlandsvegi í Þorskafjarðarbotni, um Arngerðareyri, fyrir 
Ísafjörð, um Eyrarfjall, út með Mjóafirði, um Ögur, fyrir Skötufjörð og Hest- 
fjörð, um Seyðisfjörð, fyrir Álftafjörð, um Súðavík, Arnardal, fyrir botn Skut- 
ulsfjarðar, á Vestfjarðaveg á móts við Tungu. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, nýtt nafn, sameinaðir þjóðvegirnir: Súðavíkur- 
vegur, Fjarðavegur, Ögurvegur og hluti af Vesturlandsvegi. 

Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð um Vatnsfjörð, Skála- 
vík, Hörgshlíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni, og álma að Þúfum talin með hlið- 
arvegum. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, nema álma að Reykjanesi er nú sérstakur vegur.
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Reykjanesvegur: Af Vatnsfjardarvegi í Skipavik við Reykjarfjörð að Reykja- 
nesi. 

Aths.: Áður álma frá Vatnsfjarðarvegi. 
Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum. 

Aths.: Áður álma af samnefndum sýsluvegi. 
Engidalsvegur: Af Djúpvegi við Réttarholt í Skutulsfjarðarbotni að rafmagns- 
stöð. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við Neðri- 
Bakka út Langadalsströnd, um Ármúla, fyrir Kaldalón út Snæfjallaströnd að 
Sandeyri. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en tveir þjóðvegir sameinaðir: Ármúlavegur 
og Snæfjallastrandarvegur. 

Jökulfjarðavegur: Frá Sætúnsbryggju í Grunnavík um Staðarheiði að Dynj- 
anda í Leirufirði. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Aðalvíkurvegur: Frá Heklu við Hesteyri um Hesteyrardal og Stakkadalsheiði 
að Látrum í Aðalvík. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Strandavegur: Af Norðurlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrútafirði 
yfir Stikluháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Stein- 
grímsfirði um Hólmavík, fyrir botn Steingrímsfjarðar, um Bjarnarfjarðar- 
háls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um Gjögur, Árnes, 
Ingólfsfjörð til Ófeigsfjarðar. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en sameinaðir þjóðv.: Strandavegur og Reykj- 
arfjarðarvegur. Norðurfjarðarálma nú sérstakur vegur. 
Krossárdalsvegur: Af Strandavegi sunnan Krossárbrúar að Gröf. 

Aths.: Hluti af samnefndum hreppavegi. 
Rafmagnsveituvegur: Af Strandavegi í Skeljavík að Þverárorkuveri. 

Aths.: Hluti af Þiðriksvallavegi, sýsluvegi. 
Kollabúðaheiðarvegur: Af Strandavegi í Staðardal um Víðivelli á Djúpveg á 
Kollabúðaheiði. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, hluti af Strandavegi. 
Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðar- 
háls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði 
sunnan brúar á Bjarnarfjarðará. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en sameinaðir þjóðvegirnir Selstrandar- og 
Kaldrananesvegur. 
Norðurfjarðarvegur: Af Strandavegi hjá Melum í Trékyllisvík á bryggju á 
Norðurfirði. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en var álma af Reykjarfjarðarvegi. 

b. Hliðarvegir vegna undanþáguákvæða 12. gr. um kirkjustaði, félags- 
heimili, opinbera skóla eða heilsuhæli og fullgerð raforkuver. 

Nr. Vegur að: Athugasemdir 

B 1— 1 Garpsdalskirkju ..............020.0. 00 0. enn Var einkavegur 
C 1— 2 Gufudalskirkju ...........0..000000 000 —  sýsluvegur 
C 6— 3 Reykhólum, kirkju og skóla ........0000.00. 0000... —  einkavegur 
C 8— 4 Skálmarnesmúlakirkju ............0.0.000 000... 0... —  einkavegur 
C 10— 5 Brjánslækjarkirkju ............0...00.. 00. enn. —  einkavegur 
C 10— 6 Birkimel, félagsheimili .............0...0.0.0...00.... —  einkavegur
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Nr. Vegur að: Athugasemdir 
C 10— 7 Hagakirkju „............0..0......0 00 Var einkavegur 
C 14— 8 Fagrahvammi, félagsheimili ........................ —  einkavegur 
C 13— 9 Breiðuvík, kirkju og skóla .........0.0..00....0 —  einkavegur 
C 17-—10 Stóra-Laugardal ............0...0...00.. 0. —  einkavegur 
C 13—11 Sauðlauksdalskirkju ...........0...00..0.00 00 — þjóðvegur 
C 12—12 Saurbæjarkirkju ...........0.0..00..0. 0 —  einkavegur 
C 18—13 Selárdalskirkju .............0.0.0.00.000 00. —  einkavegur 
C 4—14 Gautsdal, frá Bakkaá að Gautsdal .................. — þjóðvegur 
C 1—15 Hrafnseyri, kirkju og skóla ...........0.0..0..000.... —  einkavegur 
C 19—16 Álftamýrarkirkju ................0...0.. 00. —  einkavegur 
C 19—17 Hraunskirkju í Keldudal ............................ —  einkavegur 
C 21—18 Myýrakirkju í Mýrahreppi ................0.0000.. —  einkavegur 
C 21—19 Núpi, kirkju og skóla ...........00.00. 000 —  einkavegur 
C 21—20 Sæbólskirkju á Ingjaldssandi ...................... —  einkavegur 
C 21—21 Álfadal, félagsheimili á Ingjaldssandi „............... —  einkavegur 
C 22—22 Holtskirkju í Önundarfirði ........................ —  einkavegur 
C 22—23 Holti, skóla ..............0000.0. 00 —  einkavegur 
C 22—24 Kirkjubólskirkju í Valþjófsdal ...................... —  einkavegur 
C 24—25 Staðarkirkju í Súgandafirði ........................ —  einkavegur 
C 26—26 Hnífsdal, skóla, kirkju, samkomuhúsi .............. —  sýsluvegur 
C 26—27 Bolungarvík, Hólskirkju ...........000.00..0... —  einkavegur 
C 28—28 Súðavík, kirkju og skóla ..............0000000 00. —  einkavegur 
C 28—29 Eyrarkirkju við Seyðisfjörð .......0......... —  einkavegur 
C 28--30 Ögsurkirkju við Djúp .........2..000...0 0. —  einkavegur 
C 29—31 Vatnsfjarðarkirkju ............000.......0 0 —  einkavegur 
C 33—32 Nauteyrarkirkju ..................0 0000 —  einkavegur 
C 33—33 Unaðsdalskirkju ..................0 0000... —  einkavegur 
C 28—34 Brautarholti, félagsheimili í Skutulsfirði ............ —  einkavegur 
C 29—35 Þúfum, álma af Vatnsfjarðarvegi .................... — þjóðvegur 
C 36—36 Prestsbakkakirkju ................2000.0 000... —  einkavegur 
C 36—37 Óspakseyrarkirkju .........0..0)...0..0.0 00. —  sýsluvegur 
C 36—38 Kollafjarðarneskirkju ...........0.0.0.. 0000... —  einkavegur 
C 36—39 Þverárorkuveri .................0.0000 0000 —  sýsluvegur 
C 36—40 Staðarkirkju ..................000. 0... nn —  sýsluvegur 
C 40—41 Kaldrananeskirkju .............0000.0 00... —  einkavegur 
C 36—42 Árnesi, kirkju og félagsheimili ...................... —  einkavegur 

D. Norðurlandskjördæmi vestra. 

a. Almennir þjóðvegir. 

D 1 Norðurlandsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni í Norðurárdal, um 
Holtavörðuheiði og Hrútafjörð, yfir Hrútafjarðarháls, Miðfjörð, Víðidal, Vatns- 
dal, um Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð, Vallhólm, Blönduhlíð, Norð- 

urárdal að sýslumörkum á Öxnadalsheiði. 
Aths.: Eins og vegal. 1955. 

2 Reykjaskólavegur: Af Norðurlandsvegi norðan Reykja að Reykjaskóla. 
Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Reykjastapa, 
um Mýrar, Bessastaði og Bard á Norðurlandsveg nokkru utan við Melstað. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. Heggstaðanesvegur að viðb. sýsluv. Hrúta- 
fjarðarv.
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D 4 

D 15 

Midfjardarvegur: Af Nordurlandsvegi austast å Hrutafjardarhålsi, fram Mid- 
fjörð vestan Midfjardarår að Efranúpi, austur yfir Austurárdalsháls, út Aust- 
urárdal, yfir Austurá hjá Barkarstöðum, út Miðfjörð, austan Miðfjarðarár 
um Laugarbakka á Norðurlandsveg austan brúar á Miðfjarðará, með álmu 
yfir brú á Núpsá vestur á Miðfjarðarveg, vestan ár hjá Haugi. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en sameinaðir 3 þjóðvegir: Miðfjarðar-, Austur- 
síðu-, og Austurárdalsv., auk þess sýsluvegur, Núpsvegur og hluti af Aðal- 
bólsvegi. 

Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan 
Brekkulækjar fram Vesturárdal, að Húki. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól suður Fitjaárdal um 
Fremri-Fitjar, yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg innan við brú á Urriðaá. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að viðbættum sýsluv. Fremri-Fitjav. yfir Mið- 
fjarðarháls. 

Vatnsnesvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóraási um Hvammstanga út Vatns- 
nes um Hindisvík yfir Þórsá suður Vesturhóp, á Norðurlandsveg hjá Vatns- 
horni. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en sameinaðir 3 þjóðvegir: Hvammstanga- 
vegur, Vatnsnesvegur og Vesturhópsvegur. 
Hlíðardalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Sauðadalsá að Hlíð. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Þorgrímsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn um Tungu og yfir Tunguá 
að Ásbjarnarstöðum. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að viðb. hluta af Dalabæjarv., sýsluvegi, frá 
Tunguá að Ásbjarnarst. 
Borgarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði um 
Síðu og Stóruborg á Vesturhópsveg hjá Þorfinnsstöðum. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Víðidalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Víðidalstungu yfir 
brú á Víðidalsá hjá Hvarfi, um Dæli og Ásgeirsá, á Norðurlandsveg vestan 
Lækjamóta, með álmu frá Hvarfi að Kolugili. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. Víðidalsvegur, að viðbættum Ásgeirsárvegi og 
Víðidalsvegi, sýsluvegum. 
Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Hólabaki fram Vatnsdal, vestan ár 
um brýr á Álftaskálará og Vatnsdalsá og út austan ár á Norðurlandsveg 
nálægt Aralæk. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Forsæludalsvegur: Af Vatnsdalsvegi við brú á Vatnsdalsá að Sunnuhlíð. 
Aths.: Nýr vegur, hluti af samnefndum sýsluvegi. nn 

Þingeyravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að Þingeyrum. 
Aths.: Nýr vegur, hluti af samnefndum sýsluvegi. 

Reykjabraut: Af Norðurlandsvegi fyrir norðan Giljá um Reyki á Svínvetn- 
ingabraut hjá Tindum. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Flugvallarvegur: Af Norðurlandsvegi að flugvelli hjá Akri. 
Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk, að Hæli. 
Aths.: Nýr vegur, hluti af samnefndum sýsluvegi.
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D 18 

D 26 

D 30 

D 31 

D 32 

D 33 

Svinvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og 
Svínavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svart- 
árbrúar. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Svínadalsvegur: Af Reykjabraut í Reykjabót um Auðkúlu á Svínvetninga- 
braut innan við Svínavatn, með álmu frá Grund að Snæringsstöðum. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að viðb. sýsluv. Grund— Snæringsst. 

Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að Eiðsstöðum. 
Aths.: Eins og vegal. 1955. Hét áður Bugsvegur. 

Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut norðan Blöndubrúar hjá Löngumýri 
að Austurhlíð. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og 
Hvamm að Stafnsrétt. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Skagavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi um Skagaströnd og Kálfs- 
hamarsvík, Hafnir, Hvalnes, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð til 
Sauðárkróks. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, en sameinaðir Skagastrandar-, Skaga- og 
Gönguskarðsvegur. 
Neðribyggðarvegur: Af Skagavegi hjá Enni um Sölvabakka á Skagaveg sunnan 
Neðri-Lækjardals. 

Aths.: Nýr vegur, var sýsluvegur, áður þjóðvegur. 
Laxárdalsvegur: Af Skagavegi hjá Lækjardal um Mýrar að Skrapatungu. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Þverárfjallsvegur: Af Skagavegi utan við brú á Laxá, um Norðurárdal og 
Þverárfjall á Skagaveg hjá Skíðastöðum. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að frádregnum þjóðv. Skidast.—Saudårkr., er 
leggst við Skagaveg. 
Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Reykjum á Reykjaströnd. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Sauðárkróksbraut: Frá Sauðárkróki að Norðurlandsvegi hjá Varmahlíð. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundar- 
hlíð, á Norðurlandsveg austan Vatnsskarðs. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að viðbættum kaflanum frá Sólheimum að 
vegamótum Norðurlandsvegar. 
Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi skammt innan við Varmahlíð, um 
Mælifell, Tungusveit og Kjálka, um brú hjá Skeljungshöfða á Norðurlandsveg. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að undanskilinni breytingu á innkomu á Norð- 
urlandsveg. 
Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð, á Skaga- 
fjarðarveg norðan Mælifells. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 

Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar, hjá Reykjum, um 
Héraðsdal, á Skagafjarðarveg hjá Flatatungu. 

Aths.: Var áður sýsluvegur að Litladal. 

Vesturdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Tunguhálsi, um Jökulsá hjá Goð- 
dölum, og Hofsá, að Vestur-Hlíð. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, auk vegarins yfir Hofsá.



11. juni. 129 Nr. 50. 

D 34 

D 35 

D 36 

D 37 

D 38 

D 39 

D 40 

D 41 

D 42 

D 43 

D 44 

D 45 

D 46 

D 47 

D 48 

D 49 

Austurdalsvegur: Af Vesturdalsvegi austan við Jökulsá vestri, um Bústaði, 
að vegamótum hjá Skuggabjörgum. 

Aths.: Áður þjóðvegur að Bústöðum, en sýsluvegur að Skuggabjörgum. 
Kjálkavegur: Af Skagafjarðarvegi undan Flatatungu, um Kjálka að Keldu- 
landi. 

Aths.: Áður þjóðvegur að Tyrfingsstöðum, þaðan sýsluvegur. 
Vallhólmavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma og Vind- 
heima á Skagafjarðarveg norðan Daufár. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 
Út-Blönduhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu 
um Blönduhlíð á Norðurlandsveg austan við Héraðsvatnabrú á Grundarstokki. 

Aths.: Eins og vegal. 1955. 
Siglufjarðarvegur: Frá Sauðárkróki um Hegranes, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, 
hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, Fljót og Almenninga til Siglufjarðar. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, Hofsós-, Siglufjarðarv. og Siglufjarðarvegur 
ytri, að undanskilinni álmu í Deildardal og Skarðsvegi. 
Skarðsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Heljartröð, um Hraunadal og Siglu- 
fjarðarskarð til Siglufjarðar. 

Aths.: Áður þjóðvegur. 
Hegranesvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hellulands, um Hegranes að vestan 
hjá Ketu og Rip og norður á Siglufjarðarveg á Garðsási hjá Garði, með álmu 
að Eyhildarholti. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, að viðbættum kaflanum frá Ríp að vegamót- 
um norðan Hellulands og álmu að Eyhildarholti. 
Bakkavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Narfastöðum, hjá Bakka, Brimnesi og 
Litlahól, á Siglufjarðarveg hjá Miklahóli. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 
Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli um Viðvík og brú á Hjalta- 
dalsá á Laufskálaholti og á Siglufjarðarveg hjá Gálga með álmu að Hólum. 

Aths.: Eins og vegal. 1955, auk kaflans frá Laufskálaholti að Gálga. 
Hjaltadalsvegur: Frá brú á Hjaltadalsá við Laufskálaholt, að Hrafnhóli. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 
Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, yfir Deildará hjá Kambi, 

á Siglufjarðarveg norðan Ártúns. 
Aths.: Áður þjóðvegur frá Ártúni að Kambi, en sýsluvegur sunnan 

Deildarár. 
Unadalsvegur vestri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár, að Sandfelli. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 
Unadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Hof að Ljóts- 

stöðum. 
Aths.: Áður sýsluvegur. 

Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg 

hjá Mannskaðahóli. 
Aths.: Áður sýsluvegur. 

Höfðastrandarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofs, um Hólakot og Litlu- 

brekku, á Siglufjarðarveg norðan Urriðalækjar. 
Aths.: Áður sýsluvegur. 

Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hrolleifsdalsár, um Skálá austan 
Sléttuhlíðarvatns, á Siglufjarðarveg, norðan Keldnakots. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 
Flókadalsvegur vestri: Af Siglufjarðarvegi vestan við Yzta-Mó að Neskoti. 

Aths.: Áður þjóðvegur.
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D 51 Flókadalsvegur eystri: Af Siglufjardarvegi austan vid Haganes, um Barð, að 
Stóru-Reykjum í Flókadal. 

Aths.: Áður þjóðvegur. 
D 52 Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar, hjá Sléttu að Berghyl. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 
D 53 Ólafsfjarðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Fljótaár um Stíflu, að sýslu- 

mörkum á móts við Klaufabrekkudal. 
Aths.: Áður þjóðvegur. 

b. Hliðarvegir vegna undanþáguákvæða 12. gr. um kirkjustaði, félags- 
heimili, opinbera skóla eða heilsuhæli og fullgerð raforkuver. 
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Vegur ad: 

Staðarkirkju í Hrútafirði 2... . 
Efri-Núpskirkju ........0....... — 
Staðarbakkakirkju ................)..0.00..0 — 
Melstaðarkirkju „...............)0..0. 0 — 
Tjarnarkirkju ..........0..0.0.. 0. — 
Vesturhópshólakirkju ................... 0. — 
Breiðabólstaðarkirkju ................00.0.0 — 
Víðidalstungukirkju ...........0)0.0...... 00 — 
Víðihlíð, félagsheimili .............................. — 
Ásbyrgi ......... 0... — 
Undirfellskirkju „............0..0... 000 — 
Þingeyrarkirkju .................0000.0 000. — 
Auðkúlukirkju .........0...0....0 — 
Svínavatnskirkju .............00....0. 0000. — 
Bólstaðarhlíðarkirkju ...............00..00 000. — 
Bergsstaðakirkju ..................0.0 000. — 
Holtastaðakirkju ............00.0...00.0..0 00 — 
Höskuldsstaðakirkju ..........0.0......0..0 00 — 
Hólaneskirkju ..............20 00 — 
Hofskirkju ...............0 0000. — 
Laxárvatnsorkuveri „...........00. — 
Húnaveri, félagsheimili ............................ — 
Varmahlíð ..............00.... — 
Löngumýri ..........00..... 0. — 
Ökrum, skóla og félagsheimili „..................... — 
Silfrastaðakirkju ..............00.00. 00... — 
Hvammskirkju í Laxárdal seere. — 

Reynistaðakirkju ........0....%..00 000. — 
Glaumbæjarkirkju ...........0.0..0.000.0 0. — 

Mælifellskirkju .................0. 00... — 

Reykjakirkju .............0. 2... — 
Goðdalakirkju ............0.00..0 00... — 
Hofstaðakirkju ..............%... 00 — 
Flugumýrarkirkju ..............0 000. — 
Gröf í Óslandshlíð, bænhúsi ........................ — 
Fellskirkju í Sléttuhlíð ..........0.0.00.0.00. 00. — 
Rípurkirkju .............0..0 00. — 
Viðvíkurkirkju ...........0.2...00 0000. — 
Knappsstaðakirkju 

… Athugasemdir 

Var sýsluvegur 
hreppavegur 

hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
sýsluvegur 
sýsluvegur 
sýsluvegur 
einkavegur 
einkavegur 
sýsluvegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
einkavegur 
einkavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 

hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 

hreppavegur 
hreppavegur 
hreppavegur 

hreppavegur 
hreppavegur
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E. Norðurlandskjördæmi eystra. 

a. Almennir þjóðvegir. 

Norðurlandsvegur: Frá Grjótá á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk og 
Kræklingahlíð til Akureyrar, um Vaðlaheiði, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, 
Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit og Mývatnsöræfi, um Jökulsárbrú til 
Grímsstaða á Fjöllum. 

- Aths.: Eins og i vegal. 1955. 
Ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugahálsi, um Arnarneshrepp 
og Árskógsströnd, um Dalvík, fyrir Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð og Lág- 
heiði að sýslumörkum móts við Klaufabrekkudal. 

Aths.: Í vegalögunum 1955: Dalvíkurvegur, Múlavegur og kafli af Ólafs- 
fjarðarvegi. 
Ólafsfjarðarvegur eystri: Frá Ólafsfjarðarkaupstað inn undir Hól, yfir Fjarð- 

ará, á Ólafsfjarðarveg hjá Kvíabekk. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðum. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955, auk kafla frá Urðum að Atlastöðum (áður 

sýsluvegur). 
Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá 
Hvarfi, um Skíðadal að vestan, og austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við 
Hnjúk, ásamt tengivegi yfir Tungur, yfir á Svarfaðardalsveg hjá Hreiðars- 

stöðum. 
Aths.: Áður Hrísavegur (þjóðvegur) og Skíðadalsvegur (sýsluvegur). 

Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi, að Árskógssandi og 
Hauganesi á Ólafsfjarðarveg hjá Stærra-Árskógi. 

Aths.: Áður tveir þjóðvegir og einn sýsluvegur (Selásvegur). 
Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi, um Bragholt og Ós, 
á Ólafsfjarðarveg hjá Hofi, með álmu á Hjalteyri. 

Aths.: Áður Hjalteyrarvegur og Ósvegur (sýsluvegur). 
Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdals- 

veg hjá Björgum. 
Aths.: Áður Brekkutorfuvegur (sýsluvegur). 

Hörgárdalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi norðan Hörgárbrúar, um Björg, um 
brýr á Hafraá og Barká og yfir Hörgá hjá Skugga og á Norðurlandsveg hjá 
Bægisá, með álmu að Staðarbakka og tengivegi um brú á Helguhyl. 

Aths.: Eins og Hörgárdalsvegur ytri og innri ásamt sýsluvegi yfir Barká 

og að Staðarbakka. 
Öxnadalsvegur: Af Hörgárdalsvegi vestan Öxnadalsárbrúar niður undan 
Bægisá, upp með Öxnadalsá að vestan, um Auðnir, á Norðurlandsveg norðan 

Þverár. 
Aths.: Áður Hraunsvegur (sýsluvegur). 

Dagverðareyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi sunnan Hörgárbrúar, um Gásir og 
Dagverðareyri, á Norðurlandsveg hjá Sólborgarhðóli. 

Aths.: Áður Dagverðareyrarvegur (þjóðvegur) og Gásavegur (sýsluvegur). 
Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá Syðsta- 
Samtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela. 

Aths.: Áður sýsluvegur: Blómsturvalla- og Ásláksstaðavegur. 
Eyjafjarðarbraut: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar, um Saurbæ, yfir 

væntanlega brú á Eyjafjarðará móts við Vatnsenda, um Möðruvelli og Lauga- 

land, á Norðurlandsveg hjá Kaupangi, með álmu í Kristnes og Torfufell, 

og tengivegum yfir Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum og Saurbæ. 
A 17



E 13 

E 14 

E 15 

E 16 

E 17 

E 18 

E 19 

E 20 

E 21 

E 22 

E 23 

E 24 

E 25 
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Aths.: Ådur Eyjafjardarbraut, Laugalandsvegur og Vatnsendavegur (þjóð- 
vegir) og vegur frá Núpufelli um Stekkjarflatir að Möðruvöllum. (Áður 
hreppa- og sýsluv.). 

Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut, skammt norðan Hólshúsa, um brýr 
á Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum. á Eyjafjarðarbraut hjá Saurbæ, 
með þvervegi frá Eyjafjarðarbraut hjá Melgerði að Litladal. 

Aths.: Áður sýsluvegir: Finnastaða-, Gilsbakka- og Saurbæjarvegir. Þver- 
vegur var þjóðvegur. 

Sölvadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut hjá Núpufelli að Þormóðsstöðum. 
Aths.: Áður sýsluvegur. 

Svalbarðsstrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Veigastöðum, um Svalbarðs- 
strönd á Fnjóskadalsveg eystri austan við brú á Fnjóská hjá Laufási, með 
álmu á Svalbarðseyri og tengingu við Norðurlandsveg ofan Geldingsárbrúar. 

Aths.: Áður Svalbarðsstrandar- og Svalbarðseyrarvegur. 
Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Skóga, að Draflastöðum, og 
af Norðurlandsvegi austan Skóga að Illugastöðum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Hálsi, út Fnjóskadal austan- 
verðan, um Höfðahverfi að Finnastöðum, með álmu að Kljáströnd og lykkju 
um Grenivík. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættum kaflanum Grenivík--Finna- 
staðir (Látrastrandarvegi, sýsluv.), Kljástrandarv. og lykkju um Grenivík 
(bjóðv. og sýsluv.). 
Kinnarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldu- 
kinn, yfir Skjálfandafljótsbrú, norður fyrir Garðsnúp, á Þingeyjarsýslubraut 
gegnt Tjörn í Aðaldal. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Fremstafellsvegur: Af Kinnarvegi hjá Landamóti, hjá Fremstafelli, um brú á 
Djúpá, á Norðurlandsveg vestan Kvíslarbrúar. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 
Út-Kinnarvegur: Af Kinnarvegi hjá Ófeigsstöðum út að Granastöðum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfanda- 
fljóts, hjá Stóru-Völlum að Myýri. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættum sýsluv. Stóru-Vellir— Mýri. 
Bárðardalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Fosshóli, um Bárðardal 
austanverðan að Víðikeri, með tengivegi um Skjálfandafljótsbrú hjá Stóru- 
völlum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, auk tengivegar. 

Þingeyjarsýslubraut: Af Norðurlandsvegi hjá Breiðumýri, um Aðalreykjadal, 
Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Axarfirði, um Kópasker, Mel- 
rakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð til Þórshafnar. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, auk Kópaskers- og Raufarhafnarv. og hluta 
af Axarfjarðarheiðar- og Þistilfjarðarv., þ. e. frá vegamótum austan Stóra- 
viðarvatns til Þórshafnar. 

Reykjahverfisvegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Laxamýri, um Reykjahverfi 
og Hvammsheiði, um Laxárvirkjun, hjá Grenjaðarstað, á Þingeyjarsýslubraut 
sunnan Syðra-Fjalls í Aðaldal. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Hvammavegur: Af vegamótum við Laxárvirkjun, að Lækjarhvammi. 
Aths.: Áður sýsluvegur.
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E 26 

E 27 

E 28 

E 29 

E 30 

E 31 

E 32 

E 33 

E 34 

E 35 

E 36 

E 37 

E 38 

E 39 

E 40 

E 41 

E 42 

E 43 

E 44 

E 45 

Laxårdalsvegur: Af Reykjahverfisvegi vestan Laxár, um Þverá ad Brettings- 

stöðum. 
Aths.: Eins og i vegal. 1955. 

Laxárdalsvegur eystri: Af Laxárdalsvegi norðan Birningsstaða, um brú á Laxá 

á Sogi, að Árhvammi. 
Aths.: Áður sýsluvegur. 

Sandsvegur: Af Þingeyjarsýslubraut norðan Knútsstaða að Sandi. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 
Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út 

Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Þingeyjarsýslubraut móts við 

Hamra. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði, að Stafni. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 

Mývatnssveitarvegur nyrðri: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni, norðan Mý- 

vatns til Reykjahlíðar. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Baldurheimsvegur: Af Norðurlandsvegi skammt austan Árnarvatns, að Bald- 

ursheimi. 
Aths.: Áður sýsluvegur. 

Fjallavegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Lóni að Fjöllum. 

Aths.: Áður Reykjaheiðarvegur (þjóðv.). 
Sandsvegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Lindarbrekku, að Þórunnarseli. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 
Uppsveitarvegur: Af Þingeyjarsýslubraut norðan við Meiðavelli að Tóvegg. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 
Hólsfjallavegur: Af Þingeyjarsýslubraut austan Jökulsárbrúar í Axarfirði, hjá 

Dettifossi á vegamót Norður- og Austurlandsvegar við Grimsstaði með álmu 

að Hafursstöðum. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Gilhagavegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Lundi, um Hafrafellstungu, Gils- 

bakka og Leifsstaði á Axarfjarðarheiðarveg vestan Sandfellshaga. 

Aths.: Áður sýslu- og hreppavegur. 
Austursandsvegur: Af Þingeyjarsýslubraut, skammt vestan Klifshaga, um 

Sandárbrú að vegamótum hjá Ærlækjarseli. 

Aths.: Áður þjóðvegur að Sandárbrú og þaðan sýsluvegur. 

Axarfjarðarheiðarvegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Klifshaga um Hraun- 

tanga, á Þingeyjarsýslubraut austan Stóraviðarvatns. 

Aths.: Áður hluti af Axarfjarðarheiðar- og Þistilfjarðarv. 

Kúðárvegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Svalbarði, að Svalbarðsseli. 

Aths.: Áður sýsluvegur. 

Holtsvegur: Af Þingeyjarsýslubraut við Garðá, um Holt að Laxárdal. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Langanesvegur: Frá Þórshöfn út Langanes, hjá Skoruvík, að Skálum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Hálsvegur: Frá Þórshöfn um Staðarsel að Hóli. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Ytra-Lónsvegur: Af Langanesvegi utan Sauðanessóss, nálægt Ytra-Lóni að Eld- 

járnsstöðum með álmu að Grund. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Eiðisvegur: Af Langanesvegi utan Krossóss að Eiði, með álmu að Ártúni. 

Aths.: Eins og i vegal. 1955.
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b. Hlidarvegir vegna undanpåguåkvæda 12. gr. um kirkjustaði, félagsheimili, 

Nr. 

D 53— 1 
D 53— 2 
D 53— 3 
D 53— 4 
E 1— 1 
E 1— 2 

E 1-— 3 
E 1— 4 
E 1— 5 
E 1— 6 

E 1—7 
E 3— 1 

E 3— 2 
E 3— 3 
E 4— 1 

E 6— 1 
E 8— 1 

E 8— 2 
E 10— 1 
E 12— 1 
E 12— 2 
E 12— 3 
E 12— 4 
E 12— 5 
E 15— 1 

E 15— 2 
E 16— 1 
E 16— 2 
E 17— 1 
E 20— 1. 
E 21— 1 

E 21— 2 
E 22— 1 
E 23— 1 

E 23— 2 
E 23— 3 
E 23— 4 
E 23— 5 
E 23— 6 
E 23— 7 
E 23— 8 
E 23— 9 

E 23—10 

E 26— 1 
E 29— 1 
E 42— 1 
F 1— 1 

opinbera skåla eda heilsuhæli og fullgerð raforkuver. 
Vegur að: Athugasemdir 
Kirkju, Kvíabekk í Ólafsfirði ......................, Var hreppavegur 
Kirkju, Stærraárskógi, Árskógsströnd ............... — hreppavegur Félagsheimili og skóla, Árskógi, Árskógsstr. ........ —  einkavegur 
Félagsheimili, Freyjulundi, Arnarneshreppi ......... —  einkavegur 
Kirkju, Bægisá ..........0...000... eee eereereg — hreppavegur 
Félagsheimili og skóla, Laugalandi, Þelamörk „..... — hreppavegur Elliheimili og sjúkrahúsi, Skjaldarvík .............. —  einkavegur 
Kirkju, Hálsi í Fnjóskadal ...................0...... — hreppavegur Kirkju, Skútustöðum, Mývatnssveit .................. — hreppavegur Félagsheimili, Skjólbrekku, Mývatnssveit ............ —  einkavegur 
Kirkju, Reykjahlíð, Mývatnssveit „................... — hreppavegur Kirkju, Tjörn í Svarfaðardal 2... —  hreppavegur Félagsheimili og skóla, Húsabakka, Svarfaðardal ee. —  hreppavegur 
Kirkju, Urðum, Svarfaðardal „............0.00.0...... — hreppavegur 
Kirkju, Völlum, Svarfaðardal .........0..000.00.. — hreppavegur 
Skóla á Hjalteyri ...................000 0 — hreppavegur 
Félagsheimili, Melum, Hörgárdal „............0...... —  einkavegur 
Kirkju, Myrká, Hörgárdal 2... — hreppavegur Kirkju, Glæsibæ ............. eee eee — hreppavegur Kirkju, Grund í Eyjafirði 2... — hreppavegur Kvennaskóla, Laugalandi, Eyjafirði „................. — hreppavegur 
Barnaskóla, Laugalandi, Eyjafirði .................. — hreppavegur Félagsheimili, Freyvangi .........,...0..... —  einkavegur 
Kirkju, Kaupangi í Eyjafirði .,...........0..0.0...0..... — hreppavegur 
Kirkju, Svalbarði, Svalbarðsströnd .................. — hreppavegur 
Kirkju, Laufási, Grýtubakkahreppi .................. — hreppavegur 
Kirkju, Draflastöðum í Fnjóskadal .................. —  hreppavegur 
Kirkju, Illugastöðum í Fnjóskadal .................. —  hreppavegur 
Kirkju, Grenivík ................. eee — hreppavegur Kirkju, Þóroddsstað, Köldukinn .................... — hreppavegur 
Kirkju, Ljósavatni „................. —  hreppavegur 
Félagsheimili og skóla, Stóruvöllum, Bárðardal ...... —  einkavegur 
Kirkju, Lundarbrekku, Bárðardal ............00...... — hreppavegur 
Kirkju, Einarsstöðum í Reykjadal „................. — hreppavegur 
Félagsheimili, Hólmavaði ...............0..0.. —  einkavegur 
Kirkju, Nesi í Aðaldal ..............0.0..0.. — hreppavegur 
Félagsheimili, Mánagarði, Tjörnesi „................. —  einkavegur 
Kirkju, Garði í Kelduhverfi 2... — hreppavegur 
Félagsheimili, Skúlagarði, Kelduhverfi .............. —  einkavegur 
Kirkju, Skinnastað, Axarfirði 2... — hreppavegur Skóla, Skinnastað, Axarfirði .................0..0.0.... —  hreppavegur 
Kirkju, Snartastöðum .............0..0000. —  Hreppavegur 
Kirkju, Svalbarði, Þistilfirði „............0. — hreppavegur 
Kirkju, Þverá í Laxárdal ss. — hreppavegur 
Skólum að Laugum .............00..00. 000 — hreppavegur 
Kirkju, Sauðanesi, Langanesi 2... —  hreppavegur 
Kirkju, Víðihóli, Hólsfjöllum ...........00...... — hreppavegur
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F. Austurlandskjördæmi. 

a. Almennir þjóðvegir. 

Austurlandsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Möðru- 
dal, Jökuldalsheiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróars- 

tungu, yfir Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdals- 
heiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellnahrepp, Lónsheiði, Lón, Almannaskarð, 
yfir Hornafjarðarfljótabrú hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiða- 
merkursand, Öræfi og Skeiðarársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættum þeim hluta Suðurlandsvegar, 
sem er í Austur-Skaftafellssýslu, með þeim breytingum, að vegurinn liggur 
nú um brúna á Hornafjarðarfljótum, en ekki um Höfn. 

Stranda- og Jökulsárhlíðarvegur: Frá Þórshöfn um Brekknaheiði, Strandir, 

Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og á Austurlandsveg nálægt Jökuls- 

árbrú hjá Fossvöllum. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Gunnarsstaðavegur í Bakkafirði: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi nálægt 

Hölkná að Gunnarsstöðum. 
Aths.: Var sýsluvegur. 

Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi hjá Bakkaá um 

Hafnarkauptún að Steintúni. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Strandhafnarvegur: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi við Borgarlæk að 

Strandhöfn. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Vesturdalsvegur: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi austan Vesturár um 
Vesturárdal á Vopnafjarðarveg norðan í Burstarfelli. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Ytri-Hlíðarvegur: Af Vesturdalsvegi hjá Öskumel að Ytri-Hlið. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
Vopnafjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Möðrudal um Langadal og Hofs- 
árdal á Stranda- og Jökulsárhlíðarveg nálægt Vatnsdalsgerði. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Sunnudalsvegur í Vopnafirði: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi austan við 
Hofsá um brú á Sunnudalsá norðan Sunnudals og á Vopnafjarðarveg nálægt 
Teigi, með álmu að Síreksstöðum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættum kafla fyrir Þorbrandsstaða- 

háls og yfir Hofsá. 
Eyjavegur: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi nálægt Bakkagerði um Eyjasel 
og Hnitbjörg á Stranda- og Jökulsárhlíðarveg móts við Fögruhlíð. 

Aths.: Voru tveir sýsluvegir. 
Grófarselsvegur: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi hjá Kaldá að Grófarseli. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
Jökuldalsvegur efri: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði og Brú 

að Aðalbóli. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og 
út Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Hróarstunguvegur nyrðri: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú yfir Lagarfljót 
hjá Steinboga og á Úthéraðs- og Borgarfjarðarveg hjá Hóli. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955.
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F 15 Hróarstunguvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni yfir Rangá ná- 
lægt Skógargerði og yfir Lagarfljót hjá Fossi á Úthéraðs- og Borgarfjarðarveg 
nálægt Ásgrímsstöðum, með álmu á Kirkjubæjarveg hjá Kirkjubæ. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, að öðru leyti en því, að vegur liggur nú inn 
yfir Rangá hjá Skógargerði í stað þess að fara upp með Rangá. 
Kirkjubæjarvegur: Af Hróarstunguvegi nyrðri nálægt Litla-Bakka um Kirkju- 
bæ og á Hróarstunguveg nyrðri nálægt Geirastöðum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættum kafla frá Gunnhildargerði að 
Geirastöðum. 
Brekkubæjavegur: Af Kirkjubæjarvegi nálægt Þórisvatni um Kleppjárnsstaði 
og á Hróarstunguveg eystri hjá Litla-Steinsvaði. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
Fellavegur efri: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Fjallssel og Mið- 
húsasel á Upphéraðsveg nálægt Ormarstaðaá. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljóts- 
dal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum 
á Völlum. 

Aths.: Eins og Upphéraðsvegur í vegal. 1955, að viðbættum Skóga- og 
Fljótsdalsvegi, en álmum að Hóli og Víðivallagerði sleppt. 
Norðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálægt Valþjófsstað að 
Þuríðarstöðum. 

Aths.: Var þjóðvegur að Hóli (Upphéraðsvegur) og sýsluvegur þaðan. 
Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá, 
um Langhús að Glúmsstöðum. 

Aths.: Var hreppavegur. 
Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvísl 
að Víðivallagerði. 

Aths.: Var þjóðvegur (Skóga- og Fljótsdalsvegur). 
Fjarðarheiðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum um Fjarðarheiði til 
Seyðisfjarðar. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Seyðisfjarðarvegur: Frá Skálanesi um Hánefsstaðaeyrar, Seyðisfjarðarkaup- 
stað, Vestdalseyri og að Brimnesi. 

Aths.: Eins og Seyðisfjarðarvegir syðri og nyrðri í vegal. 1955. 
Úthéraðs- og Borgarfjarðarvegur: Af Fjarðarheiðarvegi norðan Eyvindarár um 
Eiða, Bóndastaði, Ásgrímsstaði og yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, um Vatns- 
skarð og Njarðvík til Bakkagerðis í Borgarfirði. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
Fjallabæjavegur: Af Úthéraðs- og Borgarfjarðarvegi norðan við Uppsalaá um 
Tókastaði, Gilsárteigs, Hamragerði og á Hjaltastaðarveg nálægt Hjaltastað, með 
álmu á Úthéraðsveg hjá Eiðum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættum tveimur sýsluvegum. 
Lagarfossvegur: Af Úthéraðs- og Borgarfjarðarvegi gegnt Hreinsstöðum um 
Stóra-Steinsvað og á Hróarstunguveg eystri hjá Lagarfossi. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
Hjaltastaðarvegur: Af Úthéraðs- og Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði 
um Hjaltastað og Sandbrekku á Úthéraðs- og Borgarfjarðarveg sunnan við 
Unaós. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955.
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F 29 

F 30 

F 44 

Desjarmýrarvegur: Af Úthéraðs- og Borgarfjardarvegi i Bakkagerdi um bru 

á Fjarðará að heimreið að Sólbakka norðan vid Hrafnárbrú. 

Aths.: Var sýsluvegur. 

Loðmundarfjarðarvegur: Af Úthéraðs- og Borgarfjarðarvegi i Bakkagerði um 

Hólaland, Húsavíkurheiði, Nesháls, Loðmundarfjörð, Hjálmárströnd og á 

Seyðisfjarðarveg hjá Brimnesi, með álmu að Hvannstóði. 

Aths.: Var þjóðvegur að Hvannstóði, en fjallvegir og sýsluvegir að 

öðru leyti. 

Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum, um Fagradal, Búðar- 

eyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðar. 

Aths.: Eins og Fagradalsbraut + Eskifjarðarvegur + Norðfjarðarvegur. 

Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóa- 

fjarðarheiði og norðurströnd Mjóafjarðar að Dalatanga. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Viðfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi i Eskifjarðarkauptúni um Vaðlavíkur- 

heiði til Viðfjarðar. 
Aths.: Eins og i vegal. 1955. 

Vaðlavíkurvegur: Af Viðfjarðarvegi á Vaðlavíkurheiði að Vöðlum í Vaðlavík. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Hólavegur í Norðfirði: Af Norðfjarðarvegi hjá Skálateigi að Hólum. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Vallanesvegur: Af Upphéraðsvegi í Víkingsstaðablá að Vallanesi. 

Aths.: Var sýsluvegur. 

Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á 

Geitdalsá og Múlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku, með álmum að Geitdal 

og Birkihlíð. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955, að viðbættri álmu að Birkihlíð, en það var 

sýsluvegur. 

Þórdalsheiðarvegur: Af Austurlandsvegi í Skriðdal um Þórdalsheiði á Norð- 

fjarðarveg í Reyðarfirði. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi i Reyðarfirði um suðurströnd Reyðar- 

fjarðar, Staðarskarð, Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes og 

á Austurlandsveg nálægt Heydölum. 

Aths.: Eins og Fáskrúðsfjarðarvegur + Stöðvarfjarðarvegur + Breið- 

dalsvíkurvegur í vegal. 1955, en þó ekki álma að Breiðdalsvík. 

Vattarnesvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Kolmúla um Vattarnes og Kol- 

freyjustað á Suðurfjarðaveg nálægt Höfðahúsum. 

Aths.: Eins og Í vegal. 1955. 

Dalavegur í Fáskrúðsfirði: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Dölum. 

Aths.: Eins og i vegal. 1955. 

Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvíkur. 

Aths. Eins og hluti af Breiðdalsvíkurvegi samkvæmt vegal. 1955, en mest- 

ur hluti hans er nú innifalinn í Suðurfjarðavegi. 

Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal! að 

Þorvaldsstöðum. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

Breiðdalsvegur syðri: Af Austurlandsvegi sunnan Breiðdalsárbrúar að Flögu. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955.
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F 45 Axarvegur: Af Austurlandsvegi í Víðigróf í Skriðdal um Öxi og á Austur- 
landsveg í Berufjarðarbotni. 

Aths.: Var fjallvegur. 
F 46 Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
F 47 Hvalnesvegur í Lóni: Af Austurlandsvegi hjá Svinhólum að Hvalnesi. 

Aths.: Eins og í vegal. 1955. 
48 Bæjarvegur í Lóni: Af Austurlandsvegi hjá Reyðará um Bæ og Bvgægðarholt 

á Austurlandsveg nálægt Stafafelli. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

49 Hornsvegur: Af Austurlandsvegi hjá Almannaskarði að Horni. 
Aths.: Eins og í vegal. 1955. 

50  Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi um Höfn að bryggju í Óslandi. 
Aths.: Var þjóðvegur í vegal. 1955. 

öl Árnanesvegur: Af Austurlandsvegi við Laxá að Árnanesi. 
Aths.: Var sýsluvegur. 

52 Miðskersvegur: Af Austurlandsvegi nálægt Bjarnanesi að Miðskeri. 
Aths.: Var þjóðvegur. 

óð Hoffellsvegur: Af Austurlandsvegi vestan Hoffellsárbrúar að Hotfelli. 
Aths.: Var þjóðvegur samkvæmt vegal. 1955. 

54 Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi nálægt Viðborðsseli að Rauðabergi. 
Aths.: Var sýsluvegur. 

öð  Flateyjarvegur: Af Austurlandsvegi á Mýrum að Flatey. 
Aths.: Var þjóðvegur. 

56 Flugvallarvegur í Öræfum: Af Austurlandsvegi austan Gljúfursár að slátur- 
húsi við flugvöll. 

Aths.: Var sýsluvegur. 

lg!
 

o
s
 

A 
> 

md
 

md
 
om
 

b. Hliðarvegir vegna undanþáguákvæða 12. gr. um kirkjustaði, félagsheimili, 
opinbera skóla eða heilsuhæli og fullgerð raforkuver. 

  

Nr. Vegur að: Athugasemdir 

F 1— 1 Möðrudalskirkju .............0.0.0..0 0... Var einkavegur 
F 1— 2 Skóla á Skjöldólfsstöðum á Jökuldal ................ —  einkavegur 
F 1— 3 Hofteigskirkju á Jökuldal .......................... — einkavegur 
F 1— 4 Grímsárvirkjun ............00.... 00. —  einkavegur 
F 1— 5 Heydalakirkju í Breiðdal..................00..0..... — hreppavegur 
F 1— 6 Beruneskirkju .................0.....000. 000. —  sýsluvegur 
F 1— 7 Félagsheimili hjá Þiljuvöllum ............000........ —  einkavegur 
F 1— 8 Berufjarðarkirkju „............0.0.0. eeeeerereee —  einkavegur 
F 1— 9 Hofskirkju í Álftafirði ...........00.0.0...0... sees. — hreppavegur 
FO 1—10 Stafafellskirkju í Lóni ...............0.0.0.. 0 — hreppavegur 
FO 1—11 Bjarnaneskirkju í Nesjum ...........0.000... — hreppavegur 
F 1—12 Félagsheimilinu Mánagarði í Nesjum ................ —  einkavegur 
F 1—13 Skóla hjá Mánagarði í Nesjum ................0...... —  einkavegur 
F 1—14 Brunnhólskirkju á Mýrum .........0...000.0.00 00. —  einkavegur 
F 1—15 Skóla og félagsheimili hjá Brunnhólskirkju .......... —  einkavegur 
F 1--16 Kálfafellsstaðarkirkju í Suðursveit .................. —  einkavegur 
F 1—17 Kirkju og skóla á Hofi í Öræfum .................. —  sýsluvegur 
F 2— 1 Skeggjastaðakirkju í Bakkafirði .................... — hreppavegur 
F 2— 2 Skóla á Torfastöðum í Vopnafirði .................. —  sýsluvegur 
F 2— 3 Sleðbrjótskirkju í Jökulsárhlíð ...................... —  einkavegur
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 12— 

16— 
19— 
19— 
20— 
20— 
23— 
25— 
25— 
25— 
26— 
28— 
29— 
29— 
29— 
30— 
30— 
31— 
32— 
36— 
36— 
37— 
39— 
39— 
39— 
40— 

Vegur ad: Athugasemdir 

1 Hofskirkju í Vopnafirði ........000200.0 0000... Var einkavegur 
1 Eiríksstaðakirkju á Jökuldal .........0.0.0.0.0..0.0.. —  einkavegur 
Í Kirkjubæjarkirkju .........2.000.00. 000... 0000... —  einkavegur 
1 ÁskirkjuíFellum.........000000 0000. —  sýsluvegur 
2 Skóla á Hallormsstöðum .........200000 000... 0... —  einkavegur 
1 Félagsheimili við Valþjófsstað í Fljótsdal ............ —  einkavegur 
2 Valþjófsstaðakirkju í Fljótsdal ................2..... —  einkavegur 
1 Fjarðarárvirkjun hjá Fjarðarseli í Seyðisfirði ........ —  einkavegur 
1 Barnaskóla á Eiðum .......0..000000 0000 nn... —  einkavegur 
2 Kirkju á Eiðum ..........0000000 eens sn nn —  einkavegur 
3 Alþýðuskóla á Eiðum .........0.000000. 0... 0... —  einkavegur 

1 Hjaltastaðarkirkju .........0...00000. 00. nn 0... —  einkavegur 

1 Félagsheimili utan við Hjaltastað ...........00000..... —  sýsluvegur 

1 Félagsheimili í Bakkagerði í Borgarfirði ............ —  einkavegur 

2 Skóla í Bakkagerði .......0.02000000 0000 nn. —  einkavegur 

3 Kirkju við Bakkagerði ..........0020000. 0... 0... —  einkavegur 

1 Húsavíkurkirkju .........0...0200. 0... 0... —  hreppavegur 

2 Klyppsstaðakirkju í Loðmundarfirði ................ —  sýsluvegur 

1 Skóla hjá Skorrastað í Norðfirði ...........0.0.0..... —  einkavegur 

1 Brekkukirkju í Mjóafirði ..........00000000 0000... —  einkavegur 

1 Félagsheimili við Uxalæk á Völlum .............0.... —  einkavegur 

2 Vallaneskirkju .......0.000200 0. ens —  einkavegur 

1 Þingmúlakirkju ........00.00000 00 ne nan —  sýsluvegur 

1 Skóla í Stöðvarfirði .........2.0.0.00 000... —  einkavegur 

2 Kirkju í Stöðvarfirði ...........000020000.. 00... —  einkavegur 

3 Skóla nálægt Heydölum í Breiðdal ................. —  einkavegur 

1 Kolfreyjustaðarkirkju ..........0.00200000 00... 0... —  einkavegur 

G. Suðurlandskjördæmi. 

a. Almennir vegir. 

Suðurlandsvegur: Frá Reykjavik um Ölfus, Flóa, Holt, Rangárvelli, Hvol- 

hrepp, Landeyjar, Eyjafjöll, Sólheimasand og Mýrdal til Víkur, um Myýr- 

dalssand, Skaftártungu, yfir Eldhraun, um Síðu og Fljótshverfi að sýslu- 

mörkum á Skeiðarársandi. 

Aths.: Óbreyttur utan þess, að Höfðabrekkuheiði fellur niður og breyt- 

ing í Austurlandsveg, F 1, austan sýslumarka á Skeiðarársandi. 

Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni um Þrengsli og Eldborg- 

arhraun á Þorlákshafnarveg í Grímslækjarhrauni í Ölfusi. 
Aths.: Nýr; verður síðar hluti Suðurlandsvegar. 

Þingvallabraut: Framhald af A 3 frá sýslumörkum að Valhöll á Þingvöllum. 

Aths.: Óbreyttur. 
Krýsuvíkurvegur: Framhald af A 4 frá sýslumörkum um Selvog á Þorláks- 

hafnarveg nálægt Hlíðarenda. 
Aths.: Óbreyttur að Þorlákshafnarvegi. 

Selvogsvegur: Af Krýsuvíkurvegi að túnum í Selvogi. 
Aths.: Nýr; var sýsluvegur. 

Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar. 

Aths.: Hluti Krýsuvíkur- og Selvogsvegar felldur inn. 
A 18
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Hafnarskeiðsvegur: Frá Þorlákshöfn austur Hafnarskeið um brúarstæði hjá 
Óseyrarnesi og þaðan á þjóðveginn hjá Eyrarbakka. 

Aths.: Óbreyttur. 
Reykjavegur í Ölfusi: Af Suðurlandsvegi hjá Hveragerði að Reykjaskóla. 

Aths.: Óbreyttur. 
Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að Arnarbæli. 

Aths.: Nýr; var sýsluvegur. 
Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi undir Ingólfsfjalli um Grímsnes og 
Biskupstungur að Hvítá hjá Brúarhlöðum. 

Aths.: Óbreyttur að Tungufljóti, þaðan hluti Gullfossvegar felldur inn. 
Grafningsvegur: Af Biskupstungnabraut kjå Alviðru, um Grafning hjá Úlf- 
ljótsvatni á Þingvallaveg nálægt Heiðarbæ, með álmu yfir Írafossbrú á Sogs- 
veg hjá Syðri-Brú. 

Aths.: Óbreyttur. 
Sogsvegur: Af Biskupstungnabraut skammt austan við Sogsbrú, hjá Ljósa- 
fossi og austan við Þingvallavatn til Þingvalla. 

Aths.: Óbreyttur. 
Búrfellsvegur: Af Sogsvegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á Bisk- 
upstungnabraut austan Seyðishóla. 

Aths.: Nýr; áður sýsluvegur. 
Laugardalsvegur: Af Sogsvegi nálægt Þingvallavatni, um Laugardal hjá 
Laugarvatni á Geysisveg hjá Múla. 

Aths.: Óbreyttur. 
Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni að Laugardalsvegi 
hjá Laugarvatni. 

Aths.: Óbreyttur. . 
Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að Útey. 

Aths.: Nýr; var sýsluvegur. 
Böðmóðsstaðavegur: Af Laugardalsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðs- 
stöðum. 

Aths.: Nýr; áður sýsluvegur. 
Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum, um Tjörn, Kjarans- 
staði og Arnarholt á Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu. 

Aths.: Var sýsluvegur frá Tjörn. 
Reykjavegur: Af Tjarnarvegi, nálægt Syðri-Reykjum og Efri-Reykjum á Laug- 
ardalsveg. 

Aths.: Óbreyttur. 
Geysisvegur: Af Biskupstungnabraut vestan Tungufljóts um Geysi að Gull- 
fossi. 

Aths.: Var hluti Biskupstungnabrautar. 
Gullfossvegur: Af Biskupstungnabraut vestan við Brúarhlöð á Geysisveg ofan 
við Brattholt. 

Aths.: Var áður hluti Gullfossvegar. 
Kiðjabergsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði, um væntanlega bru 
á Hvítá hjá Kiðjabergi, á Biskupstungnabraut austan Seyðishóla. 

Aths.: Óbreyttur. 
Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Bisk- 
upstungnabraut austan Svínavatns. 

Aths.: Var sýsluvegur að Sólheimum. Þaðan óbreyttur. 
Bræðratunguvegur: Af Biskupstungnabraut austan Tungufljóts að Bræðra- 
tungu. 

Aths.: Óbreyttur.
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G 25 

G 26 

G 27 

G 28 

G 29 

G 30 

G 31 

G 32 

G 33 

G 34 

G 35 

G 36 

G 37 

G 38 

G 39 

G 40 

G 41 

G 42 

G 43 

G 44 

Skeiðavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa upp Skeið hjá Reykjum um brú á 
Hvitá hjá Iðu, á Biskupstungnabraut austan við Brúará. 

Aths.: Hluti Skeiða- og Hreppavegar og Skálholtsvegur. 
Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kílhraun, um Skeiðháholt og Skeiða- 

veg að Ólafsvöllum. 
Aths.: Var sýsluvegur. 

Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti um Vorsabæ að Útverkavegi. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
Hrunamannavegur: Af Skeiðavegi nálægt Reykjum um brú á Stóru-Laxá, hjá 
Hrepphólum, Hruna og Skipholti á Biskupstungnabraut við Brúarhlöð. 

Aths.: Óbreyttur af Skeiðavegi. 
Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár að Auðsholti. 

Aths.: Óbreyttur. 
Langholtsvegur: Af Auðsholtsvegi vestan við Langholtsfjall um brú á Litlu- 
Laxá hjá Flúðum á Hrunamannaveg vestan Kirkjuskarðs, með álmu um Flúðir 

á Hrunamannaveg. 
Aths.: Óbreyttur. 

Hrunavegur: Af Hrunamannavegi, um Hruna að Þverspyrnu. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að Tungufelli. 

Aths.: Var sýsluvegur. . 
Gnúpverjavegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, hjá Ásum og norðan 
Miðfells upp Þjórsárdal að Ásólfsstöðum. 

Aths.: Óbreyttur. 
Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi neðan við Geldingaholt að Hæl. 

Aths.: Var sýsluvegur, hluti Hlíðarvegar. 
Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása, að Minni-Mástungu. 

Aths.: Var sýsluvegur, hluti Laxárdalsvegar. 
Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni, að Langholti. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
Ölvaðsholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði að vegamótum við 

Ölvaðsholt. 
Aths.: Var sýsluvegur, hluti Brúnastaðavegar. 

Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi að Eyr- 

arbakka. 
Aths.: Óbreyttur. 

Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverja- 

bæjarveg við Smjördali. 
Aths.: Var sýsluvegur. 

Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að Kaldaðarnesi. 
Aths.: Óbreyttur. 

Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokks- 

eyri að Eyrarbakkavegi. 
Aths.: Óbreyttur. 

Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt að Stokkseyri. 
Aths.: Var sýsluvegur. . 

Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts vid Seljatungu um 
Vorsabæ å Hamarsveg vid Sydri-Velli. 

Aths.: Var sysluvegur. 
Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Gaulverjabæjar um Hamarsbæi 

og Skógsnes á Villingaholtsveg hjá Sýrlæk. 
Aths.: ÓObreyttur.
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G 45 

G 46 

G 47 

G 48 

Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með 

Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða. 
Aths.: Obreyttur. 

Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi skammt vestan Þjórsár, um Urriðafoss, 
Villingaholt og Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi. 

Aths.: Var sýsluvegur (Urriðafossvegur og Gaflsvegur). 

Hamravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa að Hamrahðóli. 
Aths.: Óbreyttur. 

Bugavegur: Af Suðurlandsvegi við Selsand um Ásmundarstaði yfir Þykkva- 
bæjarveg, um Hellnatún, um Vetleifsholtsbuga og Vetleifsholt á Suðurlandsveg 
vestan við Lyngás. 

Aths.: Nýr að Vetleifsholti (sýsluv.), þaðan áður Vetleifsholtsvegur. 

Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sand- 

hólaferju, Háfshverfi og Þykkvabæ á Suðurlandsveg vestan við Ytri-Rangá, 
með álmu að Bala. 

Aths.: Áður Ás- og Háfshverfisvegur og Þykkvabæjarvegur. 

Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og 

Gislholt, yfir Hagabraut að Hreiðri. 

Aths.: Óbreyttur. 

Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Holt og Land, hjá Múla að 
Galtalæk. 

Aths.: Óbreyttur. 

Hagavegur: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Haga og Stúfholt á Landveg 
neðan við Köldukinn. 

Aths.: Óbreyttur. 
Lækjarvegur: Af Hagavegi austan Stúfholts að vegamótum hjá Læk. 

Aths.: Var sýsluvegur, hluti Lækjarvegar. 

Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ, Snjallsteins- 
höfða og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu. 

Aths.: Óbreyttur. 
Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Varmadals, upp Rangárvelli, um 
Gunnarsholt og Keldur niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan við Eystri- 
Rangá. 

Aths.: Var hluti Gunnarsholtsvegar og Rangárvallavegar efri. 

Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts um Geldingalæk og 
Þingskála að Kaldbak. 

Aths.: Var hluti Rangárvallavegar efri. 
Heklubraut: Af Rangárvallavegi við Gunnarsholt yfir Brekknaheiði, um 
Haukadal að Næfurholti. 

Aths.: Var hluti Gunnarsholtsvegar. 
Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Odda, með álmu að 
Oddhóli. 

Aths.: Óbreyttur. 
Móeiðarhvolsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Djúpadals að Móeiðarhvoli. 

Aths.: Óbreyttur. 
Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múlakot 
að Barkarstöðum. 

Aths.: Óbreyttur. 
Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli. 

Aths.: Óbreyttur.
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G 62 

G 63 

G 64 

G 65 

G 76 

Ut-Landeyjavegur: Af Sudurlandsvegi sunnan vid bverårbru nidur med bverå 

og Hólsá um Skúmsstaði, Sigluvik og Akurey, á Suðurlandsveg við Hemlu, 

með álmu um brú á Hólsá hjá Ártúni á Þykkvabæjarv. 

Aths.: Var Bakkabæjarvegur, Hólsárvegur (sýsluv.), Út-Landeyjavegur og 

hluti Landeyjav. syðri. 
Þúfuvegur: Af Út-Landeyjavegi vestan Fróðárholts, um Þúfu á Út-Land- 

eyjaveg vestan Skúmsstaða. 
Aths.: Var hluti Út-Landeyjavegar. 

Fíflholtsvegur: Af Út-Landeyjavegi móts við Kálfsstaði að Gerðum í Fífl- 

holtshverfi. 
Aths.: Var sýsluvegur. 

Landeyjavegur syðri: Af Út-Landeyjavegi nálægt Álfhólahjáleigu, um Arn- 

arhól yfir Affallsbrú, um Úlfsstaði, austur Landeyjar, um Lágafell, Miðey 

og Vomúlastaði á Suðurlandsveg austan við Affall. 
Aths.: Óbreyttur frá Út-Landeyjavegi. 

Hólmavegur: Af Landeyjavegi syðri hjá Búðarhóli að Bakka. 
Aths.: Óbreyttur. 

Hólmabæjavegur: Af Landeyjavegi syðri nálægt Sandtjörn, um Svanavatn, 

Borgareyrar og Dalsel á Suðurlandsveg á Markarfljótsaurum. 

Dímonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljóts- 

aura hjá Stóra-Dímon á Fljótshlíðarveg nálægt Eyvindarmúla. 

Aths.: Nýr vegur. 
Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts, um Stóru-Mörk 

inn með Markarfljóti í Húsadal í Þórsmörk. 

Aths.: Nýr frá Stóru-Mörk. 

Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fitjamýri um Nýjabæ og Lamb- 

húshól á Suðurlandsveg austan við Hvamm. 
Aths.: Óbreyttur. 

Skálavegur: Af Suðurlandsvegi austan við Hvamm um Skálabæi á Suður- 

landsveg vestan við Efstu-Grund. 
Aths.: Óbreyttur. 

Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi austan Írár, um Holtshverfi á Suðurlands- 

veg vestan við Holtsá. 
Aths.: Var sýsluvegur. 

Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi austan við Steina, um Leirnahverfi og 

Rauðsbakka á Suðurlandsveg vestan við Svaðbælisá. 

Aths.: Var sýsluvegur. 

Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Svaðbælisá, um Raufarfells- 

bæi á Suðurlandsveg vestan Kaldaklifsár. 
Aths.: Var sýsluvegur. 

Eyvindarhólavegur: Af Suðurlandsv. vestan við Hrútafell að Eyvindarhólum. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
Skógaskólavegur: Af Suðurlandsvegi austan Skógár að Skógaskóla. 

Aths.: Óbreyttur. 
Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Pélurseyjar um Eyjarhóla og 

Pétursey á Suðurlandsveg austan Péturseyjar. 
Aths.: Var sýsluvegur. 

Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal um Loftsali 

að Dyrhólaey. 
Aths.: Óbreyttur. 

Reynishverfisvegur. Af Suðurlandsv. á Fossholtum að Görðum í Reynishverfi. 

Aths.: Óbreyttur.
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G 80 Þórisholtsvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka um Þórisholt 
á Reynishverfisveg hjá Reyni. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
G 81 Heiðardalsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan við Reynisfjall um Rofamýri 

að Litlu-Heiði. 
Aths.: Óbreyttur. 

G 82 Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingar- 
dalsá, yfir brú á Kerlingardalsá að heimreið í Kerlingardal. 

Aths.: Nýr; var hluti þjóðvegar yfir Höfðabrekkuheiði. 
G 83 Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um 

Hraunbæ, Þykkvabæjarklaustur og Jórvíkurhryggi á Álftaversveg nálægt 
Holti. 

Aths.: Óbreyttur. 
G 84 Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu 

um Búland að Skaftárdal. 
Aths.: Óbreyttur að Búlandi, var þaðan sýsluvegur. 

G 85 Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um 
brú á Tungufljóti undan Snæbýli að heimreið að Snæbýli. 

Aths.: Var sýsluvegur. 
G 86 Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi í Skaftártungu um Ásabrú, Leiðvöll 

og Langholt í Meðallandi um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum og upp Land- 
brot austanvert á Suðurlandsveg við Skaftárbrú. 

Aths.: Óbreyttur. 
G 87 Suður-Meðallandsvegur: Af Meðallandsvegi nálægt Strönd, um Strönd og 

Kotey á Meðallandsveg hjá Efriey. 
Aths.: Var sýsluvegur. 

G 88 Holtsvegur á Síðu: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú 
hjá Heiði að Holti. 

Aths.: Óbreyttur. 
G 89 Kirkjubæjarklaustursvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Skaftárbrú að 

Kirkjubæjarklaustri. 
Aths.: Óbreyttur. 

G 90 Prestsbakkavegur: Af Suðurlandsvegi í Prestsbakkavelli um Prestsbakka að 
Mörtungu. 

Aths.: Óbreyttur. 
G 91 Stórhöfðavegur í Vestmannaeyjum: Frá vegamótum ofan við kirkjuna um 

Ofanleitishverfi suður að vita á Stórhöfða. 
Aths: Óbreyttur. 

b. Hliðarvegir vegna undanþáguákvæða 19. gr. um kirkjustaði, félagsheimili, 
opinbera skóla eða heilsuhæli og fullgerð raforkuver. 

Nr. Vegur að: Athugasemdir 
G 1— 1 Kotstrandarkirkju og skóla ............... EÐ Var einkavegur G 1— 2 Kapellu að Laugardælum ........................ —  hreppavegur G 1— 3 Skeggjastaðaskóla ....................0000.000.. —  einkavegur G 1— 4 Kálfholtskirkju .......................... —  sýsluvegur G 1— 5. Skóla á Hellu ss —  sýsluvegur G 1I— 6 Strandarskóla ................00....0.0 0 —  hreppavegur 
G 1— 7 Hvoli (félagsheimili) ...,.........0.0 0... —  einkavegur G 1— 8 Stóra-Dalskirkju .............0.0.0.0.0.00 0 —  sýsluvegur G 1— 9 Seljalandsskóla ...............0..0.. 0. — hreppavegur
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Vegur ad: 

Kapellu á Ytri-Sólheimum í Mýrdal 
Kirkju og skóla í Litla-Hvammi 

Múlakotsskóla 
Kálfafellskirkju 
Strandarkirkju í Selvogi 
Barnaskóla í Þorlákshöfn 
Hjallakirkju í Ölfusi 
Kirkju að Stóru-Borg í Grímsnesi 
Félagsheimili að Stóru-Borg 
Mosfellskirkju 
Torfastaðakirkju 
Félagsheimili og skóla í Aratungu 
Kirkju á Úlfljótsvatni 
Skóla á Ljósafossi 
Steingrímsstöð 
Búrfellskirkju 
Skólum á Laugarvatni 
Kirkju í Miðdal 
Úthlíð í Biskupstungum (kirkjustaður) 
Haukadalskirkju 
Hraungerðiskirkju 
Félagsheimili og skóla í Brautarholti .............22. . 

Skålholtskirkju 
Hrepphólakirkju 
Flúðaskóla 

Stóranúpskirkju 
Asaskóla .. 
Kirkju í Gaulverjabæ 

145 

so... 

sr... 

sr... 

so... 

sr 

sr. 

sr... 

sr sees eee eet 

sr... 

sr ....... 

sr... 

sr... 

sr... 

sr... 

sr... 

00... 

sr... 

sr... 

sr. 

Skóla í Gaulverjabæ ........0200000 0... enn 

Kirkju í Villingaholti 
Skóla í Villingaholti 
Skóla í Þykkvabæ 
Laugalandsskóla 
Kirkju í Marteinstungu 
Kirkju á Skarði 
Hagakirkju 
Árbæjarkirkju 
Kirkju að Keldum 

Kirkju og skóla á Stórólfshvoli 
Breiðabólstaðarkirkju 
Barnaskóla í Fljótshlíð 
Hlíðarendakirkju 
Akureyjarkirkju 
Njálsbúð (félagsheimili) 
Gunnarshólma (félagsheimili) 

Kirkju á Krossi 
Kapellu að Vomúlastöðum 
Ásólfsskálakirkju 
Barnaskóla að Skógum 
Reyniskirkju í Mýrdal 

sr. 

sr. 

sr. 

sr... 

sr... 

FONS 

sr. 

Nr. 50. 

Athugasemdir 

Var sýsluvegur 
—  einkavegur 
—  einkavegur 

—  einkavegur 
—  einkavegur 
—  einkavegur 
—  einkavegur 
—  einkavegur 
—  hreppavegur 
— hreppavegur 
—  hreppavegur 
—  einkavegur 

—  hreppavegur 
—  einkavegur 
—  einkavegur 
—  einkavegur 
— s.og einkav. 
—  einkavegur 
—  einkavegur 
—  einkavegur 

—  einkavegur 
—. einkavegur 

—  einkavegur 
—  hreppavegur 
— hreppavegur 
— sýsluvegur 
—  einkavegur 

—  einkavegur 
—  hreppavegur 
—  einkavegur 
—  einkavegur 

—  einkavegur 

—  sýsluvegur 
—  sýsluvegur 
—  einkavegur 
—  einkavegur 
—  einkavegur 
—  sýsluvegur 
—  sýsluvegur 

—  sýsluvegur 
—  einkavegur 
—  sýsluvegur 
— sýsluvegur 
—  sýsluvegur 
—  sýsluvegur 
—  sýsluvegur 
—  sýsluvegur 
—  sýsluvegur 
— hreppavegur 

—  einkavegur
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Nr. Vegur ad: Athugasemdir 
G 79— 2 Eyrarlandi, félagsheimili í Mýrdal .................. Var einkavegur 
G 83— 1 Þykkvabæjarklausturskirkju ....................... —  einkavegur 
G 85— 1 Grafarkirkju í Skaftártungu ....................0... —  einkavegur 
G 86— 1 Skóla hjá Efri-Ey í Meðallandi ...................... —  einkavegur 
G 86— 2 Langholtskirkju í Meðallandi ...................... —  einkavegur 
G 86— 3 Skóla í Þykkvabæ í Landbroti ...................... — hreppavegur 
G 89— 1 Félagsheimili á Kirkjubæjarklaustri ................ —  einkavegur 
G 90— 1 Prestsbakkakirkju .,.................000000.0.000 0 —  einkavegur 

2. Flokkun þjóðvega, skv. III, 1, í undirflokka. 
1. Hraðbrautir A og B: 

A 
A 
E 
Cc 

1 Vesturlandsvegur. — Reykjavík—vegamót Þingvallavegar. 
2 Reykjanesbraut. — Reykjavík Keflavík. 
1 Norðurlandsvegur. — Akureyri— vegamót Ólafsfjarðarvegar. 
1 Suðurlandsvegur. — Reykjavík—-Selfoss. 

2. Þjóðbrautir: 
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Hi, Vesturlandsvegur. — Vegamót Þingvallavegar— Vegamót Vestfjarðavegar. 

2 Reykjanesbraut. — Annað en hraðbraut. 
9 Miðnesheiðarvegur. 

3) Þingvallabraut. 

6 Akranesvegur. 
16 Borgarnesbraut. 
24 Stykkishólmsvegur. 
40 Ólafsvíkurvegur. 
45  Grundarfjarðarvegur. 

1 Vestfjarðavegur. 
10 Barðastrandarvegur. 
36  Strandavegur. — Vegamót Norðurlandsvegar- Hólmavík. 

i Nordurlandsvegur. — Annað en hraðbraut. 

28 Sauðárkróksbraut. 
37 Út-Blönduhlíðarvegur. 
38 Siglufjarðarvegur. 
53 Ólafsfjarðarvegur. 
18 Kinnarvegur. 
23 Þingeyjarsýslubraut. 

1 Austurlandsvegur. — Vegamót Norðurlandsvegar— Vegamót Hafnarvegar. 
2 Stranda- og Jökulsárhlíðarvegur. 

31 Norðfjarðarvegur. 
39 Suðurfjarðavegur. 
50 Hafnarvegur. 

1 Suðurlandsvegur. — Vík—-Selfoss. 
10 Biskupstungnabraut. — Vegamót Suðurlandsvegar—- Vegamót Sogsvegar. 
12 Sogsvegur. 
38 Eyrarbakkavegur. 

1 Hafnarskeiðsvegur. 

3. Aðrir þjóðvegir eru landsbrautir.
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3. Aðalfjallvegir. 

  

1. Kaldadalsvegur: 

Af Uxahryggjavegi (B 11) í Brunnum um Kaldadal á Hvitársíðuveg (B 19) hjá 

Húsafelli. 

2. Kjalvegur: 

Af Geysisvegi (G 20) hjá Gullfossi um Hvítanes, Hveravelli á Kjalveg (D 20) 

hjá Eiðsstöðum í Blöndudal. 

3. Fjallabaksvegur nyrðri: 

Af Landvegi (G 51) hjá Galtalæk um Rangárbotna, Dómadalsháls, Jökulgils- 

kvísl hjá Landmannalaugum, Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (G 84) 

hjá Búlandi. 

4. Sprengisandsleið: 

Af Fjallabaksvegi nyrðri í Rangárbotnum um Tungnaá hjá Haldi, Búðaháls, 

Þveröldu, Tómasarhaga, hjá Fjórðungsvatni um Hólafjall á Sölvadalsveg (E 14) 

hjá Þormóðsstöðum í Eyjafirði. Enn fremur með álmu norðan Fjórðungsvatns 
um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri (E 21) hjá Mýri í Bárðardal. 

Samgöngumálaráðuneytið, 11. júní 1964. 

Ingólfur Jónsson. i 
Brynjólfur Ingólfsson. 
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LOG 
um tekjustofna sveitarfélaga. 

ForsEeTti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

28. 

Að ég samkvæmt 12. gr. laga nr. 16 23. maí 1964, um breyting á lögum nr. 69 
apríl 1962, um tekjustofna sveitarfélaga, hef látið fella meginmál hinna fyrr- 

nefndu laga inn í lög nr. 69 28. april 1962 og gef þau út svo breytt sem lög um tekju- 
stofna sveitarfélaga. 

2
0
 

5
p
 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Tekjustofnar sveitarfélaga eru þessir: 
Fasteignaskattur. 
Aðstöðugjald. 
Framlög úr Jöfnunarsjóði. (Hluti af söluskatti og landsútsvör). 
Utsvör. 
Fer um tekjustofna þessa samkvæmt því, er lög þessi ákveða. 

2. gr. 

Auk tekna, samkvæmt 1. gr. hafa sveitarfélög tekjur af eignum sínum, eigin 
atvinnurekstri og stofnunum, sem reknar eru í almenningsþágu, svo sem vatnsveit- 

A 19
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um, rafmagnsveitum, hitaveitum o. fl., enn fremur Ýmsar aðrar tekjur, svo sem leyfis- 
gjöld o. fl., allt eftir því, sem lög og reglugerðir mæla fyrir um. 

II. KAFLI 

Um fasteignaskatt. 

3. gr. 
Á allar fasteignir, sbr. þó 6. gr., skal árlega leggja skatt til sveitarfélaga, þar 

sem fasteign er. 
Skattur þessi skal miðaður við fasteignamatsverð og vera sem hér segir: 

a. 2% af virðingarverði byggingarlóða. 
b. 1% af virðingarverði húsa og annarra mannvirkja. 
c. %% af virðingarverði túna, garða, reita, erfðafestulanda og annarra lóða og 

lendna. 

4. gr. 
Sveitarstjórn annast álagningu og innheimtu skattsins, sem reiknast af heilum 

þúsundum virðingarverðs, og skal sleppa því, sem umfram er. Eigandi greiðir 
skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur samningsbundin jarðarafnot sé 
að ræða. Þá greiðist skatturinn af ábúanda eða notanda. Nú verður ágreiningur um 
gjaldskyldu eða gjaldstofn, og sker þá ráðherra úr, en heimilt er að skjóta málinu 
til dómstólanna. 

Gjalddagi skattsins er 15. janúar. 

5. gr. 
Með reglugerð, sem ráðherra staðfestir, getur sveitarstjórn ákveðið að innheimta 

fasteignaskatt samkvæmt 3. gr. með allt að 200% álagi. 

6. gr. 
Undanþegnar fasteignaskatti eru kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem hvorki 

eru leigð út til skemmtana né rekin í ágóðaskyni, skólahús, barnahæli, sjúkrahús, 
elliheimili, þinghús og hús annarra ríkja, að svo miklu leyti, sem þau eru notuð af 
sendimönnum þeirra í milliríkjaerindum. Sama gildir um lóðir slíkra húsa. 

Nú er hús sumpart notað til annars en að framan greinir, svo sem til íbúðar 
fyrir aðra en húsverði, og greiðist skatturinn þá hlutfallslega miðað við slík afnot 
samkvæmt mati fasteignamatsmanna. 

7. gr. 
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og 

skal ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum veðkröf- 
um, er á eigninni hvíla. Ef hús brennur, eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga. 
er sami forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

III. KAFLI 

Um aðstöðugjald. 

8. gr. 
Heimilt er sveitarstjórnum að innheimta aðstöðugjald í sveitarsjóð hjá atvinnu- 

rekendum og öðrum þeim, sem sjálfstæða atvinnu hafa í sveitarfélaginu, samkvæmt 
ákvæðum þessa kafla. 

Undanþegnir aðstöðugjaldi eru þeir, sem um ræðir í 29. gr., svo og skólar, 
barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, orkuver til almenningsþarfa, sláturhús, mjólkurbú 
og olíufélög, sem greiða landsútsvar.
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9. gr. 
Aðstöðugjald skal miða við samanlögð rekstrarútgjöld næstliðið almanaksár, 

þar með taldar fyrningarafskriftir samkvæmt ákvæðum skattalaga, svo og vöru- 
kaup verzlana og efniskaup vegna framleiðslu iðnaðarfyrirtækja. 

Aldrei skal reikna aðstöðugjald af hærri upphæð en sem nemi Þbrúttótekjum. 
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um álagningu gjaldsins. 

10. gr. 
Aðstöðugjald má eigi hærra vera en hér greinir: 
Allt að 4% af rekstri fiskiskipa og flugvéla. 
Allt að 1% af rekstri verzlunarskipa og af fiskiðnaði. 
Allt að 1%% af hvers konar iðnaðarrekstri öðrum. 

Allt að 2% af öðrum atvinnurekstri. 2
0
5
p
 

11. gr. 

Skattstjórar annast álagningu aðstöðugjalds, og skal það ålagt í heilum hundruð- 
um króna. 

Aðstöðugjald, sem ekki nær kr. 300.00, fellur niður. 
Gjalddagi aðstöðugjalds er 1. júlí. 

12. gr. 
Innheimta má aðstöðugjald hjá gjaldanda í öðru sveitarfélagi en þar, sem hann 

á lögheimili eða hefur aðalatvinnurekstur sinn, ef 
a. hann rekur þar fiskikaup, fiskiverkun eða hefur þar heimilisfasta atvinnu- 

stofnun, svo sem útibú, og verður þá ekki lagt aðstöðugjald á hann að því leyti 
annars staðar. 

b. hann er búsettur erlendis og rekur atvinnu hér á landi. 
Skylt er gjaldanda að gefa hlutaðeigandi skattstjóra skýrslu um samanlögð 

útgjöld sín, sbr. 9. gr., vegna starfseminnar, samkvæmt a- og b-lið þessarar greinar, 
innan loka framtalsfrests, ella áætlar skattstjóri útgjöldin að fenginni umsögn fram- 
talsnefndar eða hreppsnefndar. 

13. gr. 
Nú hefur sveitarstjórn ákveðið að nota heimild þessa kafla um innheimtu að- 

stöðugjalds, og skal hún þá tilkynna skattstjóra þá ákvörðun sína og láta honum 
samtímis í té upplýsingar um, hversu hátt gjald þetta skuli vera, sbr. 10. gr. 

Tilkynning til skattstjóra skal send eigi síðar en 15. febrúar ár hvert. 

14. gr. 
Þegar skattstjóri hefur lokið álagningu aðstöðugjalds samkvæmt þessum kafla, 

semur hann skrá um aðstöðugjöld í hverju sveitarfélagi og sendir hana þegar til 
sveitarstjórnar, sem innheimtir gjöldin. 

IV. KAFLI 

Um jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 

15. gr. 
Hlutverk Jöfnunarsjóðs er: 
Að greiða framlag til sveitarfélaganna samkvæmt ákvæðum þessa kafla. 
Að greiða fram úr fjárhagserfiðleikum sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum 
sveitarstjórnarlaga. 

S
p



Nr. 51. 150 10. juni. 

c. Að leggja út greiðslur þær á milli sveitarfélaga, sem ríkissjóður ber ábyrgð 
á samkvæmt framfærslulögunum, þar til þær hafa verið endurgreiddar af því 
sveitarfélagi, sem þær hafa verið inntar af hendi fyrir. 

d. Að greiða aukaframlag til þeirra sveitarfélaga, sem ekki fá nægileg útsvör 
álögð samkvæmt 34. gr. 

e. Að styrkja, eftir ákvörðun ráðherra, tilraunir til að koma betra skipulagi og 
meira samræmi í framkvæmdir sveitarmálefna og samstarf sveitarfélaga. 

16. gr. 
Tekjur Jöfnunarsjóðs eru þessar: 

a. Ríkissjóður greiðir % hluta söluskatts, sem innheimtur er til ríkissjóðs, sbr. 
lög nr. 10/1960, um söluskatt, 1. gr. 1. tl., svo og 5% af verðtollstekjum ríkissjóðs 
samkvæmt lögum frá 1963, um tollskrá o. fl. Nú reynist svo eitthvert ár, að % 
hluti söluskatts nær eigi lágmarksársgreiðslu (56 millj. krónum) ríkissjóðs 
til Jöfnunarsjóðs, og má þá draga mismuninn frá greiðslum ríkissjóðs til Jöfn- 
unarsjóðs næsta eða næstu ár á eftir, ef fimmtungur söluskatts nemur þá 
hærri fjárhæð en lágmarksársgreiðslu, til sjóðsins. 

Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði þennan hluta af söluskattinum ársfjórð- 
ungslega eftir á. 

b. Landsútsvör samkvæmt 17.—19. gr. laga þessara. 

17. gr. 
Landsútsvör greiða: 
Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins og Sölunefnd varnarliðseigna. 
Síldarverksmiðjur ríkisins. Áburðarverksmiðjan, Sementsverksmiðja ríkisins, 
Viðtækjaverzlun ríkisins, Landssmiðjan og Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

c. Olíufélög, sem flytja inn olíur og olíuvörur og annast sölu þeirra og dreifingu 
innanlands. 
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18. gr. 

Fjárhæð landsutsvara skal vera sem hér segir: 
5% af hagnadi rikisfyrirtækja samkvæmt 17. gr. a. 
1%% af heildarsölu stofnana þeirra, er um setur í 17. gr. b. 

c. 1%3% af heildarsölu olíufélaga, sbr. 17. gr. c. 
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19. gr. 
Skattstjórinn i Reykjavík annast álagningu landsútsvara samkv. 17.—18. gr. 
Félagsmálaráðuneytið innheimtir landsútsvörin, samkv. gjaldská, sem skatt- 

stjórinn í Reykjavík lætur ráðuneytinu í té. 

20. gr. 
Félagsmálaráðuneytið annast úthlutun framlaga Jöfnunarsjóðs til sveitarfélag- 

anna samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. 
Fjórðungur landsútsvara, sem til falla í hverju sveitarfélagi, skal koma í hlut 

þess, en % hlutum skal ásamt söluskatti, samkvæmt 16. gr. a, skipt á milli sveitar- 
félaganna í réttu hlutfalli við íbúatölu hvers sveitarfélags hinn 1. desember árið á 
undan, þó þannig, að ekkert sveitarfélag fái hærra framlag en nemi 60% af 
samanlögðum fasteignasköttum, aðstöðugjöldum og útsvörum gjaldársins, sbr. þó 
15. gr. d. 

Fé því, sem ekki verður úthlutað vegna ákvæðisins um 60% hámarkið, skal 
varið til þess að greiða kostnað, sem fellur á Jöfnunarsjóð samkvæmt ákvæðum 
15. gr. 

Við úthlutun framlaga samkvæmt grein þessari er ráðherra heimilt að halda
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eftir 1% af tekjum sjóðsins til þess að mæta þörfum sveitarfélaganna samkvæmt 

15. gr., unz sjóðurinn nemur allt að kr. 5 000 000.00. 

21. gr. 

Framlag Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna samkvæmt 20. gr. skal greitt þrisvar 

sinnum á ári, fyrir 15. maí, 15. október og 15. janúar. 

Nú kemst sveitarfélag eftir setningu laga þessara í vanskil með greiðslur vegna 

veittra ríkisábyrgða, og er ráðuneytinu þá heimilt að inna slíkar greiðslur af hendi 

af framlagi til sveitarfélagsins, eftir því sem til vinnst. 

22. gr. 

Félagsmálaráðuneytið skal hlutast til um ýtarlega rannsókn á fjárreiðum sveitar- 

félags, sem þarfnast aukaframlags samkvæmt 15. gr. d. 

Slíkt aukaframlag skal eigi veita fyrr en að lokinni rannsókn og eftir að teknar 

hafa verið til greina þær aðfinnslur, sem rannsóknin hefur gefið tilefni til. 

Ráðuneytið getur sett það skilyrði fyrir aukaframlagi, að sveitarstjórn hafi 

notað heimildir til hækkunar fasteignaskatta, sbr. 5. gr. og til innheimtu aðstöðu- 

gjalda samkvæmt III. kafla. 
Um greiðslu aukaframlags gildir ákvæði 2. mgr. 21. gr. 

23. gr. 

Félagsmálaráðherra hefur á hendi yfirstjórn Jöfnunarsjóðs. Skal sj óðurinn vera í 

vörzlu félagsmálaráðuneytisins, sem annast bókhald hans, úthlutun framlaga sam- 

kvæmt 20. gr., greiðslur samkvæmt 15. gr., svo og afgreiðslur á vegum sjóðsins. 

24. gr. 

Fé sjóðsins skal ávaxtað í tryggri lánsstofnun. 

25. gr. 

Árlega skal semja reikning Jöfnunarsjóðs, sem endurskoðaður skal af endur- 

skoðunardeild fjármálaráðuneytisins. 
Ársreikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild Stjórnartíðinda. 

26. gr. 

Félagsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi sjóðsins, 

þar á meðal um álagningu, áfrýjun úrskurða, gjalddaga og innheimtu landsútsvara, 

samkv. 17.—19. gr. 

V. KAFLI 

Um útsvör. 

A. Almennt um útsvör. 

27. gr. 

Upphæð útsvara í hverju sveitarfélagi skal þannig ákveðin í fjárhagsáætlun 

sveitarfélagsins, að útsvörin ásamt öðrum tekjum sveitarfélagsins hrökkvi fyrir 

útgjöldum þess á árinu, þegar gert hefur verið ráð fyrir ó--10% vanhöldum við 

innheimtu þeirra. 
Nú reynast útsvör þannig ákveðin hærri en vera skal samkvæmt 34. gr. 2. mgr. 

og koma þá til framkvæmda ákvæði d-liðs 15. gr. laga þessara.
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B. Um útsvarsskyldu. 

28. gr. 
Eftirtaldir aðilar eru útsvarsskyldir, sbr. þó 29. gr. og 67. gr., með þeim tak- 

mörkunum, sem um getur í 3186. gr. laga þessara: 
a. 
b. 
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Allir, sem eiga lågheimili hér å landi samkvæmt lögum nr. 35/1960, um lögheimili. 
Hlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna, kaupfélög og 
önnur samvinnufélög, sameignarfélög og samlög. Nú eru ekki fleiri en þrír 
félagar í sameignarfélagi með persónulegri ábyrgð, og er útsvar þá ekki lagt 
á félagið sjálft, heldur á hvern einstakan félagsmann, nema tilmæli komi um 
það frá félaginu einu ári áður en tekjur eru taldar fram. 
Sjóðir og stofnanir, sem reka atvinnu, svo og dánar- og þrotabú, sem tekjur 
hafa eða eiga eignir. 
Útlendingar, sem stunda atvinnu skemmri eða lengri tíma hér á landi eða á 
íslenzkum skipum, sbr. lög nr. 22/1956. Sama gildir um íslenzka ríkisborgara, 
sem ekki hafa lögheimili á Íslandi. 
Aðrir aðilar, sem ekki hafa lögheimili eða aðsetur hér á landi, en reka hér 
atvinnu eða eiga hér arðbærar eignir. 

29. gr. 
Undanþegnir útsvari eru: 
Forseti Íslands. 
Fyrirsvarsmenn annarra ríkja, sem hér dveljast, erlendir starfsmenn sendiráða 
og annað erlent þjónustufólk þeirra, vegna þeirra eigna og tekna, sem þeim 
hlotnast fyrir slík störf. 
Starfsmenn utanríkisþjónustunnar, sem dveljast erlendis, vegna eigna og tekna, 
sem þeim hlotnast fyrir þau störf. 
Giftar konur, nema þær eigi séreign eða hjúskapareign, sem gefa verulegan 
arð, hafi atvinnu aðra en heimilisstörf, eða hafi slitið samvistum við bónda 
sinn, en þá má leggja útsvar á þær. 
Þeir, sem greiða landsútsvar, sbr. 17. gr., þó ekki olíufélög, sbr. 17. gr. c. 
Félög, sem enga atvinnu reka, svo sem félög til eflingar listum og vísindum, 
skemmtifélög, líknarfélög, stjórnmálafélög, trúarbragðafélög o. fl. 
Ríkissjóður, ríkisstofnanir, svo og sjóðir, sem standa undir umsjón ríkisstjórn- 
arinnar, sveitarfélögin sjálf og fyrirtæki, sem þau reka, og sjóðir sveitarfélaga, 
og enn fremur aðrir sjóðir og stofnanir, sem enga atvinnu reka. 

90. gr. 
Hvert sveitarfélag leggur útsvar á sína íbúa, sbr. 13. gr. laga nr. 35,/1960, um 
lögheimili. 
Á aðra aðila skal lagt í því sveitarfélagi, þar sem aðalstarfsemi þeirra fer fram. 
Þar í sveit skal útsvar gjalda, sem það var á lagt, og á hún allt útsvarið. 
Þó skal skipta útsvari á milli sveitarfélaga: 
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 útsvarsgjaldandi 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.
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e. 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. 
f. 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. 
Að lokinni niðurjöfnun sendir sveitarstjórnin kröfuna, með umsögn, til skatt- 
stjórans í umdæmi sínu til úrskurðar, nema samkomulag verði um aðra máls- 

meðferð. 
h. Skattstjóri sendir báðum (öllum) aðildarsveitum þegar úrskurð um skipting- 

una, og er heimilt að áfrýja til ríkisskattanefndar. 
i. Áfrýjunarfrestur er mánuður, frá því tilkynning um úrskurð var póstlögð. 

Eigi verður útsvar lagt á aðila nema í einu sveitarfélagi á sama ári. 
Nú stundar gjaldþegn fasta atvinnu utan heimilissveitar og meiri hluti atvinnu- 
tekna hans stafar frá þeirri atvinnu, en útsvör verða talin hlutfallslega lægri 
í heimilissveit hans en atvinnusveit, svo að nemi a. m. k. 10%, og getur þá 
atvinnusveit krafizt þess, þótt útsvari gjaldþegns sé ekki skipt, að hann greiði 
henni útsvar, sem nemur þeirri upphæð, er honum hefði borið að greiða í at- 
vinnusveit umfram það, er hann greiðir í heimilissveit. Heimilissveit er skylt 
að innheimta útsvarsauka þennan, samkvæmt úrskurði skattstjóra í umdæmi 
heimilissveitar, og standa atvinnusveit skil á honum. Úrskurði skattstjóra má 
áfrýja til ríkisskattanefndar eftir almennum reglum, sbr. i-lið. Gjaldþegn getur 

og áfrýjað með sama fresti. 
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C. Upphæð einstakra útsvara. 

31. gr. 
Útsvör skal miða við hreinar tekjur og eign samkv. skattskrá, sbr. þó 36. gr. 

2. mgr. og 42. gr. 
Frá hreinum tekjum gjaldenda skal draga sem hér segir, áður en útsvar er 

lagt á þær samkv. 32. gr. 
Fyrir einstaklinga 25000 kr. 
Fyrir hjón 35000 kr. 
Fyrir hvert barn, innan 16 ára aldurs á framfæri gjaldanda, 5000 kr. 
Útsvör s. 1. árs skulu einnig dregin frá hreinum tekjum, ef þau hafa verið greidd 

að fullu fyrir áramót næst á undan niðurjöfnun. 

32. gr. 
Útsvör skulu vera sem hér segir: 

A. Af útsvarsskyldum tekjum samkv. 31. gr. greiða: 
1. Einstaklingar og hjón: 

Af fyrstu 40000 kr. 20%. 
Af 40000 kr. og þar yfir 8000 kr. af 40000 kr. og 30% af afgangi. 

2. Félög: 
Af fyrstu 75000 kr. 20%. 
Af 75000 kr. og þar yfir kr. 15000 af 75000 kr. og 30% af afgangi.
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B. Af hreinum eignum greidist: 
Af 40— 70 pus. kr. greidast 100 kr. af 40 pus. kr. og 5% af afg. 
— 70—100 — — = 20 — — 70 — — — 6% — — 
— 100—150 — — — 430 — — 100 — — — 7% — — 
— 150—200 — — — 780 — — 150 — — — 8% -— — 
— 200--250 — — — 1180 — — 200 — — — 9% — — 
— 250 þús. kr. og þar yfir — 1630 — — 250 — —- — 10% — — 

33. gr. 
Lækka skal útsvör gjaldenda frá því, sem ákveðið er í 32. gr. laga þessara, þegar 

eftirtaldar ástæður eru fyrir hendi: 
a. Sjúkrakostnaður, sem á þá fellur, ef verulegan má telja. 
b. Slys, dauðsföll, eignatjón, mikil tekjurýrnun eða önnur óhöpp, sem skerða gjald- 

getu þeirra verulega. 
c. Uppeldis- og menningarkostnaður barna þeirra, sem eldri eru en 16 ára, sem 

þeir annast greiðslu á. 
Heimilt er að undanþiggja bætur almannatrygginga útsvarsálagningu að ein- 

hverju eða öllu leyti og að lækka útsvör gjaldenda, sem orðnir eru 65 ára. 

34. gr. 
Nú kemur í ljós, að útsvör samkvæmt 32.—33. gr. laga þessara reynast hærri 

eða lægri en fjárhagsáætlunin segir til um, og skal þá lækka eða hækka hvert út- 
svar að réttri tiltölu, unz hinni áætluðu upphæð, að viðbættum 5—10%, er náð. 

Hækkun útsvara má þó eigi fara fram úr 20 hundraðshlutum. 

35. gr. 
Útsvar skal ákveðið í heilum hundruðum króna þannig, að 50 kr. eða lægri 

upphæð skal sleppt, en hærri upphæð hækkuð. 

36. gr. 
Sameignarfélög, þar með talin samlög, sem hafa það að meginmarkmiði að 

annast vinnslu eða sölu á framleiðsluvörum félagsmanna, greiða ekki útsvar af 
þeim tekjum, sem skipt er milli sameigenda í samræmi við hlutdeild þeirra í af- 
urðasölu eða afurðavinnslu félagsins og lagt er á útsvar hjá þeim. 

Samvinnufélög greiða ekki útsvar af arði, sem stafar af viðskiptum félags- 
manna. 

Félögin láta framtalsnefndum eða hreppsnefndum í té glögga skýrslu um við- 
skiptin við utanfélagsmenn og ágóða af þeim. Annars kostar áætlar framtalsnefnd 
eða hreppsnefnd viðskiptin og arð af þeim. Kæra má áætlanir nefndanna eftir al- 
mennum reglum um útsvarskærur. 

D. Um álagningu útsvara. 

37. gr. 
Bæjarstjórn kýs eftir hverjar reglulegar bæjarstjórnarkosningar 3—5 menn, og 

jafnmarga til vara, í framtalsnefnd til fjögurra ára, nema ákveðinn hafi verið 
skemmri kjörtími fyrir nefndina. Nefndin skiptir sjálf með sér störfum. 

Skattstjóri eða umboðsmaður hans á sæti í framtalsnefnd. Ekki á hann at- 
kvæðisrétt í nefndinni, nema bæjarstjórn hafi kosið hann í hana. Kjósa má skatt- 
stjóra eða umboðsmann hans formann framtalsnefndar, þó að hann eigi þar eigi 
atkvæðisrétt.



10. juni. 155 Nr. 51. 

38. gr. 

Í hreppum annast hreppsnefnd störf framtalsnefndar, samkvæmt 42. gr., ásamt 

skattstjóra eða umboðsmanni hans. 
Hreppsnefnd getur þó falið 1—3 mönnum úr sínum hópi, og er sveitarstjóri 

þar með talinn, að annast störf framtalsnefndar, ásamt skattstjóra eða umboðs- 

manni hans. 
Skattstjóri eða umboðsmaður hans á ekki atkvæðisrétt um störf framtalsnefndar 

í hreppsnefnd, nema hann sé jafnframt hreppsnefndarmaður eða hafi verið kosinn 

til starfanna af hreppsnefnd, en fela má honum forustu þessara starfa. 

  

39. gr. 

Um kjörgengi til framtalsnefnda og skyldu til setu í framtalsnefnd fer sam- 

kvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga um kjörgengi til sveitarstjórna og skyldu til 

setu í sveitarstjórn. 
Ákvæði sveitarstjórnarlaga um fundahöld sveitarstjórna gilda um framtals- 

nefndir eftir því, sem við getur átt. 

40. gr. 

Skattstjóri eða umboðsmaður hans skal veita þeim, er annast framtalsnefndar- 

störf, aðgang að öllum skattframtölum. 
Framtalsnefndarmönnum, hreppsnefndarmönnum og öðrum þeim, sem annast 

störf framtalsnefnda, er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegn- 

ingarlaga um opinbera starfsmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir 

komast að við framtalsnefndarstörf um hagi gjaldþegna. 

41. gr. 

Þóknun til skattstjóra eða umboðsmanns hans fyrir framtalsnefndarstörf er 

innifalin í launum hans, en sveitarstjórn ákveður þóknun til annarra fyrir slík 

störf, sem greiðist úr sveitarsjóði. 

42. gr. 
Hlutverk framtalsnefndar er: 

að rannsaka skattframtölin og úrskurða til útsvarsálagningar, sbr. þó 2. mgr., 

að áætla tekjur og eignir þeirra, sem ekki hafa skilað skattframtali innan lög- 

boðins frests, en við þá áætlun skal miða álagningu útsvara á þessa aðila, 

-e. að ákveða, að hverju leyti skuli til greina taka ýmis atvik í sambandi við 

álagningu útsvara, sem lög ákveða eða heimila að tillit sé tekið til, sbr. 33. gr., 

d. að semja skrá yfir tekjur og eignir gjaldenda, sem miða skal útsvörin við, 

samkvæmt stafliðum a—c, 

e. að senda skrá þá, sem um ræðir í d-lið hér að framan, til hlutaðeigandi skatt- 

stjóra, ásamt upplýsingum um upphæð útsvara samkvæmt fjárhagsáætlun sveit- 

arfélagsins, 

f. að úrskurða allar kærur vegna útsvarsálagninga, sem fram kunna að koma, 

samkvæmt 52. gr. laga þessara. 
Nú hyggst framtalsnefnd eða hreppsnefnd breyta framtali gjaldanda í óhag, 

er hún úrskurðar það, sbr. a-lið þessarar greinar, og skal hún þá tilkynna honum 

þá fyrirætlun og gefa honum kost á að gæta réttar síns. Þetta ákvæði gildir þó 

ekki um leiðréttingar á augljósum villum, svo sem færslum í framtölum, sem brjóta 

i bága við lagafyrirmæli, eða reikningsskekkjum. 

=
>
 

43. gr. 

Störfum þeim, sem um ræðir i 42. gr. a—e, skal vera lokið fyrir lok apríl- 

mánaðar ár hvert. 
A 20
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44, gr. 
Skattstjóri annast álagningu útsvara i skattaumdæmi sínu, sbr. þó 45. gr. 
Við álagningu útsvaranna er hann bundinn við skrá þá um tekjur og eignir, 

sem um ræðir Í 42. gr. d. Skattstjóri skal þó breyta skránni, ef í ljós kemur við 
athugun hans og endurskoðun skattframtala: 

a. að leiðrétting á reikningsskekkjum krefst þess, 
b. að ekki hefur verið fylgt gildandi lögum um framtal tekna, eigna, skulda eða 

frádráttar gjalda, 
c. að nýjar upplýsingar liggja fyrir, t. d. launamiðar, sem ekki var kunnugt um, 

þegar skráin var samin. 

45. gr. 
Sveitarstjórnum (framtalsnefndum) er þó heimilt að leggja á útsvör án milli- 

göngu skattstjóra, sem lætur þeim þá í té framtöl skattgreiðenda (framteljenda) í 
sveitarfélaginu til hliðsjónar við álagninguna. Sveitarstjórn (framtalsnefnd) gerir 
síðan skrá um álagninguna, sem skal vera lokið 20. júní ár hvert. Að öðru leyti 
gilda um álagningu sveitarstjórna ákvæði laga þessara. 

46. gr. 
Skattstjóri semur skrá um útsvör í hverju sveilarfélagi í skattaumdæmi sínu, 

þegar hann hefur lokið álagningu útsvaranna, samkvæmt 44. gr. 
Skrá þessa skal hann síðan senda hlutaðeigandi sveitarstjórn til innheimtu 

eigi síðar en 20. júní ár hvert. 

E. Um gjalddaga og innheimtu. 

47. gr. 
Gjalddagar útsvara skulu vera tveir. Annan helming útsvara skal greiða fyrir 

15. júlí, en hinn helminginn fyrir 15. október. 
Sveitarstjórn getur þó ákveðið aðra gjalddaga á útsvörum eftir þessum reglum: 

a. Með fimm jöfnum greiðslum, er falla í gjalddaga 1. febrúar, 1. marz, 1. apríl, 
Í. maí og 1. júní, má innheimta til greiðslu upp í útsvar yfirstandandi árs 
hjá hverjum gjaldanda fjárhæð, jafnháa allt að helmingi þess útsvars, sem hon- 
um bar að greiða næstliðið ár. Sveitarstjórn setur nánari reglur um þessar 
greiðslur fyrir 15. janúar ár hvert og auglýsir þær á þann hátt, er venjulegt 
er um almennar auglýsingar á hverjum stað. — Nú hafa tekjur gjaldanda á 
útsvarsárinu verið lægri en á næsta ári áður, svo að nemi 30% eða þar yfir, 
eða ástæður hans versnað með öðrum hætti svo mjög, að vænta megi þess, 
að mun lægra útsvar verði lagt á hann en árið áður, og getur hann þá krafizt 
lækkunar á útsvarsgreiðslum samkvæmt þessum staflið. Hreppsnefnd eða fram- 
talsnefnd ákveður lækkunina. Nú verður ljóst, þegar niðurjöfnun útsvara lýkur, 
að gjaldandi hefur þegar greitt meira en álagt útsvar, og skal þá endurgreiða 
það, sem ofgreitt var, ásamt %% vöxtum fyrir hvern mánuð eða hluta úr 
mánuði, sem féð var í vörzlum sveitarsjóðs. 

b. Álagt útsvar að frádregnu því, sem greiða ber samkvæmt a-lið, ber gjaldanda 
að greiða með allt að fimm jöfnum greiðslum á tímabilinu frá 1. ágúst til 1. 
desember eftir ákvörðun sveitarstjórnar, 1. ágúst, 1. sept., 1. okt., 1. nóv. og 
1. des. 

c. Allar greiðslur samkvæmt þessari grein skulu inntar af höndum í heilum krón- 
um eða heilum eða hálfum tug króna, eftir ákvörðun sveitarstjórnar. 

d. Vangreiðsla á útsvarshluta samkvæmt þessari grein veldur því, að allt útsvar 
gjaldandans á gjaldárinu fellur í eindaga 15 dögum eftir gjalddagann, þó ekki 
fyrr en 15. næsta mánaðar, eftir að álagningu er lokið.
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48. gr. 

Kaupgreidendur åbyrgjast, ad útsvarsgjaldendur, sem þeir greiða kaup, standi 

skil á útsvari sínu, álögðu á gjaldárinu, á gjalddögum, sem ákveðnir verða 

samkvæmt 47. gr., eða þegar kaup fellur til útborgunar eftir gjalddaga, og er 

kaupgreiðanda rétt og skylt að halda eftir af kaupinu til útsvarsgreiðslunnar, 

enda hafi áður komið fram krafa frá sveitarstjórn til kaupgreiðanda um, að 

hann haldi eftir af kaupinu fyrir útsvarsgreiðslunni. 

Vilji sveitarstjórn haga innheimtunni á þann veg, sem segir Í a-lið, skal hún 

senda hverjum kaupgreiðanda í tæka tíð tilkynningu um útsvör þeirra gjald- 

enda, sem kaupgreiðandi hefur í þjónustu sinni og ætlazt er til, að kaupgreið- 

andi greiði, og senda jafnframt þríritaða kvittanaeyðublaðabók, er sýni glöggt, 

að um útsvarsgreiðslur sé að ræða. Skal kaupgreiðandi láta útsvarsgreiðanda 

í té slíka kvittun í hvert sinn, er hann greiðir upp i útsvar sitt. Samriti af 

kvittuninni ber kaupgreiðanda að skila, um leið og hann afhendir útsvars- 

greiðsluna til sveitarsjóðs. 

Orðið kaup tekur til hvers konar kaups, launa, aflahlutar eða annarrar þókn- 

unar, þ. á m. eftirlauna, hvort sem greitt er samkvæmt vinnusamningi, ákvæðis- 

vinnusamningi eða öðrum samningum eða ákvörðunum. 

Kaupgreiðandi telst sérhver sá, sem innir framangreindar greiðslur af hendi, 

hvort heldur fyrir sjálfan sig eða aðra, þ. á m. kaupgreiðslustöðvar. Taki 

hlutarmaður aflahlut sinn og selji öðrum, telst kaupandinn kaupgreiðandi. 

Sveitarstjórn getur og gert kröfu um, að kaupgreiðendur haldi eftir af kaupi 

kaupþega til greiðslu á eldri útsvarsskuldum ásamt dráttarvöxtum og kostnaði. 

Til lúkningar greiðslum samkvæmt e-lið skal þó ekki haldið eftir meira en 

1% hluta af því kaupi, sem til útborgunar á að koma hverju sinni, hjá úlsvars- 

gjaldanda, sem á fyrir heimili að sjá, en ella %. Ekki má krefja útsvarshluta 

af manni samkvæmt c- og f-liðum, ef kaup hans fullnægir ekki brýnustu 

lífsþörfum hans, að dómi framfærslunefndar. 

Allir kaupgreiðendur skulu, þegar sveitarstjórn krefst þess, skyldir til að láta 

henni í té skýrslu, munnlega eða skriflega, eftir því sem sveitarstjórn óskar, 

um nöfn starfsmanna, sem taka kaup hjá þeim, stöðu þeirra, fæðingardag og 

ár, heimilisfang, launakjör, upphæð kaups, hvernig kaup er greitt, gjalddaga 

og önnur atriði, sem sveitarstjórn óskar að fá vitneskju um vegna innheimtu 

útsvara af kaupi. Sveitarstjórn getur krafið um framangreindar skýrslur með 

munnlegri kröfu eða skriflegri svo og með almennri auglýsingu, og setur 

sveitarstjórn kaupgreiðendum frest til að skila skýrslum. 

Allir, sem hafa með höndum atvinnurekstur með aðkeyptu vinnuafli verka- 

fólks, skulu að kröfu sveitarstjórnar skyldir til að senda henni kaupskrár 

sínar eða afrit af þeim það snemma, að unnt sé að gera kröfu um útsvars- 

greiðslur þeirra, er við kaupi eiga að taka, áður en til útborgunar kemur. 

. Kaupgreiðandi, sem skyldur er að halda eftir af kaupi samkvæmt því, er Í 

grein þessari segir, skal við hverja útborgun, þar með taldar hvers konar 

greiðslur upp í kaup, draga af kaupi útsvarsgjaldanda fjárhæð, er nægir, til 

greiðslu samkvæmt a-lið og heimilt að draga af kaupi samkvæmt e- og f-liðum, 

svo og 10% af kaupi daglaunafólks, þó ekki af lægri kaupupphæð en 100 

krónum, og skila sveitarstjórn því, sem þannig er haldið eftir, innan tveggja 

virkra daga frá útborgunardegi, og er sú greiðsla bindandi fyrir útsvars- 

gjaldandann. Nú er kaup greitt að einhverju leyti í öðru en peningum, Svo 

sem með fæði, húsnæði eða öðrum hlunnindum, og skulu þá þessi hlunnindi 

talin með kaupgreiðslu á því verði, sem þau eru almennt metin til skatts á 

hverjum stað.
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j. Nú hættir útsvarsgjaldandi að taka kaup hjá kaupgreiðanda, er krafinn hefur 
verið um greiðslu upp í útsvar hans, áður en umkrafin útsvarsskuld er að 
fullu greidd, og skal kaupgreiðandi þá tafarlaust tilkynna sveitarstjórn brott- 
för útsvarsgreiðanda. 

k. Útsvarsgjaldandi og kaupgreiðandi mega ekki slíta vinnusamningi fyrir það eitt, 
að krafizt hefur verið útsvarsgreiðslu af kaupi gjaldanda. 

1. Ef kaupgreiðandi: 
1. vanrækir að láta sveitarstjórn í té umkrafðar skýrslur og upplýsingar um 

útsvarsgjaldendur innan tiltekins frests, 
2. greiðir útsvarsgjaldanda kaup án þess að halda eftir þeirri fjárhæð, sem 

skylt var samkvæmt þessari grein, 
3. skilar eigi til sveitarstjórnar eða umboðsmanna hennar, svo sem hér segir 

Í i- og j-liðum, 
4. tilkynnir ekki brottför útsvarsgreiðanda, svo sem segir í j-lið, 

þá ábyrgist hann sem geymslufé þá fjárhæð, sem var haldið eftir hjá útsvars- 
gjaldanda upp í skuld hans, en sem eigin útsvarsskuld það, sem halda hefði 
mátt eftir, ef kaupgreiðandi hefði ekki vanrækt skyldur þær, sem honum 
bar að rækja samkvæmt þessari grein. Má gera lögtak hjá kaupgreiðanda til 
tryggingar þessum skuldum eftir sömu reglum og gera hefði mátt lögtak hjá 

„ útsvarsgjaldanda sjálfum. 
m. UÚtsvarsgjaldandi, sem ofgreitt hefur útsvar til kaupgreiðanda samkvæmt þessari 

grein, á rétt til endurgreiðslu beint úr sveitarsjóði, hvort sem kaupgreiðandi hef- 
ur greitt sveitarsjóðnum útsvarið eða ekki. 

n. Sveitarstjórn setur nánari reglur um innheimtu útsvara eftir þessari grein. 

49. gr. 
Á sama hátt og með sömu viðurlögum og í 48. gr. segir getur sveitarstjórn eða 

innheimtumaður, er hún setur fyrir sig, krafizt útsvarsgreiðslu af kaupi gjaldþegns 
hjá kaupgreiðanda í öðru sveitarfélagi svo og skýrslna um starfsmenn, sbr. g- og 
h-liði, þó ekki með almennri auglýsingu. 

50. gr. 
Hjón bera ábyrgð á útsvarsgreiðslu hvors annars, enda búi þau saman, þegar 

álagning fer fram. 

VI. KAFLI 

Sameiginleg ákvæði. 

A. Um kærur og áfrýjun. 

51. gr. 
Þegar sveitarstjórn hefur fengið útsvarsskrá, sbr. 46. gr., og skrá um aðstöðu- 

gjöld, sbr. 14. gr., eða lokið álagningu samkv. 45. sr. skulu skrárnar lagðar fram 
á þingstað sveitarfélagsins eða öðrum hentugum stað og vera til sýnis fyrir almenn- 
ing i tvær vikur. Jafnframt skal framlagning skránna auglýst í blöðum á staðnum 
eða með öðrum hætti. 

52. gr. 
Rétt er gjaldendum að kæra útsvar og aðstöðugjald, sem þeim er gert að greiða. 
Kærur út af útsvari eða aðstöðugjaldi skulu vera bréflegar og sendar réttum 

úrskurðaraðila, áður en liðinn er sá tími, sem sjaldskrárnar eiga að liggja frammi, 
sbr. 51. gr. 

Úrskurðir um slíkar kærur skulu vera rökstuddir, og gjöldunum ber að breyta
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eftir því, sem efni standa til. Kærur skal úrskurða svo fljótt sem unnt er, og eigi síðar 

en 30 dögum eftir kærufrest. 
Senda skal kærendum í ábyrgðarbréfi afrit af úrskurðunum þegar eftir upp- 

kvaðningu þeirra. 
Samtímis ber framtalsnefndum og skattstjóra að senda sveitarstjórn afrit úr- 

skurðanna. 

53. gr. 
Nú hyggst úrskurðaraðili breyta gjaldi til hækkunar, sbr. 52. gr., og skal þá 

gjaldandanum tilkynnt um þá fyrirætlun og honum gefinn kostur á að gæta réttar 
síns. 

Sama gildir, ef fyrirhuguð er álagning gjalds á aðila, sem ekki var lagt á, sam- 
kvæmt framlögðum skrám. 

54. gr. 
Útsvarskærur ber að senda til formanns framtalsnefndar eða oddvita hrepps- 

nefndar, en framtalsnefnd eða hreppsnefnd leggur úrskurð á kærurnar. 
Kærur út af aðstöðugjaldi ber að senda skattstjóra, sem úrskurðar þær. 

55. gr. 
Nú vill gjaldandi ekki una úrskurði um útsvar eða aðstöðugjald, sbr. 54. gr., og 

er honum þá rétt að áfrýja úrskurðinum skriflega til ríkisskattanefndar. 
Áfrýjunarfrestur er 21 dagur frá því að afrit úrskurðar var póstlagt, sbr. 4. 

mgr. 52. gr. 
Áfrýjun úrskurðar um aðstöðugjald ber að senda beint til ríkisskattanefndar, 

en áfrýjun úrskurðar um útsvar ber að senda til skattstjóra, sem gefa skal skriflega 
umsögn um kærumálið. Umsögn sína sendir skattstjóri síðan ásamt áfrýjunarskjali 
og öðrum gögnum til ríkisskattanefndar, svo fljótt sem unnt er og eigi síðar en 4 
vikum eftir að hann fékk málið til umsagnar. 

Þegar sveitarstjórn leggur á útsvörin, samkvæmt 45. gr., ber að senda áfrýjun 
úrskurðar um útsvarskæru beint til ríkisskattanefndar. 

56. gr. 
Ríkisskattanefnd fellir úrskurð í málum þeim, er henni berast, sbr. 55. gr., svo 

fljótt sem unnt er og eigi síðar en 6 vikum eftir að henni barst málið, nema 
fresta verði úrskurði lengur vegna öflunar frekari gagna. 

Ríkisskattanefnd ber að rökstyðja úrskurði sína. 
Senda ber hlutaðeigandi gjaldendum og sveitarstjórnum afrit af úrskurðum 

nefndarinnar þegar eftir uppkvaðningu þeirra. 
Úrskurðir ríkisskattanefndar eru fullnaðarúrskurðir um upphæð gjalda. 

57. gr. 
Sama rétt og gjaldendur hafa til þess að kæra út af aðstöðugjaldi til skattstjóra 

og áfrýja úrskurðum til ríkisskattanefndar hafa og sveitarstjórnir, sem hlut eiga 
að máli. 

58. gr. 
Kæra eða áfrýjun leysir ekki gjaldanda frá þeirri skyldu að greiða gjald sitt 

á réttum gjalddaga, en verði gjald hans lækkað, skal það endurgreitt, sem ofgoldið 
hefur verið.
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B. Ymis åkvædi. 

59. gr. 
Nú þykir sýnt, að innheimtar tekjur hrökkvi ekki til greiðslu gjalda á 

reikningsárinu, og getur þá sveitarstjórn ákveðið hækkun álagðra útsvara, samkvæmt 
V. kafla laga þessara, sem svarar því, sem á vantar, þannig að öll útsvör verði 
hækkuð eftir ákveðnu hundraðshlutfalli. 

Álögð útsvör, að viðbættri hækkun, mega eigi hærri vera en fyrir er mælt í 
34. gr. 2. mgr. 

60. gr. 
Nú ákveður sveitarstjórn að nota heimild 59. gr. um hækkun gjalda, og skal hún 

þá auglýsa þá ákvörðun sína með sama hætti og framlagningu gjaldskrár, sbr. 
51. gr. 

Viðbótargjöld þessi falla í gjalddaga viku eftir birtingu auglýsingarinnar. 

61. gr. 
Nú kemur í ljós, eftir að álagningu er lokið, sbr. 14. gr. og 45--46. gr. 

að gjaldanda hefur verið sleppt, sem lagt skyldi hafa verið á, eða að framtal 
gjaldanda hefur verið rangt eða ófullnægjanudi að verulegu leyti, og skal þá úr því 
bætt með nýrri álagningu. Um slíka álagningu gilda sömu reglur og um álagningu 
aðstöðugjalds og útsvars samkvæmt lögum þessum, eftir því sem við á. 

Gjalddagi gjalda samkvæmt þessari grein er viku eftir að gjaldanda var til- 
kynnt um álagninguna. 

62. gr. 
Ef gjöld samkvæmt IL, IIL, IV. og V. kafla laga þessara eru ekki greidd, áður 

en 2 mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, skal greiða sveitarsjóði dráttarvexti af því, 
sem ógreitt er, 1% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem líður þar fram yfir 
frá gjalddaga, unz gjaldið er greitt. 

63. gr. 
Gjöld þau, sem um ræðir í 62. gr., svo og dráttarvexti má taka lögtaki, sbr. lög 

nr. 29 16. des. 1885. 

64. gr. 
Nú hefur álagning aðstöðugjalda eða útsvara af einhverjum ástæðum dregizt 

svo, að gjöld þessi verða eigi innheimt á réttum gjalddögum, samkvæmt lögum þess- 
um, og getur ráðuneytið þá hlutazt til um, að álagning fari fram svo fljótt sem 
unnt er. 

Gjalddagi skal þá vera einni viku eftir að gjaldskrár voru lagðar fram. 

65. gr. 
Sveitarstjórnum ber að endurgreiða skattayfirvöldum allan beinan útlagðan 

kostnað, sem leiðir af starfi þeirra fyrir sveitarfélögin, samkv. lögum þessum. 
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um endurgreiðslu kostn- 

aðar, samkv. 1. mgr. 

66. gr. 
Heimilt er sveitarstjórn að breyta gjalddögum þeirra gjalda, sem renna eiga Í 

sveitarsjóð, til samræmis við gjalddaga útsvara. 

67. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagn- 

kvæmar ívilnanir á útsvörum þeirra erlendra og íslenzkra aðilja, sem eftir gildandi
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útsvarslögum ríkjanna eiga að greiða útsvar af sömu tekjum og eignum bæði á Ís- 

landi og í einhverju öðru ríki. 

68. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu gjalda á 

árinu 1964. 
Jafnframt eru úr gildi fallin eftirfarandi lög: 

Lög nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör, ásamt breytingarlögum nr. 59/1947, 53/ 1950, 

48/1954, 24/1960 og 43/1960. 
Lög nr. 47 4. júlí 1924, um aukaútsvör ríkisstofnana. 

I. kafli laga nr. 67 12. apríl 1945, um fasteignaskatt til bæjar- og sveitarfélaga. 

Lög nr. 19 13. apríl 1960, um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. 

Enn fremur eru úr gildi fallin öll lagaákvæði, sem brjóta í bága við lög þessi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

a. Skattanefndir (skattstjórar þar sem þeir eru) skulu leggja á aðstöðugjald á ár- 

inu 1962, og skal gjaldið miðað við útgjöld, efnis- og vörukaup, svo og fyrningar- 

afskriftir á árinu 1961. Tilkynning sú, er um ræðir í 13. gr., skal send til skatta- 

nefnda (skattstjóra) eigi síðar en 1. júlí 1962. Gjalddagi aðstöðugjalds á árinu 

1962 skal vera 1. september. 
b. Landsútsvar, samkv. 18. gr. a, skal greiða af arði frá 1. jan. 1962. Landsútsvar, 

samkv. 18. gr. b, skal miða við heildarsölu á árinu 1962, og landsútsvar, samkv. 
18. gr. c, skal miða við heildarsölu á árinu 1961. 

c. Á árinu 1962 leggja niðurjöfnunarnefndir og hreppsnefndir á útsvör samkv. 

V. kafla laga þessara, og fer um kærur og fresti eftir lögum nr. 66/1945 á því ári. 

d. Að því er varðar álagningu útsvara 1962, er nægilegt, að tilmæli þau, er um 
ræðir í 28. gr. b, komi fram fyrir 1. maí það ár. 

e. Á árunum 1962 til 1967 er heimilt að víkja frá ákvæðum skattalaga um frádrátt, 

samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt 3. gr., 11. gr. B, 2. mgr. 12. gr. 

D, 14. gr. og 17. gr, 2. mgr. 
f. Á árunum 1963— 1965 skal ráðherra heimilt að verja fé úr Jöfnunarsjóði til 

þess að bæta sveitarfélögum að nokkru eða öllu leyti þann halla, sem þau kunna 
að bíða vegna ákvæðanna um landsútsvör, ef hallinn er verulegur fyrir sveitar- 
félagið og útsvarbyrði þess til muna meiri en almennt gerist. 

gs. Krafa um útsvarsskipti samkvæmt 30. gr. d, 2. tl, vegna álagðra útsvara 1963 

skal send fyrir 31. maí 1963, ásamt upplýsingum samkvæmt 30. gr. f. 
h. Nú hefur hundraðshluti veltuútsvars af fiskiðnaði verið lægri á árinu 1961 í 

einhverju sveitarfélagi en hámarkshundraðshluti aðstöðugjalds er af slíkri starf- 
semi, samkv. 10. gr. laga þessara, og má þá hundraðshluti aðstöðugjalds aðeins 
hækka árlega um þriðjung mismunarins á árunum 1964, 1965 og 1966. 

Gjört að Bessastöðum, 10. júní 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 48—51. Útgáfudagur 3. júlí 1964.
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Nr. 52 162 19. júní. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breyting á lögum nr. 1, 5. janúar 1938, um síldarverksmiðjur ríkisins. 

Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Sjávarútvegsmálaráðherra hefir tjáð mér, að stjórn Landssam- 

bands íslenzkra útvegsmanna og stjórn Síldarverksmiðja ríkisins hafi óskað 
þess, að numin verði úr lögum forgangsréttur samningabundinna viðskipta- 
manna fyrir öðrum um móttöku síldar hjá sildarverksmiðjum ríkisins. Þetta 
fyrirkomulag sé ekki hagkvæmt, enda ekki í samræmi við þá venju, sem fylgt 
hafi verið undanfarin ár. 

Það beri því brýna nauðsyn til að breyta 10. gr. laga nr. 1/1938 á þann 
veg, að öll skip hafi sama rétt til afhendingar síldar til síldarverksmiðja ríkis- 
ins, hvort heldur þau eru í föstum viðskiptum eða ekki. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 
innar á þessa leið: 

1. gr. 
Orðin „Ganga samningsbundnir viðskiptamenn fyrir öðrum um móttöku sildar“ 

í 10. gr. laganna falla niður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. júní 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 52. Útgáfudagur 22. júní 1964. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um launaskatt. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að í samkomulagi, sem gert 

var hinn 5. júní s. I. milli ríkisstjórnarinnar, Alþýðusambands Íslands og 
Vinnuveitendasambands Íslands, hafi ríkisstjórnin lýst yfir, að hún mundi 
„beita sér fyrir ráðstöfunum til úrlausnar í húsnæðismálum, er hafi þann 
tilgang annars vegar að létta efnalitlum fjölskyldum að eignast íbúðir, en 
hins vegar að tryggja nægar og stöðugar íbúðabyggingar í landinu“. Ein 
af forsendum þess, að þetta mætti takast væri, „að lagður verði á launa- 
greiðendur almennur launaskattur að upphæð 1% af greiddum vinnulaun- 
um og hvers konar atvinnutekjum öðrum en tekjum af landbúnaði. Renni 
skatturinn til Byggingasjóðs ríkisins sem stofnfjárframlag“. Þar sem sjóð- 
urinn þurfi nú þegar á þessum tekjuauka að halda, og í trausti þess, að 
samningar þeir milli aðila um kjaramál, sem stefnt var að með samkomu- 
laginu frá 5. júní, náist, verði að telja brýna nauðsyn til þess að setja nú 

þegar lög um launaskatt. 
Með skírskotun til framanritaðs eru hér með sett bráðabirgðalög sam- 

kvæmt heimild í 28. gr. stjórnarskrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Leggja skal á launagreiðendur almennan launaskatt, að fjárhæð 1% af greiddum 

vinnulaunum og hvers konar atvinnutekjum, öðrum en tekjum af landbúnaði, svo 
sem ákveðið er í lögum þessum. 

Skattur þessi rennur til Byggingasjóðs ríkisins sem stofnfjárframlag. 

2. gr. 
Skattskyldir samkv. lögum þessum eru allir launagreiðendur, svo sem ein- 

staklingar, félög, sjóðir og stofnanir, sveitarfélög og stofnanir þeirra, ríkissjóður, 
ríkisstofnanir, érléndir verktakar og aðrir þeir aðilar, sem greiða laun eða hvers 
konar þóknanir fyrir starf. Enn fremur hver sá, sem vinnur við eigin atvinnu- 
rekstur eða stúndar sjálfstæða starfsemi. 

Skattskyldan nær til allra tegunda launa eða þóknana fyrir starf, hverju nafni 

sem nefnast, hvort sem greitt er í peningum eða á annan hátt. Sé greitt í hlunn- 

indum skal meta þau til peninga. Nú vinnur maður við eigin atvinnurekstur eða sjálf- 
stæða starfsemi og skal þá áætla skattstofn hans vegna þess starfs eftir því, sem 
ætla má, að laun hans hefðu orðið, ef hann hefði unnið starfið í þágu annars aðila. 
Ekki skiptir máli í þessu sambandi, hver er rekstrarafkoma gjaldanda af hlutað- 

eigandi starfsemi. 

A 21 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 53. 164 30. juni. 

Undanpegin skattskyldu eru laun eða þóknanir fyrir störf við landbúnað, 
jafnt vinna bóndans sjálfs og þeirra, sem hann greiðir laun. Enn fremur vinnulaun 
vegna jarðræktarframkvæmda og byggingarframkvæmda á bújörðum. 

3. gr. 
Launaskattur greiðist ársfjórðungslega innan 15 daga eftir lok hvers árs- 

fjórðungs af þeim launum, sem greidd hafa verið á ársfjórðungnum sbr. þó 4. gr. 
Skattinn ber launagreiðanda að greiða til innheimtumanns ríkissjóðs (í Reykjavík 
til tollstjóra). Greiðslunni skal fylgja greinargerð skattgreiðanda um launagreiðsl- 
ur hans á hinu gjaldskylda tímabili á þar til gerðu eyðublaði. 

Nú vanrækir launagreiðandi lengur en einn mánuð skil á launaskatti sam- 
kvæmt 1. mgr. þessarar greinar, og skal hann þá sæta viðurlögum og greiða til við- 
bótar skattinum álag, er nemi 25% af því, sem greiða bar. 

Ráðuneytið lætur gera eyðublöð fyrir Sreinargerð um greiðslu launaskatts 
samkvæmt þessari grein. Skattstjórar skulu útbýta eyðublöðum þessum til þeirra 
gjaldenda, sem greiða eiga launaskatt, samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar, svo 
tímanlega, að eyðublöðin séu komin í hendur sjaldenda mánuði fyrir gjalddaga. 
Auk þess skulu nægar birgðir eyðublaða jafnan vera fyrir hendi til afnota fyrir 
gjaldendur hjá innheimtumönnum ríkissjóðs. 

Eigi leysir það gjaldanda frá skilaskyldu á launaskatti, samkvæmt 1. mgr. þess- 
arar greinar sbr. 2. mgr., þó að honum hafi ekki borizt eyðublað frá skattstjóra, 
skv. 3. mgr. 

4. gr. 
Skattstjóri ákveður árlega launaskatt sem hér segir: 

a. Launaskatt af launum þeirra, sem hafa atvinnu við eigin atvinnurekstur, eða 
sjálfstæða starfsemi. 

b. Launaskatt af launum, sem ekki eru greidd í peningum, svo sem ef laun eru 
greidd í aflahlut, fríu fæði, húsnæði eða öðrum hlunnindum. 
Launaskatt þeirra gjaldenda, sem ekki greiða samtals hærri laun til annarra 
en sjálfs sín en kr. 500000.00 á ári. Heimilt er þó slíkum gjaldendum að greiða 
launaskatt, samkvæmt ákvæðum 3. gr. 

e 

5. gr. 
Innheimtumenn ríkisins (í Reykjavík tollstjóri) skulu fyrir febrúarlok ár 

hvert skila hlutaðeigandi skattstjórum sreinargerðum þeim um launagreiðslur, sem 
þeim hafa borizt vegna síðastliðins árs. 

Skattstjórarnir skulu síðan rannsaka launaskattskil þeirra, sem greiða eiga 
launaskatt, samkvæmt 3. gr, m. a. með samanburði við skattframtöl og önnur 
gögn, sem fyrir hendi eru. Þeir skulu síðan leiðrétta það, sem áfátt kann að reynast 
og ákveða endanlega skattinn fyrir síðastliðið ár, svo og viðurlög, skv. 3. gr. 2. mgr. 

6. gr. 
Um leið og rannsókn skattframtala fer fram, skulu skattstjórar ákveða launa- 

skatt þeirra gjaldenda, sem greiða eiga launaskatt samkvæmt 4. gr. 
Launaskattur, sem lægri er í heild en 300 krónur á ári, fellur niður. 

7. gr. 
Að lokinni ákvörðun launaskatts, samkvæmt 5. og 6. gr. laga þessara, skulu 

skattstjórar semja skrá um alla þá, sem vangreitt eiga launaskatt og viðurlög, 
samkv. 5. gr. og alla þá, sem greiða eiga launaskatt samkvæmt 6. gr. Sérstök skrá 
skal gerð um launaskattsgreiðendur í hverju lösagnarumdæmi. Á skrána skal færa 
nöfn gjaldenda, heimilisfang þeirra og fjárhæð þá, að viðbættum viðurlögum, sbr. 
5. gr, sem hverjum gjaldanda ber að greiða.
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8. gr. 
Um álagningu launaskattsins, rannsóknir, vantandi greinargerðir, sbr. 3. gr. 

1. mgr., framlagningu skráa, samkv. 7. gr., kærur út af skattákvörðun, kærufresti, 
úrskurði, áfrýjun úrskurða og annað þar að lútandi, fer samkvæmt reglum þeim, sem 
gilda um tekju- og eignarskatt, eftir því, sem við á. 

9. gr. 
Innheimtu launaskatts, samkvæmt skattskrám sbr. 7.—8. gr., annast þær stofn- 

anir og embættismenn, sem innheimta tekju- og eignarskatt til ríkissjóðs, og gilda 
sömu reglur um þá innheimtu og gilda um innheimtu tekju- og eignarskatts, þar 
á meðal ákvæðin um gjalddaga, lögtaksrétt og dráttarvexti. 

Sama gildir um skil innheimtuaðila á launaskatti til ríkisféhirðis. 
Ríkisféhirðir skal gera mánaðarlega skil til Byggingarsjóðs ríkisins á þeim 

launaskatti, sem hann hefur móttekið frá innheimtumönnum ríkisins. 

10. gr. 
Byggingarsjóður ríkisins greiðir 1% af innheimtum launaskatti, samkvæmt 

lögum þessum til ríkissjóðs vegna kostnaðar af framkvæmd laganna. 

11. gr. 
Launaskattur er frádráttarbær, sem rekstrarútgjöld, að því leyti, sem hann er 

ákvarðaður af launum, sem teljast frádráttarbær við ákvörðun tekjuskatts og 

tekjuútsvars. 

12. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, þ. á. m. 
ákvæði um hverjir skuli gera skil á launaskatti, þegar um er að ræða ákvæðisvinnu, 

eða verktakasamninga o. þ. h. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal launaskattur greiddur af öllum launum, 

samkvæmt lögum þessum, sem greidd eru vegna starfa, sem unnin eru frá og með 

1. júlí 1964. 

Gjört í Reykjavík, 30. júní 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 53. Útgáfudagur 2. júlí 1964.
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SJÚKRAHÚSALÖG 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: 

Að ég samkvæmt 3. mgr. 6. gr. laga nr. 41 20. maí 1964, um breyting á sjúkra- 
húsalögum, nr. 93 31. desember 1953, hef látið fella 1. til 4. gr. hinna fyrstnefndu 
laga inn í meginmál sjúkrahúsalaga, nr. 93 31. desember 1953 og breyta númerum 
á 12. og 13. gr. og gef þau út svo breytt. 

1. gr. 
Enginn má setja á stofn eða starfrækja undir neinu nafni sjúkrahús, sjúkra- 

skýli, geðveikrahæli, heilsuhæli, hjúkrunar- eða hressingarheimili, baðstaði, nudd- 
stofur, ljóslækningastofnanir, fæðingarheimili, elliheimili, barnahæli eða aðrar til- 
svarandi heilbrigðisstofnanir, nema með leyfi ráðherra. 

Sama gildir um breytingar á húsakynnum og starfrækslu slíkra stofnana, enda 
skipti breytingarnar einhverju máli. 

2. gr. 
Beiðni til ráðherra um leyfi samkvæmt 1. gr. skulu fylgja upplýsingar um verk- 

svið stofnunarinnar og hvar henni er ætlaður staður, uppdrættir af byggingum, 
lóðum og löndum og afstöðu til nágrennis ásamt lýsingum á húsakynnum, innan- 
stokksmunum og áhöldum, enn fremur greinargerð um eigendur stofnunarinnar og 
fjárhagsástæður hennar og loks skýrsla eða áætlun um stjórn, starfsfólk, rekstrar- 
fyrirkomulag, hversu mörgum sjúklingum eða vistmönnum henni er ætlað að taka 
á móti og með hverjum kjörum o. s. frv. 

Ráðherra veitir ekki leyfið, nema stofnunin verði talin fullnægja heilbrigðis- 

kröfum og ætla megi, að hún leysi á viðunandi hátt þau verkefni, sem henni er gert 
að leysa, enda leiði hún ekki til óheilbrigðrar samkeppni við tilsvarandi opinberar 
stofnanir á sama stað eða í grennd. 

Leita skal staðfestingar ráðherra á reglugerðum um starfrækslu sjúkrahúsa og 
annarra stofnana, sem um getur í lögum þessum, og getur ráðherra krafizt, þegar 
honum þykir ástæða til, að slíkar reglugerðir séu settar. 

3. gr. 
Heilbrigðisyfirvöld skulu jafnan eiga greiðan aðgang til eftirlits að stofnun- 

um þeim, sem um getur í lögum þessum. 

4. gr. 
Við hvert sjúkrahús eða stofnun, sem tekur sjúklinga til dvalar og lækninga, 

skal vera sérstakur sjúkrahúslæknir eða yfirlæknir. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Sjúkrahúslæknir eða yfirlæknir annast að jafnaði öll læknisstörf eða hefur yfir- 

umsjön með öllum læknisstörfum við sjúkrahúsið. Hann hefur lækniseftirlit með 

rekstri sjúkrahússins, er til andsvara heilbrigðisyfirvöldum, stendur skil á skyrsl- 

um þeim, sem af sjúkrahúsinu kunna að verða heimtaðar, o. s. frv. 

Ef sjúkrahús er í fleiri en einni deild, skal sérstakur sjúkrahúslæknir eða 

yfirlæknir vera fyrir hverri deild. 

Nú er heimilað, að fleiri en einn læknir starfi sjálfstætt við eitt og sama sjúkra- 

hús eða sjúkrahúsdeild, og skal þá engu síður vera sérstakur yfirlæknir við sjúkra- 

húsið eða deildina, og eins þó að sjúkrahúsið eða deildin sé opin fyrir alla lækna. 

5. gr. 

Héraðslæknar skulu teljast hæfir til að vera sjúkrahúslæknar eða yfirlæknar 

við almenn sjúkrahús eða sjúkraskýli, hver innan síns héraðs, enda séu þau sjúkra- 

hús eða sjúkraskýli við hæfi héraðanna og taki ekki yfir 20 sjúklinga. 

Að öðrum sjúkrahúsum eða stærri má ekki ráða sjúkrahúslækni eða yfirlækni, 

nema að feginni viðurkenningu ráðherra fyrir því, að hann sé til þess hæfur. 

Í reglugerð, sem læknadeild háskólans semur og ráðherra staðfestir, má setja 

reglur um þær kröfur, sem gera ber til lækna til þess að þeir eigi rétt á að teljast 

hæfir sjúkrahúslæknar eða yfirlæknar við sjúkrahús og sjúkrahúsdeildir. 

6. gr. 

Nú hefur sveitar- (bæjar- eða sýslu-) stjórn eða stjórnir innan læknishéraðs 

samþykkt að stofna eða starfrækja fyrir læknishéraðið sjúkrahús, sjúkraskýli eða 

tæknisbústað, eða að taka þátt í stofnun eða starfrækslu sjúkrahúss eða sjúkraskýlis 

með sveitarfélögum annars héraðs eða héraða, einstökum mönnum eða félögum, en 

samþykki annarra sveitarstjórna innan læknishéraðsins ekki náðst, og getur þá ráð- 

herra gert samþykktina skuldbindandi fyrir öll sveitarfélög læknishéraðsins, ef 

meiri hluti héraðsbúa er innan þeirra sveitarfélaga, sem að samþykktinni standa. 

Ráðherra getur þó leyst einstök sveitarfélög eða hluta sveitarfélaga undan þátt- 

tökunni, ef þau teljast ekki geta haft veruleg not fyrirtækisins eða eiga hægara með 

að hafa not annarrar tilsvarandi stofnunar, enda taki þau þátt i starfrækslu hennar. 

7. gr. 

Þegar samþykkt hefur verið, að sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félög reisi eða 

starfræki eða taki þátt í að reisa eða starfrækja, beinlínis eða með einhvers konar 

styrkveitingum eða hlunnindum, sjúkrahús, sjúkraskýli eða læknisbústað, skulu 

sveitarfélögin og þeir aðrir, er að fyrirtækinu standa, gera samning um þátttökuna, 

hluttöku í stofnkostnaði og rekstri, hvernig eign og ábyrgð skiptist á milli aðila, 

hvernig fyrirtækinu skuli stjórnað og það annað, er fyrirtækið varðar. 

Rétt er að miða þátttöku sveitarfélaganna í kostnaðinum við hlutfallslegan 

fólksfjölda þeirra, aðstöðu til að hafa not af stofnunninni, og þegar um læknisbústað 

er að ræða, kostnað við læknisvitjanir úr hinum einstöku sveitum. 

Leita skal staðfestingar ráðuneytisins á samningum þeim, sem hér um ræðir. 

Ef ágreiningur er á milli sveitarfélaga um einstök atriði, sker ráðherra úr. 

8. gr. 

Nú vilja eigendur eða forráðamenn sjúkrahúsa, sjúkraskýlis, læknisbústaðar 

eða annarrar heilbrigðisstofnunar, sem um getur í lögum þessum og reist hefur verið 

með styrk úr ríkissjóði, hætta að starfrækja hana, og skulu þeir þá tilkynna það 

ráðherra, sem getur krafizt endurgreiðslu á ríkissjóðsstyrknum, el stofnunin er lögð 

niður eða þeirri starfrækslu hætt, sem hún var upphaflega ætluð til. Á ríkissjóður 

þá kröfu til jafnmikils hluta af þáverandi verðmæti eignarinnar sem ríkissjóðs-
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styrkurinn telst hafa verið af kostnaðarverði hennar, og hvílir veð á eigninni næst 
á eflir áður áhvílandi veðkröfum fyrir kröfuupphæðinni. 

Nú hefur ríkissjóður lagt fram fé til þess að reisa heilbrigðisstofnun, sem lög 
þessi ná til, og má þá ekki, án samþykkis ráðherra, veðsetja hana fyrir öðrum skuld- 
um en þeim, sem stafa af stofnkostnaði hennar, viðaukum eða endurbótum. 

9. gr. 
Sjúkrahús og aðrar heilbrigðisstofnanir, sem um selur í lögum þessum og ríkið 

á eða starfrækir, skulu vera undir sameiginlegri yfirstjórn fimm manna nefndar, 
er ráðherra skipar. Það er verkefni nefndarinnar að skipuleggja rekstur þessara 
stofnana og samræma hann þeim til hagsbóta, koma á samvinnu á milli þeirra, eftir 
því sem hagkvæmt þykir, láta þær koma fram sem eina heild við samninga um 
vörukaup og annað o. s. frv. Að öðru leyti ákveður ráðherra verksvið nefndar- 
innar. 

10. gr. 
Ríkissjóður greiðir sveitarfélögum þrjá fimmtu hluta kostnaðar af að reisa 

almenn sjúkrahús og sömu aðilum tvo þriðju hluta kostnaðar við að reisa hér- 
aðslæknabústaði samkvæmt lögum þessum. 

Heimilt er ráðherra að greiða % hluta kostnaðar við að reisa yfirlæknisbústaði 
við sjúkrahús í fámennari byggðarlögum, ef það er óhjákvæmilegt til þess að tryggja 
nauðsynlega læknisþjónustu. 

Þegar framlag ríkissjóðs til sjúkrahúsa er ákveðið, skal það miðað við eðlilegan 
kostnað af að reisa bygginguna með öllu múr- og naglföstu og við lagfæringu á lóð. 
Með múr- og naglföstu skal telja aðalröntgentæki, helztu skurðstofutæki, meiri háttar 
eldunartæki og matreiðsluvélar, aðalþvottavélar í þvottahúsi, þegar um er að ræða 
sjúkrahús, sem rúmar fleiri en 20 sjúklinga, enda sé búnaður allur við hæfi sjúkra- 
hússins. 

11. gr. 
Ríkisframlög til bygginga almennra sjúkrahúsa, sem rekin eru af sveitarfélög- 

um, og læknisbústaða eru bundin þeim skilyrðum, að allur undirbúningur slíkra 
bygginga fari fram í samráði við ráðherra þann, er fer með heilbrigðismál, svo 
og landlækni, og að kostnaðaráætlun og fullnaðaruppdrættir að mannvirkjunum hafi 
hlotið samþykki þeirra og húsameistara ríkisins. 

Alþingi ákveður hverju sinni, til hvaða sjúkrahúsa eða læknisbústaða stofn- 
kostnaðarframlög eru veitt, og er ekki heimilt að hefja framkvæmdir fyrr en fyrsta 
fjárveiting er fyrir hendi. Nú hefur Alþingi samþykkt slíka fjárveitingu og ákveður 
það þá einnig, hvernig framlögum skuli háttað framvegis. En skylt er ríkissjóði 
þó að hafa lokið greiðslu á framlögum sinum til hverrar framkvæmdar, miðað við 
upphaflega kostnaðaráætlun, innan 5 ára, frá því að fyrsta framlag var innt af hendi, 
ef sjúkrahús vistar ekki yfir 20 sjúklinga, sbr. 5. gr., og innan $ ára, ef sjúkrahús 
vistar fleiri sjúklinga. Ríkisframlag til læknisbústaða skal með sama hætti inna 
af hendi innan 5 ára, frá því að fyrsta framlag var greitt. Ákvæði þau, sem hér 
að framan greinir, taka þó aðeins til framkvæmda, sem ákveðnar eru eftir að lög 
þessi taka gildi. 

Ef hafnar eru framkvæmdir, án þess að. framangreindum skilyrðum sé fullnægt, 
er stofnkostnaður ríkissjóði óviðkomandi. 

12. gr. 
Úr ríkissjóði greiðist sérstakur styrkur vegna rekstrarhalla sjúkrahúsa sveitar- 

félaga. Styrkurinn skal greiddur hálfsárslega eftir á, og skal síðari greiðsla innt 
af hendi, þegar sjúkrahús hefur skilað tilskildum ársskýslum um reksturinn ásamt
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rekstrarreikningi, sem gerður skal úr garði samkvæmt fyrirmælum heilbrigðis- 

stjórnarinnar. 
Sjúkrahúsin falla eftir þjónustu í þrjá aðalflokka til að hljóta rekstrarstyrk. i 

I. flokki eru deildaskipt sjúkrahús, þ. e. sjúkrahús með minnst 3 deildum, lyf- 

læknisdeild, handlæknisdeild og röntgendeild. Í II. flokki eru sjúkrahús, sem hafa 

sérstakan sjúkrahúslækni eða yfirlækni, auk annarrar læknisþjónustu, en falla ekki 

undir I. flokk. Í II. flokki eru sjúkrahús eða sjúkraskýli, sem héraðslæknar veita 

forstöðu. Ráðherra er heimilt að skipta sjúkrahúsum í 1, H. og MI. flokki í undir- 

flokka, að fengnum tillögum landlæknis. Styrkhæð miðast við flokkun sjúkrahúsa 

og legudagafjöldi og ákvarðast nánar í reglugerð innan marka fjárveitinga í fjár- 

lögum. 
Báðherra er heimilt að gera það að skilyrði fyrir styrkveitingu samkvæmt 

ákvæðum þessarar greinar, að hlutaðeigandi sjúkrahús tryggi rekstrarafkomu sina 

með því að taka hæfilegt aukagjald umfram almenn daggjöld af sjúklingum frá 

nágrannasveitarfélögum, er sjúkrahússins hafa not, en hafa sjálf ekki með hönd- 

um sérstakan sjúkrahúsrekstur, ella sé sjúkrahúsinu tryggður með samningi hæfi- 

legur árlegur rekstrarstyrkur af hendi slíkra sveitarfélaga. 

13. gr. 

Sjúkrahús, sjúkraskyli, læknisbústaðir og aðrar stofnanir, sem um getur í lög- 

um þessum og eru í eigu sveitar- (bæjar- eða sýsla-) félaga eða starfrækt af þeim, 

þegar lög þessi ganga í gildi, eru undanþegin því að sækja um leyfi til starfræksl- 

unnar samkvæmt fyrri málsgrein 1. gr. þessara laga. 

Nú vilja slíkir opinberir eigendur eða þátttakendur í starfrækslu sjúkrahúss, 

sjúkraskýlis eða læknisbústaðar koma betra skipulagi á sameignina eða hinn sam- 

eiginlega rekstur með því að komast undir ákvæði 6. og 7. gr. þessara laga, og getur 

þá ráðherra gert það heimilt, ef fyrir liggja tilsvarandi samþykktir um það og 6. gr. 

mælir fyrir um, þegar um nýjar stofnanir eða starfrækslu er að ræða. Ekki má þó 

gegn vilja sveitar- (bæjar- eða sýslu-) félaga úrskurða þau þannig eftir á til að 

laka á sig kvaðir vegna eignarhlutdeildar í sjúkrahúsum, sjúkraskýlum eða læknis- 

bústöðum, er fari fram úr sannvirði þess eignarhluta, er þá fellur til þeirra, að mati 

dómkvaddra manna. 

14. gr. 

Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 100 til 10 þús. kr., sem renna í ríkis- 

sjóð. Með mál út af brotum skal farið sem almenn lögreglumál. 

Gjört að Bessastöðum, 10. júlí 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Jóhann Hafstein. 

A 22 

Endurprentuð blaðsíða. 
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LÖG 
um tekjuskatt og eignarskatt. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: AX ég samkvæmt 16. gr. laga nr. 42 20. maí 1964 um breyting 

á lögum nr. 70 28. apríl 1962, um tekjuskatt og eignarskatt, hef látið fella 
meginmál hinna fyrrnefndu laga nr. 42/1964 inn í lög nr. 70 28. apríl 1962 
og gef þau út svo breytt. 

I. KAFLI 

Um skattskyldu. 

1. gr. 
Hver maður heimilisfastur hér á landi er skyldur til, með þeim takmörkunum, 

sem settar eru í lögum þessum, að greiða skatt í ríkissjóð af tekjum sínum og 
eignum. 

Nú dvelst maður erlendis um stundarsakir, en bregður eigi heimilisfangi sínu 
hér á landi, og skal hann þá gjalda skatt eins og hann dveldist að staðaldri í landinu. 

2. gr. 
Nú er maður eigi heimilisfastur hér á landi, en á hér fasteignir og hefur tekjur 

af þeim eða af atvinnu eða af sýslan, sem hér eða héðan er rekin, svo sem sjómenn 
á Íslenzkum skipum, sem eigi greiða skatt í öðru ríki, og skal hann þá gjalda skatt 
af tekjum þessum og tilnefna fyrir hlutaðeigandi skattheimtumanni, hver greiði 
skattgjald hans, enda sé sá maður búsettur á skattsvæði skattheimtumanns. 

Sömuleiðis skal sá, er eigi hefur aðsetur hér á landi, en hefur laun, biðlaun 

eða styrk úr ríkissjóði, eða arð af hlutafé í innlendu hlutafélagi eða innborguðu 
stofnfé í öðrum atvinnufélögum eða fyrirtækjum, eða tekjur frá öðrum innlendum 

aðilum, gjalda skatt af þessum tekjum, og skal tekjuskattinum haldið eftir við 
greiðslu fjárins. 

Menn, sem eigi eru heimilisfastir hér á landi, og útlend félög greiða eignar- 
skatt af þeim eignum sínum hér á landi, sem gefa af sér tekjur þær, er um ræðir 
í þessari grein. Reiknast skattur einstaklinga samkvæmt reglunum í 26. gr. 1. 
Eignarskattur útlendra félaga reiknast samkv. 26. gr. II. 

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um 
gagnkvæmar ívilnanir á tekju- og eignarskatti þeirra erlendra og íslenzkra skatt- 

aðilja, sem eftir gildandi skattalöggjöf ríkjanna eiga að greiða skatt af sömu 
tekjum eða eignum bæði á Íslandi og í einhverju öðru ríki. 

Reykjavík. Ríikisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. gr. 
Tekjur hjóna, sem samvistum eru, skulu saman taldar til skattgjalds, enda 

þótt séreign sé eða sératvinna. Ábyrgjast þau bæði skattgreiðslu og undirrita skatt- 
framtalið. Rétt er því hjóna, er skattgreiðslu annast, eða erfingjum þess að krefj- 
ast endurgjalds af hinu eða erfingjum þess á þeim hluta skattsins, er að réttum 
tölum kemur á séreign eða sératvinnu þess hjóna, er eigi innti af hendi skattgreiðslu. 

Nú vinnur gift kona, sem er samvistum við mann sinn, fyrir skattskyldum 

tekjum, og eiga þá hjónin rétt á því, að dregin séu 50% frá þeim tekjum hennar, 
áður en skattgjald er lagt á tekjur hjónanna, enda sé teknanna ekki aflað hjá 
fyrirtæki, sem hjónin annaðhvort eða bæði eða ófjárráða börn þeirra eiga eða 
reka að verulegu leyti. Nú telja hjónin sér hagfelldara, að tekjur konunnar séu 
sérstaklega skattlagðar, og geta þau þá krafizt þess, að skattgjald sé sett á þau 
sitt í hvoru lagi samkv. 25. gr. Ómagafrádráttur allur skiptist þá til helminga milli 
hjónanna. Annar frádráttur en persónuleg gjöld konunnar telst við útreikninginn 
hjá eiginmanninum. 

Þegar gift kona gengur til verka að atvinnurekstri með manni sínum og at- 
vinnureksturinn er að verulegu leyti eign þeirra, annars hvors eða beggja, eða ófjár- 
ráða barna þeirra, eiga þau rétt á því, að metinn sé hlutur konunnar af sameigin- 
legum hreinum tekjum hjónanna, miðað við beint vinnuframlag hennar við öflun 
teknanna, og dregin 50% frá hlut hennar, áður en skattgjald er lagt á hinar sam- 
eiginlegu tekjur hjónanna. Aldrei kemur þó hærri upphæð til frádráttar en 15000 kr. 

Eignir hjóna, sem samvistum eru, skulu lagðar saman til eignarskatts, enda 

ábyrgjast bæði greiðslu. 

4. gr. 
Börn innan 16 ára aldurs, sem eru á framfæri foreldra sinna (stjúpforeldra, 

kjörforeldra, fósturforeldra) eru ekki sjálfstæðir skattþegnar. Teljast tekjur þeirra 
með tekjum foreldra, að undanskildum vöxtum af eignarskattfrjálsum innstæðum, 
sbr. 2. mgr. 21. gr. Ef hreinar tekjur barns nema meira en 13000 kr. er þó skatt- 
stjóra heimilt að ákveða því skatt sem sjálfstæðum skattþegni, enda komi fram 
tilmæli um það frá foreldrum. Hjá foreldrum skal þó alltaf telja til tekna 13000 
kr. af tekjum barnsins, en hjá barninu það, sem umfram er. 

Með tekjum barna, sem eru í foreldrahúsum og eru sjálf skattgreiðendur, telst 
eigi það framfæri, sem þau fá að nokkru eða öllu leyti hjá heimilisföður, nema 
það sé endurgjald fyrir vinnu við atvinnurekstur hans. 

Eignir barna innan 16 ára aldurs teljast með eignum foreldra (stjúpforeldra, 

kjörforeldra, fósturforeldra) að undanskildum eignarskattfrjálsum innstæðum, sbr. 

i. mgr. 21. gr. Heimilt er þó skattstjóra að ákveða börnum sérstaklega eignarskatt, 

ef tilmæli koma fram um það frá foreldrum. 

5. gr. 

Tekjuskatt og eignarskatt greiða þessi félög og stofnanir: 
A. Hlutafélög, samlagshlutafélög og önnur félög með takmarkaðri ábyrgð, nema 

tekjuafgangi sé einungis varið til almennra þarfa. 
B. Gagnkvæm ábyrgðarfélög, kaupfélög og önnur samvinnufélög. 

C. Sameignarfélög með ótakmarkaðri ábyrgð félagsmanna. 
Sameignarfélög, þar með talin samlög, sem hafa það að meginmarkmiði 

að annast vinnslu eða sölu á framleiðsluvörum félagsmanna, greiða ekki skatt 
af þeim tekjum, sem skipt er milli sameigenda í samræmi við hlutdeild þeirra 
í afurðasölu eða afurðavinnslu félagsins og skattlagðar eru hjá þeim. 

Nú eru ekki fleiri en þrír félagar í sameignarfélagi með persónulegri ábyrgð, 
og er þá skattur ekki lagður á félagið sjálft, heldur á hvern einstakan félags- 
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mann, nema tilmæli komi fram um það frá félaginu einu ári áður en tekjur 
eru taldar fram. Að því er varðar skattákvarðanir á árinu 1962 er þó nægi- 
legt, að slík tilmæli komi fram fyrir 1. maí það ár. 

D. Sjóðir og stofnanir, sem ekki eru sérstaklega undanþegin skattgjaldi, sbr. 6. gr., 
svo og dánarbú og þrotabú. 
Félög og stofnanir, sem um ræðir í grein þessari, þar með talin sameignarfélög 

þau, er um ræðir í C-lið, og ekki eiga heimili hér á landi, en hafa hér tekjur af 
eignum eða atvinnu sams konar og um ræðir í 2. gr., skulu greiða skatt í ríkissjóð 
af tekjum þessum sem önnur félög. 

Fjármálaráðherra setur nánari ákvæði um skattskyldu þeirra, sem erlendis 
eru búsettir. 

6. gr. 
Þessir aðilar eru undanþegnir tekjuskatti og eignarskatti: Forseti Íslands, 

ríkisfyrirtæki og ríkisstofnanir og aðrir þeir sjóðir, er standa undir umsjón ríkis- 
stjórnarinnar, sýslufélög, sveitarfélög og fyrirtæki, er þau reka og sjóðir þeirra, 
íslenzkir kirkjusjóðir, sparisjóðir, sem engan arð greiða stofnendum sínum eða 
ábyrgðarmönnum, og enn fremur sjóðir, félög og stofnanir, er ekki reka atvinnu 
eða veitt er skattfrelsi með sérstökum lögum. 

Þeir menn, er starfa erlendis í þjónustu hins íslenzka ríkis, skulu undanþegnir 
tekjuskatti af þeim launum, er þeir fá fyrir slík störf. 

Erlendir þjóðhöfðingjar, sendiherrar, sendiræðismenn og erlendir starfsmenn 
sendisveita annarra ríkja eru undanþegnir tekjuskatti, nema að því leyti sem þeir 
njóta tekna frá innlendum aðilum, eiga hér fasteignir eða hafa tekjur af þeim, 
reka atvinnu eða eiga hlut í atvinnufyrirtæki hérlendis. Aðilar þeir, er greinir í 
þessari málsgrein, eru einnig undanþegnir eignarskatti í samræmi við reglur þær, 
sem settar eru í málsgreininni. 

II. KAFLI 

Um skattskyldar tekjur. 

7. gr. 
Skattskyldar tekjur teljast með þeim undantekningum og takmörkunum, er 

síðar greinir, alls konar arður, laun og gróði, er gjaldanda hlotnast af eign eða 
atvinnu eða einstökum verknaði eða atvikum, ef þetta verður metið til peninga- 
verðs, svo sem: 

A. Tekjur af landbúnaði, sjávarútvegi, siglingum, verzlun, verksmiðjuiðnaði, hand- 

iðn, námurekstri og sérhverjum öðrum atvinnurekstri, enn fremur allar tekjur, 

sem telja má endurgjald fyrir starfsemi í þágu vísinda, lista og bókmennta eða 
fyrir hvers konar vinnu, greiða eða aðstoð. Til slíkra tekna telst fæði, húsnæði 
og önnur hlunnindi, sem látin eru í té í kaupgjaldsskyni. 

B. Tekjur af embættum eða sýslunum, svo sem: Föst laun, aukatekjur, embættis- 
bústaður og önnur hlunnindi, landauragjald, jarðarafnot, endurgjald fyrir skrif- 
stofukostnað (sbr. 11. gr. GC). Enn fremur eftirlaun, biðlaun, lífeyrir, gjafir og 
styrktarfé. Til skattskyldra gjafa telst meðal annars: Gjafir eða hlunnindi, sem 

sýnilega eru gefin sem kaupauki, beinar gjafir í peningum eða öðrum skatt- 
skyldum verðmætum, sem nokkru nemur, þar með talin afhending slíkra eigna 
í hendur nákominna ættingja, nema um fyrirframgreiðslu upp í arf sé að ræða, 
sbr. 10. gr. B. Komi endurgjald fyrir þessar eignir að einhverju leyti, skal meta 
til tekna mismuninn á því endurgjaldi og áætluðu matsverði hinnar gefnu eignar. 
Undanskildar skulu þó tækifærisgjafir, nema arðberandi eignir séu gefnar.
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C. Landskuld af leigujörðum og arður af alls konar ítökum og hlunnindum, leiga 

eftir hús, lóðir og skip svo og áætlað afgjald af fasteignum og skipum, er eig- 

endur nota sjálfir eða láta öðrum í té til afnota án endurgjalds, enn fremur 

leiga af innstæðukúgildum á jörðum, sem eru í leiguábúð, og arður af bygg- 

ingarpeningi og öðru lausafé, sem á leigu er selt. 

D. Vextir eða arður af skuldabréfum, hlutabréfum og öðrum innlendum eða út- 

lendum verðbréfum svo og vextir af útistandandi skuldum og öðrum fjárkröf- 

um, af sparisjóðsinnlögum og sérhverri annarri arðberandi innstæðu, þó ekki 

vextir af skattfrjálsri innstæðu, sbr. 21. gr. 
Til arðs af hlutabréfum telst auk venjulegrar arðsútborgunar sérhver af- 

hending verðmæta til hluthafa, er telja verður sem tekjur af hlutaeign þeirra 

í félaginu. Ekki telst þó til arðs úthlutun jöfnunarhlutabréfa, sem ekki hefur 

í för með sér breytta eignarhlutdeild hluthafa í hlutafélagi og telst því ekki 

til skattskyldra tekna hluthafans, enda sé útgáfa bréfanna byggð á raunveruleg- 

um verðmætum í sjóðum, öðrum en skattfrjálsum varasjóði, eða öðrum eign- 

um félagsins, er verið hafa í eigu þess minnst þrjú ár og sé samanlagt nafnverð 

jöfnunarhlutabréfanna, miðað við hlutafé félagsins, ekki hærra en svarar til 

almennrar verðhækkunar frá stofnun félags eða frá innborgun hlutafjár. Fjár- 

málaráðherra ákveður, hvernig reikna skal hina almennu verðhækkun. Til arðs 

telst úthlutun við félagsslit umfram hlutafé félagsins, þ. e. nafnverð bréfanna, 

og skiptir því ekki máli í því sambandi, fyrir hvaða verð þau hafa verið seld 

og keypt. Arður af eigin hlutabréfum félags telst hvorki til tekna né gjalda 

hjá því. 
Til arðs af verðbréfum (t. d. skuldabréfum og víxlum) teljast afföll af slík- 

um bréfum, og skulu afföllin talin til tekna með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert 

eftir árafjölda afborgunartímans, ef afborgunartíminn er skemmri en fimm 

ár, en ef afborgunartíminn er fimm ár eða lengri, skulu afföllin talin til tekna 

með jöfnum fjárhæðum í fimm ár. 

E. Ágóði af sölu á fasteign eða lausafé, enda þótt salan falli ekki undir atvinnu- 

rekstur skattgreiðanda, ef ætla má, að hann hafi keypt eignina eða öðlazt hana 

á annan hátt í því skyni að selja hana aftur með ágóða, eða hún hefur verið í 

eign hans skemur en fimm ár, ef um fasteign er að ræða, annars skemur en 

þrjú ár. Þó má draga frá þessum ágóða skaða, sem kynni að hafa orðið á sams 

konar sölu á árinu. Ákvæði þessi taka ekki til þess, er skattþegn hefur eignazt 

hið selda við arftöku, nema um fyrirframgreiðslu upp í arf sé að ræða, en þá 

telst söluhagnaður, miðað við upphaflegt kostnaðarverð, til skattskyldra tekna, 

ef hið selda hefur verið í eign arfleifanda og erfingja skemur en fimm ár sam- 

anlagt, ef um fasteign er að ræða, en ella skemur en þrjú ár. 

Nú selur skattþegn fasteign, sem verið hefur í eigu hans skemur en fimm 

ár, en kaupir aðra innan árs eða byggir hús, áður en þrjú ár eru liðin frá sölu- 

degi, og skal sölugróði þá ekki skattskyldur, ef hin keypta fasteign eða hið ny- 

reista hús er að fasteignamati jafnhátt eða hærra hinu selda. En ef það er 

lægra að mati, skal sölugróði skattskyldur hlutfallslega. Undanþága þessi nær 

þó ekki til neinnar sölu, þar sem telja má, að um atvinnurekstur sé að ræða 

eða að eignarinnar hafi verið aflað til að selja hana aftur með hagnaði. Ákvæði 

þessi raska ekki fyrirmælum laganna um skattgreiðslu, þegar eigin vinna, sem 

ekki hefur verið skattlögð, fæst greidd í söluverði íbúða. 

F. Vinningur í veðmáli, happdrætti eða því um líku, nema skattfrjálst sé samkv. 

sérstökum lögum. Fjármálaráðherra er þó heimilt að ákveða, fyrir eitt ár í 

senn, að vinningar i tilteknum happdrættum teljist ekki til skattskyldra tekna, 

enda sé öllum ágóðanum af happdrættunum varið til menningarmála, mannúð- 

armála eða kirkjulegrar starfsemi.
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Tekjur bær, sem koma til greina við ákvörðun skattsins, eru skattskyldar án 
tillits til þess, hvernig þeim er varið, hvort heldur gjaldandi hefur þær sér og skyldu- 
liði sínu til framfæris, nytsemdar eða munaðar, til hjúahalds, nema til atvinnu- 
rekstrar sé, til þess að færa út bú sitt eða atvinnuveg, til umbóta á eignum sínum 
eða til að afla sér fjár, til gjafa eða hvers annars sem er. 

8. gr. 
Til skattskyldra tekna félaga og stofnana, sem um ræðir í 5. gr., teljast eigi 

aðeins þær tekjur, sem varið er til eignaaukningar, yfirfærslu til næsta árs, óvenju- 
legra fyrninga og safnað er í tryggingasjóði, aðra en varasjóð, heldur og þær tekjur, 
sem varið er til þess að greiða hluthöfum og félagsmönnum arð eða vexti af inn- 
borguðu fé og til myndunar eða aukningar varasjóðs, þó með þeim takmörkunum, er 
síðar segir. 

Skattskyldar tekjur vátryggingarfélaga, sem starfa hér á landi, telst sá hluti 
heildarágóðans, sem svarar til hlutfallsins milli iðgjaldatekna félagsins hér á landi 
og iðgjaldateknanna af allri starfsemi þess. 

9. gr. 
Ef félag, sem hefur varasjóð, myndaðan af skattfrjálsum framlögum, ráðstafar 

honum til annars en þess að mæta rekstrarhalla fyrirtækisins, skal telja þá fjár- 
hæð að viðbættum tuttugu af hundraði (20%) til skattskyldra tekna á því ári. Það 
telst ráðstöfun á fé varasjóðs samkvæmt framansögðu, ef félag ver einhverju af 
eignum sínum með eftirgreindum hætti: 
A. Veitir hluthöfum, stjórnendum félags eða öðrum lán í peningum eða öðrum 

verðmætum, sem ekki eru viðkomandi rekstri félagsins. 
B. Veitir hluthöfum, stjórnendum félags eða öðrum nokkur fríðindi beint eða 

óbeint umfram arðsúthlutun og venjulegar eða eðlilegar launagreiðslur. 
C. Kaupir eign óeðlilega háu verði að dómi skattayfirvalds. Skal þá meta, hvert 

verð geti talizt hæfilegt. Mismun hins raunverulega kaupverðs og matsverðs 
telst ráðstafað úr varasjóði og úthlutun arðs úr félaginu, ef keypt hefur verið 
af hluthafa. Undanskilin eru þó opinber verðbréf ríkis, sveitar- og sýslufélaga, 
þar með talin skuldabréf með ríkisábyrgð. 
Nú hefur félag, sem myndað hefur varasjóð samkv. 2. málsgr. 17. gr., ráðstafað 

fé á einhvern þann hátt, sem greinir í A—C-liðum, og fellur það þá til skattgreiðslu 
samkv. ákvæðum fyrstu málsgreinar þessarar greinar, þó eigi hærri fjárhæð en 
nemur varasjóði í lok skattársins. 

Nú hrökkva hreinar árstekjur félags að viðbættri þeirri hreinni eign, sem félagið 
á umfram varasjóð og hlutafé, eigi fyrir skatt- og útsvarsgreiðslum og því varasjóðs- 
tillagi, sem undanþegið er skattgreiðslu samkv. lögum þessum, og er þá heimilt 
að taka þá fjárhæð, sem á vantar, úr varasjóði. 

Arðjöfnunarsjóði, eftirlaunasjóði og aðra sjóði, sem ekki eru stofnaðir með 
skattfrjálsum framlögum, má ekki telja sem varasjóð. 

10. gr. 
Til tekna tekst ekki: 

A. Sá eignarauki, sem stafar af því, að fjármunir skattgreiðanda hækka í verði. 
Hins vegar kemur ekki heldur til frádráttar tekjum, þótt fjármunir lækki í 
verði, ekki heldur tekjur, sem stafa af sölu á eignum skattgreiðanda, að með- 
töldum verðbréfum, nema slík sala falli undir atvinnurekstur hlutaðeigandi 
skattgreiðanda, t. d. fasteignaverzlun, eða að hún falli undir ákvæði í 7. gr. E. 
Þegar svo stendur á, telst verzlunarhagnaðurinn af sölunni til tekna, en draga 
má frá honum þann skaða, sem kynni að hafa orðið af sams konar sölu á árinu. 
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. Eignarauki, sem stafar af arftöku, fyrirframgreiðslu upp i arf, fallinn eða ófallinn, 
enda hafi erfðafjárskattur verið greiddur, af stofnun hjúskapar, útborgun lifs- 
ábyrgðar, brunabóta, örorkubóta eða þess háttar. 
Lántaka, eyðsla höfuðstóls eða eftirgjöf skulda, sem sannazt hefur um við 
gjaldþrot, nauðasamninga eða á annan fullnægjandi hátt, að eignir voru ekki 
til fyrir. Eftirgjöf skulda telst þó til tekna, ef uppgjöfin kemur fram sem kaup- 
auki, gjöf eða úthlutun arðs úr hlutafélagi. 

. Endurgreiðsla, er skattgreiðandi fær, ef hann verður að vera um stundarsakir 
fjarverandi frá heimili sínu vegna starfa í almenningsþarfir. 

. Eignaauki, sem stafar af aukavinnu, sem einstaklingar leggja fram utan rælu- 
legs vinnutíma við byggingu íbúða til eigin afnota. Þessi ívilnun fellur þó burt 
að því leyti sem vinnan kann að fást endurgreidd með söluhagnaði af íbúðinni 
samkv. E-lið 7. gr. Fjármálaráðherra setur um þetta nánari reglur. 
Jarðræktarframlag ríkisins samkv. 2. kafla jarðræktarlaganna, nr. 45 17. maí 
1950, sbr. lög nr. 29/1955. 63 

. Fæði sjómanns, er hann fær hjá atvinnurekanda. 
- Beinar launagreiðslur erlendis frá fyrir störf í þágu þeirra alþjóðastofnana eða 
ríkjasamtaka, sem íslenzka ríkið er aðili að, enda njóti starfsmenn hlutaðeigandi 
stofnana skattfrelsis af launum fyrir hliðstæð störf. Starfræki slíkir aðilar stofn- 
anir hérlendis, ákveður ráðherra um skattaðstöðu þeirra. 

11. gr. 

Frá tekjum skal draga, áður en skattur er á þær lagður: 
. Rekstrarkostnað, það er þau gjöld, sem eiga á árinu að ganga til að afla tekn- 
anna, tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, er beinlínis 

stafa af atvinnu eða öflun tekna, svo og fyrningu, sbr. 15. gr., aðstöðugjald, lands- 
útsvör og það, sem varið er til tryggingar og nauðsynlegs viðhalds á arðberandi 
eignum gjaldanda. Til rekstrarkostnaðar telst enn fremur launauppbót greidd 
starfsmönnum og verkamönnum, hvort sem hún er goldin í reiðufé eða hlutabréf- 
um. Með rekstrarkostnaði telst ekki það, sem gjaldandi hefur varið sér og skyldu- 
liði sínu til framfæris og notkunar, eigi heldur kaup handa honum sjálfum né 
neinum af skylduliði hans, nema sá telji tekjur sínar fram sér í lagi. Eigi má 
gjaldandi heldur telja til rekstrarkostnaðar vexti af fé, sem hann hefur sjálfur lagt 
i atvinnurekstur sinn, né félag eða stofnun vexti af hlutafé, stofnfé eða trygg- 
ingafé, og ekki má færa til gjalda greiðslu fyrir einkaleyfi eða verzlunarleyfi. 
Tap á útistandandi skuldum, enda stafi skuldin beinlínis af atvinnurekstri aðila 
og vitanlegt, að hún sé töpuð. Það árið kemur töpuð skuld til frádráttar, er 
vitanlegt þykir, að hún sé töpuð. Nú greiðist skuld, er áður var talin töpuð, 
að einhverju eða öllu leyti, og skal hið greidda þá talið til tekna það ár, sem 

greiðsla átti sér stað. 
Tap, sem verður á atvinnurekstri félaga eða einstaklinga, má flytja milli ára 

um fimm áramót og draga frá skattskyldum tekjum, þar til það er að fullu 
greitt, enda hafi verið gerð fullnægjandi grein fyrir tapinu á framtali til tekju- 
og eignarskatts fyrir það ár, þegar tapið varð. Milli ára er þó ekki leyfilegt 

að færa tap, ef það eða skuldir þær, sem mynduðust þess vegna, hefur verið 
eftirgefið fyrir ráðstafanir hins opinbera. 

C. Frá embættistekjum skal draga þann kostnað, sem embættisreksturinn hefur í 
för með sér, svo sem skrifstofukostnað og lögmæltar kvaðir, er á embættinu 
hvíla.
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12. gr. 
Frá tekjum skal og draga, áður en skattur er á þær lagður: 

. Vexti af skuldum gjaldanda öðrum en þeim, er um ræðir í A-lið 11. gr. Afföll 
af seldum verðbréfum skal færa til gjalda samkv. reglunum í síðustu málsgr. 
D-liðar 7. gr. 

. Eignarskatt og eignaútsvör, sem greidd hafa verið á árinu. 
. Ferðakostnað þeirra skattgreiðenda, er fara langferðir vegna atvinnu sinnar, 

eftir mati skattayfirvalda. Nánari ákvæði skulu sett í reglugerð. 
. Einstakar gjafir til menningarmála, vísindalegra rannsóknarstofnana, viður- 
kenndrar líknarstarfsemi og kirkjufélaga, þó ekki yfir 10% af skattskyldum 
tekjum gefanda, enda sé hver gjöf ekki undir 300 kr. Fjármálaráðherra ákveður 
í reglugerð, hvaða málaflokkar og stofnanir komi til greina samkvæmt þessum 
staflið. 

. Kostnað við öflun bóka, tímarita og áhalda til vísindalegra og sérfræðilegra 

starfa, enda sé þessi kostnaðarliður studdur fullnægjandi gögnun. 
. Þegar skattur er lagður á tekjur, sem renna til einstaklinga, félaga eða stofn- 

ana, sem ekki eiga heimili hér á landi, má draga frá tekjunum þau útgjöld, 
sem beinlínis koma við þessum tekjum. 

13. gr. 
Frá tekjum skal enn draga, áður en skattur er á þær lagður: 

. Kostnað við stofnun heimilis. Skal hann dreginn frá tekjum hjóna á því ári, 
sem þau ganga í hjúskap, og skal sá frádráttur nema 26000 kr. Telji hjónin 
fram til skatts sitt í hvoru lagi, skiptist frádrátturinn jafnt milli þeirra. 

. Helming af björgunarlaunum, er áhafnir skipa hljóta. Þetta gildir þó ekki um 
áhafnir þeirra skipa, sem eingöngu eru björgunarskip. 
Iðgjöld launþega til stéttarfélaga, sjúkrasjóða og styrktarsjóða, þó ekki um- 
fram 5% — fimm af hundraði — af launatekjum. Iögjöld atvinnurekenda til 
sjúkrasjóða, styrktarsjóða og atvinnuleysistryggingasjóða. Enn fremur félags- 
gjöld til atvinnurekendafélaga, þó ekki umfram 5% — fimm af þúsundi — af 
veltu fyrirtækjanna. 

„ Iðgjöld af lífeyri, sem skattgreiðandi er skyldur lögum samkvæmt að tryggja 
sér eða maka sínum og börnum eftir sinn dag, svo og iðgjöld af hverri annarri 
lögboðinni persónutryggingu. Enn fremur skal draga frá tekjum þeirra skatt- 
greiðenda, sem eigi eru að lögum skyldir að tryggja sér eða maka sinum og 
börnum lífeyri, iðgjöld af slíkum lifeyri, sem sannanlega hafa verið greidd á 

árinu, allt að 10% af launum eða nettótekjum skattgreiðandans, þó ekki hærri 
upphæð en 10000 kr. á ári. Heimilt er þó fjármálaráðherra að leyfa hærri 
iðgjaldagreiðslu til frádráttar tekjum, ef sérstakar ástæður mæla með því. 
Greiði vinnuveitandi hluta af frádráttarhæfu iðgjaldi eða það allt, dregst það 
frá tekjum hans sem rekstrargjöld, en telst ekki til tekna hjá launþega, og 
minnkar þá réttur hans til frádráttar á iðgjaldi, sem því nemur, og hverfur að 
fullu, ef vinnuveitandi greiðir allt iðgjaldið. 

Ákvæði þessi gilda, þó að lífeyristrygging sé ekki bundin við lífstíð manns, 
heldur ákveðið árabil, enda sé það ekki skemmra en 10 ár (annuitetstrygging). 

Heimilt er ráðherra að leyfa frádrátt á iðgjöldum, er atvinnufyrirtæki 
greiða sem stofnframlag til kaupa á lífeyristryggingum handa starfsmönnum 
sínum vegna liðins starfstíma, ef um er að ræða hliðstæðar reglur þeim, er 
gilda um tryggingar annarra aðila, enda sé iðgjaldaupphæðinni skipt með 
jöfnum greiðslum á það mörg ár, að frádráttarbærar iðgjaldagreiðslur verði 
ekki hærri en hjá öðrum hliðstæðum aðilum samkv. lögum þessum.
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Skilyrði fyrir því, að iðgjöld fyrir ólögboðna lifeyristryggingu dragist frå 

tekjum samkv. framansögðu, er, að tryggingin sé keypt hjá lífeyrissjóði, vá- 

tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, sem fjármálaráðuneytið 

samþykkir, og séu þar meðal annars fyrirmæli um vörzlu og ávöxtun trygg- 

ingarfjárins og eftirlit með starfseminni. 

Þá skal og draga frá tekjum iðgjald af lífsábyrgð, er skattgreiðandi hefur 

keypt sér, þó ekki hærra iðgjald en 4000 kr. Fyrir þá, sem eru ekki aðilar að 

lífeyrissjóðum, má þó frádráttur nema allt að 6000 kr. 

E. Námskostnað, sem stofnað er til eftir tuttugu ára aldur, má, eftir því sem nánar 

verður ákveðið í reglugerð, draga frá tekjum næstu 5 ár, eftir að námi er lokið, 

enda sé gerð fullnægjandi grein fyrir kostnaðinum. 

14. gr. 

Frá tekjum sjómanna á Íslenzkum fiskiskipum, þar með töldum sel- og hval- 

veiðiskipum, skal draga 500 kr. á mánuði vegna hlífðarfatakostnaðar, og miðast 

frádrátturinn við þann vikufjölda, er þeir eru háðir greiðslu slysatryggingariðgjalda 

sem fiskimenn. 
Ef sjómenn á íslenzkum fiskiskipum þurfa sjálfir að sjá sér fyrir fæði, skal 

draga þann fæðiskostnað frá tekjum þeirra. Við ákvörðun þess kostnaðar skal farið 

eftir mati skattayfirvalda. 

Sömu aðilum skal veittur sérstakur frádráttur, 3000 kr. fyrir hvern mánuð, 

reiknað á sama hátt, enda hafi þeir verið skipverjar á nefndum skipum ekki skemur 

en sex mánuði af skattárinu. Hlutaráðnir menn skulu og njóta frádráttar samkv. 

1. málsgr. og þessari málsgrein, þótt þeir séu ekki lögskráðir, enda geri útgerðar- 

maður fullnægjandi grein fyrir, hvernig hlutaskiptum er farið og yfir hvaða tíma- 

bil launþegi hefur tekið kaup eftir hlutaskiptum. 

15. gr. 

Um fyrningu, sbr. A-lið 11. gr. fer sem hér segir: 

A. Sömu reglum um fyrningu skal fylgja frá ári til árs. Nánari ákvæði um, hvernig 

reikna skuli fyrningu eða viðhald, skulu sett í reglugerð, sem fjármálaráð- 

herra setur, og er þar heimilt að ákveða til frádráttar vegna fyrningar og 

viðhalds fasteigna vissa hundraðstölu af fasteigna- eða brunabótaverði þeirra. 

Alla fastafjármuni skal fyrna miðað við áætlaðan endingartíma þeirra. Reikna 

skal fyrningu sem fastan hundraðshluta af kostnaðarverði eigna, sem keyptar 

eru 1962 eða síðar. Fyrningu eldri eigna skal reikna með ákveðnum hundraðs- 

hluta af matsverði skv. 22. gr. miðað við þann árafjölda, sem eftir er af áætl- 

uðum endingartíma. 

B. Eftirtaldar eignir má í stað venjulegra fyrningarafskrifta afskrifa um 20% á 

ári í 3 ár, frá því er þær eru teknar í notkun: Fiskiskip og önnur veiðiskip, 

flutningaskip, flugvélar til farþega- og vöruflutninga, sildarverksmiðjur, drátt- 

arbrautir og vinnslustöðvar fyrir sjávarafurðir og landbúnaðarafurðir. Þó 

skulu þau fyrirtæki, er njóta styrks úr ríkissjóði, ekki njóta þessara sérstöku 

afskrifta, svo fremi að styrkurinn sé jafnhár eða hærri en afskriftum þessum 

nemur. Sé styrkurinn hins vegar lægri, má afskrifa eignir þessar þannig, að 

styrkur að viðbættum afskriftum nemi 20% á ári í 3 ár. 

Skattayfirvöld skulu ákveða heildar-afskriftarupphæð hverrar eignar. Nú 

gengur slík eign kaupum og sölum, og skal þá síðari eigandi aldrei njóta hærri 

afskrifta en hinn fyrsti hefði notið. 

Tap, sem orsakast kann af afskriftunum, má flytja milli ára og draga frá 

skattskyldum tekjum, unz það er að fullu greitt. Ákveða skal með reglugerð, hver 

skuli vera fyrningarhundraðshluti þeirra eigna, sem afskrifaðar eru samkvæmt 

1. málsgr. B-lið, eftir að þeim afskriftum hefur verið lokið.
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16. gr. 
Frå hreinum tekjum heimilisfastra manna hér i landi, eins og pær eru åkvednar 

skv. lögum þessum, skal draga sem hér segir: 
A. Fyrir einstaklinga 65000 kr. 
B. Fyrir hjón 91000 kr., telji þau fram sitt í hvoru lagi 45500 kr. hjá hvoru. 
C. Fyrir hvert barn, sem er á framfæri skattþegns og ekki fullra 16 ára í byrjun 

þess almanaksárs, þegar skattur er lagður á, 13000 kr. Hér með teljast stjúp- 
börn, kjörbörn og fósturbörn, sem meðlag er ekki greitt með. 
Ef foreldrar búa saman ógift, skal frádráttur vegna barna skiptast til helminga 

milli þeirra. Búi foreldrar ekki saman og annað þeirra hefur barn hjá sér, en 
hitt greiðir meðlag, skal frádráttur einnig skiptast til helminga milli þeirra. Með- 
lagsgreiðsla skal ekki talin til tekna hjá því foreldri, sem við henni tekur, og 
ekki til frádráttar hjá því foreldri, sem innir hana af hendi. 

Ef einstætt foreldri (stjúpforeldri, kjörforeldri, fósturforeldri) heldur heimili 
og framfærir þar börn sín, má það draga frá skattskyldum tekjum auk frádráttar 
skv. 1. mgr. upphæð, er nemur 13000 kr. að viðbættum 2600 kr. fyrir hvert barn. 

Frá tekjum þeirra, sem eru á framfæri í foreldrahúsum eða við nám, skal draga 
það, sem útheimtist þeim til framfæris eða menningar, eftir nánari ákvörðun skatt- 
yfirvalda. 

Um heimild skattstjóra til að veita aukinn frádrátt og lækka tekjuskatt fer eftir 
því, sem segir í 52. gr. 

17. gr. 
Félög þau, sem um ræðir í 5. gr. A, mega draga frá tekjum sínum útborgaðan 

arð allt að 10% af hlutafé eða stofnfé. 
Ef nokkuð af ársarði félaga skv. 5. gr. A—D er lagt í varasjóð, er sú upphæð 

undanþegin tekjuskatti og skal koma til frádráttar við ákvörðun skattskyldra tekna, 
þó eigi hærri fjárhæð en nemur % af hreinum tekjum félags, áður en tekjuskattur 
og útsvar, sem greitt hefur verið á árinu, er dregið frá tekjunum. 

Kauptélög, pöntunarfélög og önnur samvinnufélög mega draga frá tekjum sínum 
það, sem þau greiða félagsmönnum í árslok eða færa þeim til séreignar í stofn- 
sjóði, samkv. lögum nr. 46 13. júní 1937, í hlutfalli við vörukaup þeirra á árinu, og 
enn fremur vexti af stofnsjóði, og telst það eigi til skattskyldra tekna hjá félaginu. 

Á sama hátt mega félög, sem aðeins vinna úr eða selja afurðir félagsmanna, 
draga frá það, sem þau úthluta félagsmönnum sínum í hlutfalli við framlög þeirra 
af afurðum. Upphæðir þær, sem þannig er úthlutað, teljast fram til skatts sem 
tekjur hinna einstöku félagsmanna. 

Ef kaupfélag selur einnig öðrum vörur en félagsmönnum sínum, er allur arður- 
inn af slíkri sölu skattskyldur hjá félaginu. Geti félagið ekki gert grein fyrir við- 
skiptum við utanfélagsmenn, má telja allan hagnaðinn af starfsemi félagsins skatt- 
skyldar tekjur. 

Fjármálaráðherra getur sett fyrirmæli um heimild innlendra vátryggingarfélaga 
til þess að draga frá tekjum sínum það, er þau leggja til hliðar til þess að inna 
af hendi skyldu sína gagnvart vátryggðum. 

18. gr. 
Tekjuskatt skal miða við tekjur næsta almanaksár á undan skattákvörðun, 

nema annað sé venjulegt rekstrarár í atvinnugrein aðila eða hann sýnir, þegar 
hann telur fram, að hann hafi annað reikningsár, enda getur skattstjóri þá veitt 
honum heimild til að hafa það reikningsár í stað almanaksársins. 

Tekjur skal að jafnaði telja til tekna á því ári, sem þær verða til, þ. e. þegar
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vegna þeirra hefur myndazt krafa á hendur einhverjum, nema um óvissar tekjur 

sé að ræða. 
Að loknum frádrætti samkvæmt ákvæðum þessa kafla skal sleppa því, sem 

afgangs verður, þegar tekjuhæðinni er deilt með 100. Af þeirri tekjuhæð, sem þá 

er eftir, reiknast skattgjaldið samkv. 25. gr. 

II. KAFLI 

Um skattskyldar eignir. 

19. gr. 

Skattskyldar eignir teljast með þeim undantekningum og takmörkunum, sem 

gerðar eru í 2. gr. 3. málsgr. og 20. og 21. gr., fasteignir og lausafé skattgreiðanda, að 

frádregnum skuldum, svo sem jarðir, húseignir, skip, skepnur, verkfæri, vélar, 

vörubirgðir, peningar, verðbréf, útistandandi skuldir, aðrar fjárkröfur og verðmæt 

eignarréttindi. Þegar skattur greiðist samkvæmt 2. gr. 3. málsgr., má þó aðeins draga 

frá þær skuldir, sem hvíla á þeim eignum, sem skattur er greiddur af. Eignirnar 

eru jafnt skattskyldar, hvort sem þær gefa af sér nokkrar tekjur eða engar. 

20. gr. 

Með skattskyldum eignum er eigi talið: 

. Skilyrðisbundin fjárréttindi, svo sem réttur til lifsárbyrgðarfjár, sem ekki er 

fallið til útborgunar. 
Réttur til eftirlauna, lífeyris eða annarrar áframhaldandi greiðslu, sem bundin 

er við einstaka menn. 

Réttur til leigulauss bústaðar eða önnur afnotaréttindi. 

. Bækur og fatnaður til einkaafnota, húsgögn, aðrir húsmunir og munir, sem 

hafa sérstætt persónulegt gildi. 

s
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21. gr. 

Undanþegnar framtalsskyldu og eignarskatti eru innstæður í bönkum, spari- 

sjóðum og löglegum innlánsdeildum félaga, svo sem hér segir: 

A. Innstæður skattgreiðanda, sem ekkert skuldar. 

B. Innstæður skattgreiðanda, er ekki skuldar meira en 200 þús. kr. samtals, enda 

séu þær skuldir fasteignaveðlán, tekin til 10 ára eða lengri tíma og sannan- 

lega notuð til þess að afla fasteignanna eða endurbæta þær. Ákvæði þetta um 

frávik vegna fasteignaveðskulda nær ekki til félaga, sjóða eða stofnana. 

C. Sá hluti innstæðu hjá öllum skattgreiðendum, sem er umfram skuldir. Inn- 

borgað hlutafé og stofnfé telst til skulda félaga í þessu sambandi. 

Undanþegnir framtalsskyldu og tekjuskatti eru allir vextir af eignarskatt- 

frjálsum innstæðum. 
Þeir, sem bókhaldsskyldir eru, en njóta undanþágunnar, skulu með venju- 

legum hætti færa allar innstæður sínar og vexti af þeim í bækur sínar og árs- 

reikninga. 
Komi í ljós í framtölum gjaldenda ósamræmi milli ára, sem stafað getur af 

því að innstæða hefur ekki verið fram talin vegna framangreindrar undanþágu, 

ber gjaldendum að leggja fyrir skattayfirvöld, þegar þess er krafizt, yfirlit frá 

innlánsstofnunum um allar innstæður sínar á tímabili því, sem um er að ræða, 

og einnig geta skattayfirvöld krafizt hjá innlánsstofnunum allra þeirra upplýsinga, 

sem þau telja þörf fyrir í þessu sambandi. 
A 23
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22. gr. 
Við mat á eignum til eignarskatts skal farið eftir þessum reglum: 

- Virðing á fasteign skal fara eftir gildandi fasteignamati, eða áætluðu mats- 
verði, ef fasteignamat er ekki fyrir hendi. 

B. Búpening skal telja svo sem hann væri framgenginn í fardögum næst á eftir 
og með verðlagi, er ríkisskattanefnd ákveður til 1 árs í senn, í fyrsta sinn með 
hliðsjón af matsverði til skatts síðastliðið ár. 

C. Verðlag á skipum og öðru lausafé skal miðað við kostnaðarverð eða endur- 
kaupsverð, sbr. H-lið, að frádregnum fyrningum, sbr. 15. gr. 

. Verzlunarvörur skal meta eftir því, hvað þær kosta komnar í hús eða á sölu- 
stað í árslok, enda séu hæfileg afföll leyfð á gölluðum eða úreltum vörum. 

E. Hlutabréf skulu talin með nafnverði, ef hlutaféð er óskert, en annars með 

F. 

frá 

. Heimilt er atvinnufyrirtækjum á árunum 1962 

hlutfallslegri upphæð, miðað við upphaflegt hlutafé. 
Skuldabréf og önnur slík verðbréf skal meta eftir nafnverði, nema sér- 

stakar ástæður þyki til, að þau þyki ótrygg. Þó skulu veðdeildarbréf og skulda- 
bréf hins opinbera metin eftir venjulegu söluverði slíkra bréfa í árslok, ef það 
er vitað. 

Útistandandi skuldir skulu taldar með nafnverði, hvort sem vextir eiga að 
greiðast af þeim eða ekki, nema vitanlegt sé, að þær séu minna virði eða tapaðar 
með öllu. 

. Réttindi til stöðugra tekna skulu metin eftir því endurgjaldi, sem hæfilegt 
væri fyrir þau, þegar skatturinn er lagður á. Nánari reglur um virðingu getur 
fjármálaráðherra sett. 

63 að láta meta áætlað endur- 
kaupsverð fastafjármuna sinna og breyta bókfærðu verði á eignum samkvæmt 
því, enda telst verðhækkunin ekki til skattskyldra tekna. Eignirnar skulu metnar 
til endurkaupsverðs að frádregnum þeim eignarhluta á nýja matsverðinu, er 
svarar til þess árafjölda, sem liðinn er af áætluðum endingartíma, sbr. 15. gr. 
Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd matsins. 

  

23. gr. 
Innlend hlutafélög og önnur félög hafa leyfi til að draga hlutafé sitt eða stofnfé 
eignaupphæðinni, áður en eignarskattur er á lagður. 

24. gr. 
Eignarskattur skal að jafnaði ákveðinn eftir eign gjaldanda í lok almanaks- 

ársins. Þó mega þeir, sem nota annað reikningsár en almanaksárið, telja fram eignir 
sinar í lok þess reikningsárs, sem er næst á undan skattálagningunni. 

Krónutala sú, sem skattur er talinn af, skal ávallt deilanleg með 1000. Því, sem 

fram yfir er, skal sleppt. 

I. 

IV. KAFLI 

Skattstigar. 

A. Tekjuskattur. 

25. gr. 
Tekjuskattur þeirra, sem um ræðir í 1. og 2. gr., sbr. 3. og 4. gr. og 6. gr. 3. málsgr., 
reiknast þannig: 

Af fyrstu 30000 kr. skattgjaldstekna greiðist 10% 
Af 30000—-50000 kr. greiðist 3000 kr. af 30000 kr. og 20% af afgangi. 
Af 50000 kr. og yfir greiðist 7000 kr. af 50000 kr. og 30% af afgangi. 
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II. Skattgjald þeirra félaga og stofnana, er um ræðir í A-, B-, C- og D-liðum 5. gr., 

skal vera 20% af skattskyldum tekjum. 

III. Tekjuskatt, sem nær ekki 100 kr. skal fella niður við álagningu. 

B. Eignarskattur. 

26. gr. 

I. Skattur af eignum þeirra, sem um ræðir í Í. gr. og 2. gr. sbr. 3., 4. og 6. gr. 

3. málsgr., annarra en útlendra félaga, sbr. 2. gr. 3. málsgr., reiknast þannig: 

Af fyrstu 100 þús. kr. skattgjaldseign greiðist enginn skattur. Af því, sem 

þar er umfram, greiðist: 

Af fyrstu 500 000 kr. skattgjaldseign greiðist 5%o. 

Af 500 000—1.000 000 kr. skattgjaldseign greiðist 2500 kr. af 500 000 og 

9%, af afgangi. 
Af 1000 000 kr. skattgjaldseign og þar yfir greiðist 7000 kr. af 1000 000 kr. 

og 12%, af afgangi. 

II. Skattur af eignum þeirra innlendu og erlendu félaga og annarra skattskyldra 

aðila, sem um ræðir í 5. gr., sbr. 2. gr. 3. mgr. reiknast 7% — sjö af þúsundi. 

III. Eignarskatt, sem nær ekki 100 kr. skal fella niður við álagningu. 

V. KAFLI 

Um skattumdæmi, skattstjóra, ríkisskattanefnd o. fl. 

27. gr. 

Tekju- og eignarskattur samkvæmt lögum þessum skal ákveðinn af skattstjór- 

um, en þeir eru einn í hverju skattumdæmi, sbr. 28. gr. 

28. gr. 

Á landinu skulu vera þessi skattumdæmi: 

1. Reykjavik. 

9. Vesturlandsumdæmi, sem nær yfir Akraneskaupstað, Mýra- og Borgarfjarðar- 

sýslu, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og Dalasýslu. 

3. Vestfjarðaumdæmi, sem nær yfir Barðastrandarsýslur, Ísafjarðarsýslur og Ísa- 

fjarðarkaupstað svo og Strandasýslu. 

4. Norðurlandsumdæmi vestra, sem nær yfir Húnavatnssýslur, Skagafjarðarsýslu, 

Sauðárkrókskaupstað og Siglufjarðarkaupstað. 

5. Norðurlandsumdæmi eystra, sem nær yfir Eyjafjarðarsýslu, Akureyrarkaupstað, 

Ólafsfjarðarkaupstað, Þingeyjarsýslur og Húsavíkurkaupstað. 

6. Austurlandsumdæmi, sem nær yfir Múlasýslur, Seyðisfjarðarkaupstað, Neskaup- 

stað og Austur-Skaftafellssýslu. 

7. Suðurlandsumdæmi, sem nær yfir Vestur-Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu og 

Árnessýslu. 
8. Vestmannaeyjakaupstaður. 
9. Beykjanesumdæmi, sem nær yfir Gullbringu- og Kjósarsýslu, Kópavogskaup- 

stað, Hafnarfjarðarkaupstað, Keflavíkurkaupstað og Keflavikurflugvöll. 

Fjármálaráðherra ákveður aðsetur skattstjóra í hverju umdæmi. Þá getur og 

fjármálaráðherra, ef sérstaklega stendur á, ákveðið önnur mörk milli einstakra 

skattumdæma en í 1. málsgr. segir. 

29. gr. 

Fjármálaráðherra skipar skattstjóra í hverju skattumdæmi. 

Engan má skipa skattstjóra, nema hann: 

1. hafi óflekkað mannorð eða hafi ekki hlotið dóm fyrir, refsiverðan verknað, 

slíkan sem um ræðir í Í. málsgr. 68. gr. almennra hegningarlaga,
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sé lögráða og hafi forræði fjár síns, 
sé íslenzkur ríkisborgari, 
hafi lokið prófi í lögfræði, hagfræði eða viðskiptafræði, sé löggiltur endurskoð- 
andi eða hafi aflað sér sérmenntunar á skattalögsjöf og framkvæmd hennar. 
Víkja má þó frá þessu, ef maður hefur áður segnt skattstjórastarfi. 
Skattstjóri hefur umboðsmann í sveitarfélögum í skattumdæmi sínu, sem eru 

utan aðseturs hans. 

HR
 

ge
 

Do
 

30. gr. 
Í hreppum eru hreppstjórar umboðsmenn skattstjóra, en í bæjarfélögum skipar 

fjármálaráðherra umboðsmanninn til 6 ára í senn. Nú forfallast hreppstjóri eða 
skorast undan þessum starfa, og skipar þá fjármálaráðherra annan umboðsmann. 

Umboðsmenn veita viðtöku framtalsskýrslum, aðstoða við framtöl, ef þess er 
óskað, afla þeirra upplýsinga, sem skattstjóri telur sér nauðsynlegar við skatt- 
álagninguna, og láta fylgja til skattstjóra athugasemdir sínar um framtölin. 

31. gr. 
Fjármálaráðherra skipar ríkisskattstjóra, er hefur aðsetur í Reykjavík. 
Engan má skipa í það embætti, nema hann fullnægi þeim skilyrðum, sem sett 

eru Í 29. gr. um embættisgengi skattstjóra. 
Þá skipar fjármálaráðherra vararíkisskattstjóra. Fullnægja skal hann hinum 

sömu skilyrðum um embættisgengi og ríkisskattstjóri. 

32. gr. 
Fjármálaráðherra skipar 2 menn í ríkisskattanefnd og jafnmarga varamenn 

til 6 ára í senn. Ríkisskattstjóri á einnig sæti í nefndinni, og er hann formaður 
hennar. Vararíkisskattstjóri tekur sæti í nefndinni í forföllum ríkisskattstjóra eða 
þegar hann getur ekki tekið þátt í úrlausn máls samkv. 33. gr. 

3ð. gr. 
Enginn má taka þátt í meðferð máls, hvorki skattákvörðun né kæru, ef það 

mál varðar hann sjálfan, konu hans, niðja, foreldra, kjörforeldra eða fósturforeldra, 
kjörbörn eða fósturbörn, systkini, kjörsystkini, fóstursystkini eða mægðamenn að 
feðgatali eða ef aðrar ástæður eru til að óttast, að hann geli eigi litið hlutdrægnis- 
laust á málavöxtu. Tekur varamaður sæti í ríkisskattanefnd samkvæmt kvaðningu 
formanns, ef aðalmanns missir við. 

VI. KAFLI 

Um framtöl, fresti, úrskurði, innheimtu o. fl. 

34. gr. 
Gjaldendur skulu skattlagðir þar, sem þeir eiga lögheimili samkvæmt þjóðskrá 

hinn 1. desember á viðkomandi skattári. Hlutafélög og önnur atvinnufélög innlend 
skulu skattlögð þar, sem þau eiga heimili, en erlend þar, sem aðalumboðsmenn 
þeirra hér á landi eru búsettir, enda bera téðir umboðsmenn ábyrgð á greiðslu 
skattsins. 

Aðrir gjaldendur, sem ekki eru búsettir hér á landi, greiða skatt á þeim stöð- 
um, þar sem þeir hafa tekjur sínar eða eignir. 

Ríkisskattstjóri sker úr, ef vafi leikur á, hvar gjaldandi skuli skattlagður. 

35. gr. 
Allir þeir, sem hafa tekjur samkv. II. kafla eða eignir samkv. III. kafla laga 

þessara, skulu afhenda skattstjóra eða umboðsmanni hans skriflega skýrslu, að



17. juli. 183 Nr. 55. 

viðlögðum drengskap, um tekjur sínar síðastliðið år og eignir í árslok. Sama 

skylda hvílir og á hverjum þeim, sem veitir forstöðu verzlun, verksmiðju eða öðru 

alvinnufyrirtæki, ef eigandinn er eigi búsettur innanlands, svo og á stjórn félags 

eða stofnunar og þeim, er hefur á hendi fjárhald fyrir þann, sem ekki er fjárráða, 

og einnig á skiptaráðendum dánar- og þrotabúa, skiptaforstjórum dánarbúa, erfingj- 

um, er skipta einkaskiptum, og maka, er situr í óskiptu búi. Skýrslur þessar skulu 

komnar til skattstjóra eða umboðsmanns hans fyrir lok janúarmánaðar. Þeir, sem 

hafa atvinnurekstur með höndum, þurfa þó eigi að hafa skilað framtalsskýrslu fyrr 

en fyrir lok febrúarmánaðar. Ef sérstaklega stendur á, getur skattstjóri eða um- 

boðsmaður hans veitt frest til framtals til 28. febrúar. Þeim, sem stunda atvinnu- 

rekstur, má þó veita frest til 31. marz. Vátryggingarfélög þurfa eigi að skila framtali 

fyrr en 31. maí. 
Nú er framteljandi sjálfur ófær að rita framtalsskýrslu, og er þá skattstjóri 

eða umboðsmaður hans skyldur að veita honum aðstoð til þess, en skylt er fram- 

teljanda að láta í té allar upplýsingar og gögn, til þess að framtalið verði rétt. 

36. gr. 

Allir embættismenn og aðrir, er einhver störf hafa á hendi í almenningsþarfir, 

stjórnendur banka og sparisjóða, hlutafélaga og annarra félaga og stofnana, eru 

skyldir að láta skattyfirvöldum í té ókeypis og i því formi, sem óskað er, allar 

nauðsynlegar upplýsingar og skýrslur, er þau beiðast og unnt er að láta þeim í té, 

svo sem skýrslur um starfslaun, skuldabréf, vaxtabréf, hlutabréf og arð, um vaxta- 

bréf í bönkum, sparisjóðum og annað því um líkt. 

Þeir, sem hafa menn í þjónustu sinni, er taka kaup fyrir starf sitt, eru og 

skyldir að skýra frá því, ókeypis og i umbeðnu formi, hvert kaup þeir greiða 

hverjum manni, þar með talin stjórnarlaun, ásóðaþóknun, gjafir o. þ. h. Nú eru 

laun greidd fyrir milligöngu annars manns og vinnuveitandi því eigi fær um að 

láta framangreindar upplýsingar í té, og hvílir þá skyldan á milligöngumanni. 

Hvenær sem skattstjóri telur þess þörf, getur hann krafizt þess, að framtelj- 

endur leggi fram bókhaldsgögn sín, þar með talin verzlunarbréf og samningar, til 

athugunar, er framtal er sannreynt eða endurskoðað. 

Vegna rannsókna skv. lögum þessum hefur ríkisskattstjóri og þeir menn, sem 

hann felur rannsóknarstörf, aðgang að bókum og bókhaldsgögnum, þar með talin 

verzlunarbréf og samningar, framtalsskyldra aðila, svo og allra stofnana, félaga 

og annarra aðila, sem ekki eru framtalsskyldir, þar með taldir bankar, sparisjóðir og 

aðrar peningastofnanir. Enn fremur aðgang að starfsstöðum og birgðageymslum 

þessara aðila, svo og heimild til að taka skýrslur af þeim eða fyrirsvarsmönnum 

þeirra. 

37. gr. 

Þegar framtalsfrestur er liðinn, skal skattstjóri leggja tekjuskatt og/eða eign- 

arskatt á gjaldanda samkvæmt framtali hans. Þó skal skattstjóri leiðrétta augljósar 

reikningsskekkjur í framtali svo og einstaka liði, ef þeir eru í ósamræmi við gild- 

andi lög og fyrirmæli. Enn fremur er skattstjóra heimilt að leiðrétta einstaka liði, 

ef telja má, að óyggjandi upplýsingar séu fyrir hendi, en gera skal skattþegni strax 

viðvart um slíkar breytingar. Nú er framtalsskýrsla eða einstakir liðir hennar ófull- 

nægjandi, óglögg eða tortryggileg eða skattstjóri telur þurfa nánari skýringar á 

einhverju atriði, og skal hann þá skora á framteljanda að láta í té skýringar eða 

gögn, er á skortir, innan ákveðins tíma, og er framteljanda skylt að verða við 

áskorun skattstjóra. Ef skattstjóri fær fullnægjandi svar, leggur hann skatt á sam- 

kvæmt framtali og framkomnum skýringum, sbr. þó 47. gr. Fáist eigi fullnægjandi 

svar, skal skattstjóri áætla tekjur og eign skattþegns eftir beztu vitund og ákveða
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skatta hans í samræmi vid þá áætlun, sbr. þó einnig 47. gr. Niðurstöðu skal jafnan 
tilkynna skattþegni skriflega. Ef eigi er kunnugt um dvalarstað framteljanda eða 
umboðsmanns hans, má skattstjóri, ef svo er ástatt sem í 3. málsl. þessarar mgr. 
segir, áætla tekjur hans og eign án þess að gera honum viðvart. 

Telji skattþegn eigi fram innan tilskilins framtalsfrests, sbr. 1. mgr. 35. gr., 
skal skattstjóri áætla tekjur hans og eign svo ríflega, að ekki sé hætt við, að upp- 
hæðin sé sett lægri en hún á að vera í raun réttri, sbr. þó 47. gr. 

Hafi skattstjóri grun um, að veruleg skattsvik hafi verið framin, skal hann 
senda ríkisskattstjóra skýrslu um málið. Þegar ríkisskattstjóra hefur borizt slík 
skýrsla, skal hann, ef hann telur ástæðu til, hefja rannsókn í málinu sjálfur eða 
fela hana skattstjóra. 

38. gr. 
Hver sá, sem skýrt hefur frá tekjum sínum eða eignum lægri en vera ber og 

því greitt minni skatt en honum ber skylda til, skal greiða eftir á skattupphæð þá, 
sem undan var dregin. Þó skal eigi reikna skatt gjaldanda að nýju lengra aftur í 
tímann en 6 ár. 

Nú hefur skattþegn eigi talið fram til skatts og skattar því áætlaðir, en síðar 
kemur í ljós, að áætlun hefur verið of lág, svo og ef skattþegni hefur ekki verið 
gert að greiða skatt af öllum tekjum sínum og eignum, og skal þá reikna skatt 
gjaldanda að nýju, þó ekki lengra aftur í tímann en 6 ár. Sama gildir, ef skatt- 
þegn vantar á skrá. 

Þegar skattur er reiknaður að nýju skv. þessari gr., skal gæta ákvæða 37. gr., 
eftir því sem við á, og veita skattþegni færi á að kæra skattálagninguna, sbr. 40. 
og 41. gr. Beita má viðurlögum skv. 47. gr. svo og sektum skv. 1. mgr. 48. gr. 

39. gr. 
Fyrir lok maímánaðar skulu skattstjórar hafa lokið ákvörðun tekna og eigna 

og samið skattskrá fyrir hvert sveitarfélag í umdæminu, en í henni skal tilgreina 
tekjuskatt og eignarskatt hvers gjaldanda. Skattskrá skal lögð fram eigi síðar en 
1. júní. Skal hún liggja til sýnis 2 vikur á hentugum stað í hverju sveitarfélagi. 
Skattstjóri eða umboðsmaður hans auglýsir í tæka tíð, hvar skattskrá liggur frammi. 

40. gr. 
Nú telur einhver skatt sinn eigi rétt ákveðinn, og getur hann þá sent skriflega 

kæru sína yfir því til skattstjóra eða umboðsmanns skattstjóra innan 14 daga frá 
því er skattskrá er lögð fram. Innan mánaðar frá lokum kærufrests skal skattstjóri 
hafa úrskurðað kærur og leiðrétt skattskrá samkvæmt úrskurðum þeim, er hann 
hefur fellt, og tilkynnt kærendum úrslitin. Að því búnu sendir hann skrána til ríkis- 
skattstjóra. Skattstjóri skal enn fremur, er hann hefur úrskurðað kærur, senda 
hlutaðeigandi innheimtumanni ríkissjóðs skrá um þá, er gjalda eiga tekju- og 
eignarskatt í því lögsagnarumdæmi. 

41. gr. 
Úrskurði skattstjóra má skjóta til ríkisskattanefndar. Kærufrestur til ríkis- 

skattanefndar skal vera 21 dagur frá dagsetningu úrskurðar skattstjóra. 
Fjármálaráðherra hefur heimild til að skjóta úrskurðum skattstjóra til ríkis- 

skattanefndar án tillits til kærufrests. 
Kærur skulu vera bréflegar og studdar nauðsynlegum gögnum. 
Skattþegni eða umboðsmanni hans er heimilt að flytja mál sitt fyrir ríkisskatta- 

nefnd á þeim tíma, er nefndin tekur til, áður en úrskurður gengur um kæruatriði. 
Heimilt er ríkisskattanefnd að leyfa, að málflutningur skuli vera munnlegur.
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Úrskurðir ríkisskattanefndar skulu vera rökstuddir. Nefndin skal leggja úrskurð 

á kærur fyrir októberlok og tilkynna innheimtumanni skattsins og aðilum úrslit 

tafarlaust. 

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður. Ágreining um skattskyldu 

má bera undir dómstóla. 

Ríkisskattanefnd skal úrskurða kærur yfir úrskurðum á útsvörum samkvæmt 

fyrirmælum laga um útsvör. 

42. gr. 

Ríkisskattstjóri skal hafa eftirlit með störfum skattstjóra og sjá um, að sem 

bezt samræmi sé í skattákvörðunum hvarvetna á landinu. Hann skal leiðbeina skatt- 

stjórum um allt, er að skattákvörðun og skattaframtali lýtur, m. a. með því að senda 

þeim jafnharðan eftirrit af þeim úrskurðum ríkisskattanefndar, sem almennt 

gildi hafa. 
Ríkisskattstjóri getur af sjálfsdáðum rannsakað hvert það atriði, er varðar fram- 

kvæmd laga þessara svo og annarra laga um skatta og gjöld, sem álögð eru af skatt- 

stjórum. Getur hann í því skyni krafizt allra upplýsinga hjá skattstjórum, umboðs- 

mönnum þeirra, lánsstofnunum og öðrum þeim, er í 36. gr. greinir. 

Við embætti ríkisskattstjóra skal starfa rannsóknardeild, er hafi með höndum 

rannsóknir skv. lögum þessum, eftir nánari ákvörðun ríkisskattstjóra. 

Nú telur ríkisskattstjóri ástæðu til að breyta ályktun skattstjóra um skatt- 

ákvörðun, og getur hann þá, þótt eigi hafi verið kært, lagt málið fyrir ríkisskatta- 

nefnd, sem breyta má ákvörðun skattstjóra og gera gjaldþegni skatt að nýju. Ætið 

skal nefndin gera gjaldþegni viðvart, áður en hún breytir skattgjaldi hans, án þess 

að yfir hafi verið kært. 
43. gr. 

Áfrýjun skattákvörðunar eða deila um skattskyldu frestar ekki eindaga tekju- 

eða eignarskatts né leysir undan neinum þeim viðurlögum, sem lögð eru við van- 

greiðslu hans. En ef skattur er lækkaður eftir úrskurði eða dómi eða niður felldur, 

skal endurgreiðsla þegar fara fram. Víkja má frá ákvæði 1. málsliðs, ef sérstaklega 

stendur á, samkvæmt ákvörðun ríkisskattstjóra. 

44. gr. 

Skattstjórar og ríkisskattanefnd skulu halda gerðabækur í því formi, er fjár- 

málaráðherra fyrirskipar. Þá skulu og skattstjórar gefa Hagstofu Íslands skýrslu 

í því formi, sem hún ákveður, um framtaldar eignir og tekjur, álagða skatta og 

önnur atriði, sem tilgreind eru í framtölum. 

45. gr. 

Fjármálaráðuneytið hefur eftirlit með því, að skattstjórar og ríkisskattanefnd 

ræki skyldur sínar og fylgi réttum reglum í starfi sínu. Hefur það rétt til að fá sendar 

framtalsskýrslur og leita umsagnar og skýringa ríkisskattanefndar og skattstjóra 

á öllu því er framkvæmd þessara laga varðar. 

46. gr. 

Lögreglustjórar — í Reykjavík tollstjóri — innheimta tekju- og eignarskatt 

á manntalsþingum ár hvert. Sé skatturinn eigi greiddur innan mánaðar frá gjald- 

daga, skal greiða dráttarvexti, 72% fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem 

greiðsla dregst. Nú er skattur eigi greiddur fyrir næstu áramót, eftir að hann var 

á lagður, og skal þá greiða 1% dráttarvexti fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, 

sem greiðsla dregst frá þeim áramótum. Fjármálaráðherra getur með reglugerð sett 

fyllri ákvæði um innheimtuna, svo sem að gjalddagar skuli vera fleiri en einn
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á ári, þar sem það þykir henta, um tilbúning og sölu skattmerkja og þess háttar. 
Einnig getur fjármálaráðherra með reglugerð skyldað kaupgreiðendur til að gefa 
skýrslur um mannahald og halda eftir og skila til innheimtumanns upp í þinggjöld 
manna hluta af kaupi þeirra til lúkningar gjöldunum, og má í reglugerðinni setja 
ýtarlegri ákvæði um allt, er að þessu lýtur. Kaupgreiðandi ábyrgist þá fé það, er 
hann hefur haldið eftir sem geymslufé. Fé þetta og gjöld, er ekki hefur verið haldið 
eftir vegna vanrækslu kaupgreiðanda, má taka lögtaki hjá honum sem eigin skattar 
væru. Nú vanrækir kaupgreiðandi að halda fé eftir upp i gjöldin, skila innheimtu- 
fé eða umkröfðum skýrslum, og má þá einnig beita sektum, ef eigi er úr bætt innan 
hæfilegs frests, er innheimtumaður ákveður. 

Þeir, sem hafa á hendi fjárforræði ólögráða manna, bera ábyrgð á skattgreiðslu 
þeirra. Um ábyrgð atvinnuveitanda á skattgreiðslu útlendinga, sem þeir hafa í 
þjónustu sinni, fer svo sem segir í 5. gr. laga nr. 29/1956. 

Fjármálaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að innheimta skuli fyrir fram 
upp i væntanlega skatta yfirstandandi árs hjá hverjum gjaldanda fjárhæð, er nemi 
allt að helmingi þeirra þinggjalda, sem honum bar að greiða næstliðið ár. 

Nú breytir ríkisskattanefnd skatti svo seint, að tilkynning um það hefur eigi náð 
innheimtumanni fyrir gjalddaga skattsins, og skal hann þá innheimta eða endur- 
greiða þann skatt síðar. 

Óheimilt er að slíta félagi og úthluta eignum þess, fyrr en opinberir skattar af 
tekjum þess og eignum hafa að fullu verið greiddir fyrir allan starfstíma félagsins. 

VII. KAFLI 

Refsiákvæði. 

47. gr. 
Nú bætir skattþegn úr göllum á framtali sínu, sbr. 5. málsl. 1. mgr. 37. gr., 

og er þá skattstjóra heimilt, þrátt fyrir það, að bæta allt að 15% við þær tekjur 
og/eða eign, sem skattþegn kann að hafa undanfellt í framtali sínu. 

Bæti skattþegn eigi úr göllum á framtali sínu, sbr. 6. málsl. 1. mgr. 37. gr., 
skal skattstjóri bæta 25% við þær tekjur og/eða eign, sem hann áætlar, að skatt- 
begn hafi undanfellt í framtali sínu. 

Telji skattþegn eigi fram innan tilskilins framtalsfrests, sbr. 1. mgr. 35. gr, 
en framtalsskýrsla hans barst áður en skattskrá er lögð fram, skal skattstjóri bæta 
25% við þær tekjur og/eða eign, sem hann áætlar skattþegni, sbr. 2. mgr. 37. gr. 

Nú telur skattþegn eigi fram áður en skattskrá er lögð fram, og skal þá skatt- 
stjóri bæta 25% við þær tekjur og/eða eign, sem hann áætlar skattþegni, sbr. 
2. mgr. 37. gr. 

Nú kærir skattþegn ákvörðun skattstjóra, skv. 6. málsl. 1. mgr. 37. gr., sbr. 
2. mgr. þessarar gr., til skattstjóra innan tilskilins kærufrests, og bætir þar úr 
göllum á framtali sínu, og skal þá miða skattmat við það, sem rétt virðist skv. 
þá framkomnum gögnum og rökum, að viðbættum 20% viðurlögum við þær tekjur 
og/eða eign, sem ákvarðað er að hafi verið undanfelldar á framtali. Nú er eigi 
bætt úr göllum á framtali fyrr en við kæru til ríkisskattanefndar, og skal þá miða 
skattmat við það, sem rétt virðist skv. þá framkomnum gögnum og rökum, að 
viðbættum 25% viðurlögum við þær tekjur og/eða eign, sem ákvarðað er að hafi 
verið undanfelldar á framtali. 

Framtal skattþegns, sem berst eftir lok framtalsfrests, en áður en skattskrá er 
lögð fram, skal tekið sem kæra til skattstjóra, hvort sem skattþegn kærir álagn- 
ingu eða ekki, og skal þá miða skattmat við þær tekjur og/eða eign, sem réttar



17. juli. 187 Nr. 55. 

virðast skv. bå framkomnum gögnum og rökum. Må þá lækka viðurlög þau, sem 
um ræðir í 3. mgr. þessarar gr., í 15% af þannig ákvörðuðum tekjum og/eða eign. 

Nú sendir skattþegn framtal með kæru til skattstjóra, og skal þá miða skattmat 
við þær tekjur og/eða eign, sem réttar virðast skv. framkomnum gögnum og rök- 

um, að viðbættum 20% viðurlögum af þannig ákvörðuðum tekjum og/eða eign. 
Nú sendir skattþegn framtal með kæru til ríkisskattanefndar, og skal þá miða 
skattmat við þær tekjur og/eða eign, sem réttar virðast skv. framkomnum gögnum 
og rökum, að viðbættum 25% viðurlögum af þannig ákvörðuðum tekjum og/eða eign. 

Fella má niður viðurlög skv. þessari grein, ef skattþegn færir rök að því, að 
honum verði eigi kennt um galla á framtali, að óviðráðanleg atvik hafi hamlað 
því, að hann bætti eigi úr göllum á framtali, gerði framtalsskýrslu, eða hún kæmi 

til skila á réttum tíma. 

48. gr. 
Nú skýrir skattþegn af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt frá einhverju 

því, er máli skiptir um tekjuskatt hans eða eignarskatt, og skal hann þá sekur 

um allt að tífalda skattupphæð þá, sem undan var dregin. Einnig er heimilt að 
sekta skattþegn, sem ekki hefur talið fram til skatts, um allt að tífalda skattupp- 

hæð þá, sem áætlun var of lág, ef skattur er reiknaður að nýju skv. 2. mgr. 38. gr. 

Eigi má þó reikna skattsekt skv. þessari mgr. lengra aftur í tímann en 6 ár, sbr. 
38. gr. Ríkisskattstjóri ákveður sektina, nema hann eða hinn seki óski, að málinu 

sé vísað til dómstólanna. 
Nú verður slíkt uppvíst við meðferð dánarbús, og skal þá greiða úr búinu 

tvöfalda þá upphæð, er á vantar. 
Hver sá, sem af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi gefur skattayfirvöldum 

rangar eða villandi upplýsingar um atriði, sem varða skattframtöl annarra aðila, 
eða gegnir eigi skyldu sinni skv. 36. gr., skal sekur um allt að helming af þeirri 

fjárhæð, sem undan skyldi draga með hinum röngu eða villandi upplýsingum eða 
fellt var undan að gefa upplýsingar um. Ríkisskattstjóri ákveður sektina, nema 
hann eða hinn seki óski, að málinu sé vísað til dómstólanna. 

Hver sá, sem í atvinnuskyni aðstoðar við ranga eða villandi skýrslugjöf til 
skattyfirvalda, skal sekur um allt að helming þeirrar fjárhæðar, sem undan skyldi 

draga með hinni röngu eða villandi skýrslugjöf. Ríkisskattstjóri ákveður sektina, 
nema hann eða hinn seki óski, að málinu sé vísað til dómstólanna. 

Fyrir endurtekin og stórfelld brot skv. 1., 3. og 4. mgr. þessarar gr. má dæma 
menn í allt að 2 ára varðhaldsvist, enda liggi ekki þyngri refsing við brotunum 

skv. hinum almennu hegningarlögum. 

49. gr. 
Skattstjórum, ríkisskattanefnd og umboðsmönnum skattstjóra, er bannað, að 

viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, 

að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að í sýslan sinni um tekjur 

og efnahag gjaldþegna. 
Hið sama er um þá, er veita skattstjórum og ríkisskattanefnd aðstoð við starf 

þeirra eða á annan hátt fjalla um framtalsskýrslu manna. 

50. gr. 

Nú gegnir einhver ekki skyldu sinni skv. 36. gr. eða skorast undan að láta 

þar nefndar upplýsingar, skýrslur og gögn af hendi, og skal þá ríkisskattstjóri skera 

úr um skilaskylduna og getur, ef þörf krefur, lagt við dagsektir, unz skyldunni er 

fullnægt. 
Skiptaráðendur og skiptaforstjórar skulu, að viðlögðum dagsektum samkvæmt 

úrskurði ríkisskattstjóra, gefa skattstjóra skýrslu um fjármuni látinna manna, ef 

fjármunirnir nema meira en 10000 kr. 

Endurprentað blað. 
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51. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i ríkissjóð, og má innheimta þær með 

aðför. 
Með mál út af brotum á lögum þessum fer að hætti opinberra mála. 

VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

52. gr. 
Heimilt er skattstjóra, að taka til greina umsókn skattþegns um lækkun tekju- 

skatts, þegar svo stendur á sem hér segir: 
Ef veikindi, slys, mannslát eða skuldatöp hafa skert gjaldþol skattþegns verulega. 

2. Ef skattþegn hefur veruleg útgjöld haft vegna menntunar barna sinna, eldri en 
16 ára. 

3. Ef á framfæri skattþegns eru börn, sem haldin eru langvinnum sjúkdómum 
eða eru fötluð eða vangefin og valda framfærendum útgjöldum umfram venju- 
legan framfærslukostnað. Nú fellst skattstjóri á umsókn framfæranda, og skal 
hann þá eiga rétt á tvöföldum barnafrádrætti vegna barna þessara, sbr. 16. gr. 

4. Ef skattþegn hefur foreldra eða aðra vandamenn sannanlega á framfæri sínu, 
má veita sama frádrátt og fyrir börn. 
Nánari ákvæði um skilyrði fyrir framangreindum ívilnunum skulu sett í reglu- 

gerð. Skattstjóri getur af eigin hvötum veitt lækkun samkvæmt þessari grein. Ríkis- 
skattstjóri skal fylgjast sérstaklega með lækkunum samkvæmt þessari grein og sjá 
til þess, að samræmis sé gætt. 

53. gr. 
Heimilt er fjármálaráðherra að breyta tímaákvörðunum og frestum þeim, sem 

um ræðir i VI. kafla, eftir því sem þörf krefur. 

54. gr. 
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara 

laga, nánari ákvörðun skattskyldra tekna og eigna og störf skattstjóra og ríkis- 
skattanefndar. 

55. gr. 
Nú hafa undirskattanefndum eða yfirskattanefndum verið falin sérstök störf 

samkvæmt lögum eða reglugerðum, og skulu þá skattstjórar þeir, sem skipaðir verða 
eftir lögum þessum, leysa þau störf af hendi, ung öðruvísi verður ákveðið. 

56. gr. 
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað og skulu koma til framkvæmda við álagn- 

ingu tekjuskatts og eignarskatts fyrir skattárið 1963. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þeir skattgreiðendur, sem hafa orðið fyrir tapi vegna atvinnurekstrar síns 
síðastliðin fimm ár fyrir gildistöku laga þessara (lög nr. 70/1962) og hafa ekki unnið 
upp tapið, skulu njóta frádráttar skv. 2. málsgrein B-liðar 11. gr. laganna, eins og 
ákvæðið hefði verið í gildi, þegar tapið varð. 

Gjört í Reykjavík, 17. júli 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 55, Útgáfudagur 14. ágúst 1964.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breytingu á lögum nr. 59 19. júlí 1960, um framleiðsluráð landbúnaðarins, 

verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 

Forseti ÅSLANDS 
gjörir kunnugt: Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér, að framleiðsluráð land- 

búnaðarins hafi synjað nýstofnuðu samvinnufélagi, sem eignazt hefur og 

tekið við rekstri sláturhúss, leyfi til slátrunar, þótt fyrri eigandi hafi haft 

leyfi til slíkrar starfsemi. 

Að þessu leyti nýtur samvinnufélag ekki sama réttar og kaupmaður 

í sömu aðstöðu, jafnvel þótt félagsmenn þess skipti hundruðum. 

Til þess að leiðrétta þetta misrétti ber brýna nauðsyn til að setja nú 

þegar bráðabirgðalög um breytingu á lögum nr. 59 19. júlí 1960, um 

framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á land- 

búnaðarvörum o. fl. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar, á þessa leið: 

Í. gr. 

Á eftir 1. málsgrein 14. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Leyfi til slátrunar skal veita öllum félögum og einstaklingum, sem sláturleyfi 

höfðu haustið 1963, svo og þeim, sem eignazt hafa sláturhús þessara aðila og tekið 

við rekstri þeirra, enda fullnægi húsin þeim kröfum um búnað, sem gerðar eru Í 

lögum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 10. september 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 

— Ingólfu r Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 56. Útgáfudagur 11. september 1964. 
A 24 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar laugardaginn 10. október 1964. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 
saman til fundar laugardaginn 10. október 1964. 

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 guðþjónustu í 
dómkirkjunni, sem hefst kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 25. september 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 58. 1. september. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands hefur hinn 2. b. m. samkvæmt tillögu ráðuneytisins staðfest 
eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands: 

1. gr. 
Upphaf 32. gr. 2. mgr. orðist svo: 
Srásetningargjald er 1000 krónur. 

2. gr. 
43. gr. 2. orðist svo: 

2. Kennslugreinar í viðskiptadeild eru þessar: 
I. Almenn þjóðhagfræði. 
2. Hagnýt þjóðhagfræði. 
3. Almenn rekstrarhagfræði. 
4. Sérgreind rekstrarhagfræði. 
5. Íslenzk haglýsing. 
6. Lögfræði. 
7. Bókfærsla fyrir stúdenta á 1. námsári. 
8. Reikningshald. 
9. Verklegar æfingar í bókfærslu og reikningsskilum, endurskoðun og skattskil. 

10. Tölfræði. 
11. Viðskiptareikningur. 
12. Enska. 
13. Stærðfræði. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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14. Skrifstofustörf. 
15. Hagrannsóknir. 
16. Hagræn landafræði. 
17. Hagsaga. 
18. Saga hagfræðikenninga. 
19. Fyrirtækið og þjóðfélagið. 
20. Markaðsrannsóknir. 
21. Opinber stjórnsýsla. 

Námsgreinar 15—21 eru kjörgreinar. 

Prófessorar viðskiptadeildar ákveða í sameiningu námsefni í hverri einstakri 

námsgrein. Þeir ákveða og, hvort halda skuli æfingar i einstökum námsgreinum og 

hvernig þeim æfingum skuli háttað. Við ákvarðanir þessar skulu þeir hafa samráð 

við kennara i viðkomandi grein. 

Stúdent skal leysa af hendi tilskilinn fjölda æfinga í hverri námsgrein. 

Viðskiptadeild ákveður, hvenær tímabært er að hefja kennslu í einstökum kjör- 

greinum. Eftir að kennsla í kjörgrein er hafin, er viðskiptadeild heimilt að fella 

niður kennslu í einstök ár, ef ekki fæst, að dómi deildarinnar, næg þátttaka stúdenta, 

eða ef ekki er, að dómi deildarinnar, kostur hæfra kennslukrafta, en stúdent skal 

þó heimilt að þreyta próf í viðkomandi námsgrein. 

50. gr. orðist svo: 
Próf í viðskiptafræðum. 

Undirbúningspróf. Áður en stúdent segir sig til fyrra hluta prófs, skal hann 

hafa staðizt próf í eftirtöldum greinum 1 til 4: 

1. Bókfærsla fyrir stúdenta á 1. námsári, skriflegt próf. 

2. Skrifstofustörfum, verklegt og skriflegt próf. 
3. Stærðfræði, skriflegt próf. 
4. Ensku I, skriflegt og munnlegt próf. 

Einkunnir í ofantöldum greinum hafa ekki gildi í aðaleinkunn. Til þess að 

standast próf í bókfærslu þarf stúdent að hljóta að minnsta kosti lægstu 1. einkunn. 

Stúdent skal taka skriflegt próf í almennri rekstrarhagfræði og almennri 

þjóðhagfræði í síðasta lagi samtímis því, er hann tekur fyrra hluta próf. Óski 

stúdent að taka próf í annarri eða báðum þessara greina, áður en hann tekur fyrra 

hluta próf, skal það gert á vormisseri. Kennurum í þessum námsgreinum skal 

heimilt að ákveða, að próf í þeim skuli vera munnleg. 

Finkunnir í hvorri einstakra ofannefndra námsgreina hafa gildið 1 í aðaleinkunn. 

Fyrra hluta próf. 

Prófgreinar í fyrra hluta eru eftirtaldar greinar 1 til 6: 

Viðskiptareikningur, skriflegt próf. 
Tölfræði, skriflegt próf. 
Reikningshald, skriflegt próf. 
Enska IT, skriflegt og munnlegt próf. 
Lögfræði, munnlegt próf. 

. Haglýsing, munnlegt próf. 

Flokkur A. 
Áður en 4 misseri eru liðin frá innritun, er student heimilt að þreyta próf í 

einhverjum tveim ofangreindra prófgreina, og skulu þau próf þá tekin á vormisseri, 

enda séu þau próf haldin í lok yfirferðar yfir viðkomandi námsgreinar. Stúdent 

skal þá hafa lokið prófi í ensku I, áður en hann skráir sig til prófs í ensku II, og 

prófi í bókfærslu, áður en hann skráir sig til prófs i reikningshaldi. 

Flokkur B. 
Prófgreinar í fyrra hluta B eru þær ofantalinna greina 1 til 6, sem stúdent hefur 

ekki tekið próf í áður. 

R
S
 

F
e



Nr. 58. 192 1. september. 

Fyrra hluta próf (flokkur A og flokkur B) er talið einn prófhluti í merkingu 2. 
málsgr. 68. gr. háskólareglugerðar 

Einkunn í prófgrein I hefur gildið % í aðaleinkunn; einkunnir í prófgreinum 
2—6 hafa gildið 1. 

Ekki má líða lengri tími en 6 kennslumisseri frá innritun, þar til lokið er fyrra 
hluta prófi. Ef út af bregður, fer stúdent af skrá, og undirbúningspróf falla úr gildi. 

Síðara hluta próf. 
Prófgreinar í síðara hluta eru þessar: 

Í. Almenn rekstrarhagfræði, skriflegt próf. 
2. Almenn rekstrarhagfræði, munnlegt próf. 
3. Sérgreind rekstrarhagfræði, skriflegt próf. 
4. Almenn og hagnýt þjóðhagfræði, skriflegt próf. 
5. Almenn og hagnýt þjóðhagfræði, munnlegt próf. 
6. Verklegar æfingar í bókfærslu og reikningsskilum, endurskoðun og skattskil, 

tvö skrifleg próf. 
7. Hagrannsóknir 1, skriflegt prof. 
8. Hagrannsóknir II, skriflegt prof. 
9. Hagræn landafræði, munnlegt próf. 

10. Hagsaga, munnlegt próf. 
11. Saga hagfræðikenninga, munnlegt próf. 
12. Fyrirtækið og þjóðfélagið, munnlest próf. 
13. Markaðsrannsóknir, skriflegt próf. 
14. Opinber stjórnsýsla, munnlegt próf. 
15. Ritgerð um efni, sem stúdent velur í samráði við prófessor í deildinni á fyrsta 

misseri eftir að hann lauk fyrra hluta prófi. 
Stúdent skal taka próf í svo mörgum kjörgreinum, að heildargildi einkunna 

i þeim sé 2%. Einkunnir í 1., 2,, 4. 5. og 6. prófgrein hafa tvöfalt gildi í aðal- 
einkunn. Prófgreinar 7— 13 hafa gildið %. Einkunnir í öðrum prófgreinum hafa 
gildi. 

Áður en stúdent segir sig til síðara hluta prófs, skal hann afhenda prófritgerð 
sína vélritaða og leggja fram skilríki um, að hann hafi tekið þátt í eftirfarandi 
æfingum: 

1. Rekstrarhagfræði: Stúdent hafi haldið eitt erindi og afhent kennara það vél- 
ritað. Enn fremur hafi stúdent metið tvö erindi í sömu grein flutt af öðrum 
stúdentum, ef kennari hefur óskað þess. 

2. Þjóðhagfræði: Sömu kröfur og um rekstrarhagfræði. 
Ekki má líða lengri tími en 6 kennslumisseri frá því er stúdent lýkur fyrra 

hluta prófi, þar til hann lýkur síðara hluta prófi. Ef út af bregður, fellur fyrra 
hluta próf úr gildi, en forpróf halda þó gildi sínu í 2 misseri. 

Viðskiptadeild getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar um tíma- 
takmörk við próf, ef stúdent hefur verið veikur, eða öðrum vítaleysisástæðum er 
til að dreifa. 

Stúdentar, sem skráðir eru til náms eftir gildistöku hinna nýju ákvæða, skulu 
hlíta því fyrirkomulagi, er þar greinir, en eldri stúdentar skulu haga námi sínu 
samkv. eldri námstilhögun. 

Kandídatspróf eftir eldri tilhögun verður haldið í síðasta skipti vorið 1969. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 1. september 1964. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. 
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20. nåvember. 193 Nr. 59 

LOG 

um heimild fyrir rikisstjérnina til ad taka innlent lån. 

Forseti ÍsLaNDs 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu innan- 

lands ríkisskuldabréf eða spariskirteini að upphæð allt að 75 millj. kr. 

2. gr. 

Heimilt er að verðtryggja skuldabréf þau og spariskírteini, sem sefin verða út 

skv. 1. gr., með því að binda vexti af þeim og afborganir vísitölu. 

Um lánstíma, vexti og önnur lánskjör, svo og fyrirkomulag verðtryggingar 

fer eftir nánari ákvörðun ráðherra. 

3. gr. 

Skuldabréfin og spariskirteinin, svo og vextir af þeim og verðbætur, skulu und- 

anþegin framtalsskyldu og skattlagningu á sama hátt og sparifé, sbr. 21. gr. laga 

nr. 55 1964. 

4. gr. 

Lánsfé því, er aflast með sölu bréfa og spariskirteina skv. Í. gr. er ríkisstjórn- 

inni heimilt í samráði við fjárveitinganefnd að verja til framkvæmda á vegum ríkis- 

ins og til greiðslu á skuldum ríkissjóðs og Ríkisábyrgðasjóðs. 

5. gr. 

Ráðherra er heimilt að gefa út ný verðbréf eða spariskirteini skv. ákvæðum 

2. gr., eftir því, sem á þarf að halda, í stað þeirra, er upphaflega verða útgefin skv. 

ákvæðum 1. gr., að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. nóvember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 
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Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 60. 194 24. desember. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 97 18. desember 1961, um verðlagsráð sjávarútvegsins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
7. gr. laganna orðist svo: 
Verðlagsráð skal við ákvarðanir sínar um lágmarksverð á sjávarafla m. a. 

hafa hliðsjón af markaðsverði sjávarafurða á erlendum mörkuðum, svo og fram- 
leiðslukostnaði þeirra. 

Skal verðlagsráð leitast við að ná samkomulagi um lágmarksverð fisktegunda 
fyrir eitt ár í senn og aldrei fyrir skemmri tíma en eitt veiðitímabil. Nánari skýr- 
greiningu á veiðitímabilinu skal ráðherra ákveða með reglugerð. 

2. gr. 
9. gr. laganna orðist svo: 
Nú næst ekki einróma samkomulag í verðlagsráði um verð í einstökum atriðum 

eða verð sjávarafla í heild fyrir tilskilinn tíma, og skal þá vísa ágreiningsatriðun- 
um til sérstakrar yfirnefndar. Skal hún skipuð fimm mönnum, tveimur tilnefndum 
af fisksöluaðilum í verðlagsráði og skal annar tilnefndur úr hópi fulltrúa L.ÍÚ., 
og má hann ekki eiga aðild að fiskkaupum, vera félagsbundinn eða hafa hagsmuna 
að gæta í samtökum fiskkaupenda Þeirra, sem tilnefna menn í verðlagsráðið samkv. 
B-lið 1. gr., en hinn úr hópi sjómannafulltrúa, tveimur tilnefndum af fiskkaupend- 
um i verðlagsráði, og skal a. m. k. annar tilnefndur af þeim aðila, sem ágreiningur 
er við, og oddamanni, sem er forstöðumaður Efnahagsstofnunarinnar eða full- 
trúi hans. 

Þannig skipuð fellir yfirnefndin fullnaðarúrskurð um ágreiningsatriði, og 
ræður meiri hluti atkvæða úrslitum. 

3. gr. 
Aftan við 11. gr. laganna bætist nýr málsl. þannig: Frá 1. janúar 1966 greiðist 

Þessi kostnaður úr ríkissjóði. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson. 
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24. desember. 195 Nr. 61. 

LÖG 
um breytingu á lögum nr. 10 22. marz 1960, um söluskatt. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laganna orðist svo: 
Greiða skal í ríkissjóð söluskatt af innlendum viðskiptum, eins og nánar er 

mælt fyrir um í lögum þessum. 
Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði sveitarfélaga 8% —- átta af hundraði — skatts 

þess, sem um ræðir í 1. mgr. 

2. gr. 
1. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: 
Af andvirði seldrar vöru og verðmæta og endurgjaldi fyrir hvers konar starf- 

semi og þjónustu skal greiða 775% — sjö og hálfan af hundraði — söluskatt, eftir 
því sem nánar er ákveðið í lögum þessum. 

3. gr 3. gr. 
Við gildistöku laga þessara fellur úr gildi 5. gr. laga nr. 1 31. januar 1964, um 

ráðstafanir vegna sjávarútvegsins o. fl. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1965. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við tollafgreiðslu vöru til eigin neyzlu eða nota innflytjanda, sbr. j-lið á. gr. 
laga nr. 10/1980, skal innheimta 7%% — sjö og hálfan af hundraði — söluskatt 
frá og með 1. janúar 1965. Þó skal innheimta 5%52% — fimm og hálfan af hundraði 

— söluskatt við tollafgreiðslu slíkrar vöru, ef innflytjandi hefur fyrir 1. janúar 
1965 afhent til tollmeðferðar skjöl, sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess, að 
unnt sé að tollafgreiða vöruna, sbr. 14. gr. laga nr. 7/1963, um tollskrá o. fl. Þetta 
gildir þó því aðeins, að tollafgreiðsla eigi sér stað fyrir 8. janúar 1965. 

Fyrirmæli 1. mgr. gilda við tollafgreiðslu vöru til eigin neyzlu eða nota inn- 
flytjanda, sem hefur verið afhent honum fyrir Í. janúar 1965 með leyfi tollyfir- 
valda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. 22. gr. laga nr. 7/1963, 
um tollskrá o. fl., enda eigi fullnaðar tollafgreiðsla sér stað innan tveggja mánaða 
frá gildistöku laga þessara. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
 



Nr. 61. 196 24. desember. 

Hafi verið gerður samningur um sölu vöru, vinnu eða þjónustu fyrir gildis- 
töku laga þessara, en afhending hins selda og greiðsla skyldi fara fram eftir 
gildistöku þeirra, og sala eða afhending sams konar vöru, vinnu eða þjónustu er 
skattskyld samkvæmt lögum nr. 10/1960, um söluskatt, þá skal kaupandi greiða 
viðbót við samningsgreiðsluna sem svarar hækkun á söluskattinum, nema sannað 
sé, að skatturinn hafi verið talinn með í kaupverðinu við ákvörðun þess. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Gunnar Thoroddsen. 
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31. desember. 197 Nr. 62. 

FJÁRLÖG 

fyrir árið 1965. 

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

bykki minu: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

Árið 1965 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 ............020000 000. 0 nun. 375 000 000 
2. Aðflutningsgjöld .........0.000000 0000 1569000000 

Þar af til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .............. 78450000 

0 1490 550 000 
3. Gjald af innlendum tollvörum .........02000 00... enn 55 000 000 
4. Lestagjald af skipum .........0.000 0000 n sn 1200 000 

5. Aukatekjur ...............2.. 0... 48 000 000 
6. Stimpilgjald .................00 000. 75 000 000 
7. Vitagjald ..........0.....0.0.. 000. 3 500 000 
8. Söluskattur .........0.0002 000 922500000 

Þar af til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ............. 73900000 
5 848 600 000 

9. Gjald af bifreiðum og bifhjólum samkv. 16. gr. laga nr. 4/1960 138 000 009 
10. Hluti af umboðsþóknun og gengismismun gjaldeyrisbankanna 30 000 000 

Samtals ... 3 064 850 000   
  

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



  

  

    

Nr. 62. 198 öl. desember. 

3. gr. 
Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar: 

kr kr. 

A. 
1. Rekstrarhagnaður áfengis- og tóbaksverzlunar ....... 430 200 000 2. — ríkisprentsmiðju ...............000.0000. 960 000 

Samtals ... 431 160 000 

Sundurliðun. 

1. Póstur og sími. 
I. Tekjur: 

1. Seld frímerki, frímerkjavélar o. fl. ............. 58 000 000 
2. Blöð og tímarit, burðargjald ................... 2 600 000 3. Skeytagjöld ..........0..0.0..0. eee. 22 300 000 4. Símtalagjöld ........0..0..0 0. 76 000 000 5. Símaafnotagjöld ...........0000. sees 165 600 000 6. Leiga talstöðva og lína ...........0... 4 300 000 
7. Innheimta aðflutningsgjalda, greiðsla vegna orlofs- 

laga og laga um skyldusparnað ...........0.0.... 4 500 000 8. Aðrar tekjur ................ 2 600 000 
335 900 000 

I. Gjöld: 
1. Laun fastra starfsmanna .........0.00.000000.. 70 300 000 
2. Önnur laun, aukaaðstoð og yfirvinna ........... 69 700 000 
3. Póstflutningur ...............0..00.. 0. 8 500 000 
4. Pappir, prentun, skrifstofugögn o. fl. ........... 8 500 000 
5. Húsnæði, ljós, hiti, ræsting og viðhald .......... 16 000 000 
6. Stöðvarnar, annar kostnaður ................... 79 000 000 
7. Langlínurnar, annar kostnaður ................. 42 500 000 
8. Til endurnýjunar og viðauka .............0..... 31 900 000 
9. Vextir .......0... 1500 000 

10. Tryggingar .......0..0. 0 2 500 000 
11. Önnur gjöld 2... seere 

I. Sala að frádregnum söluskatti og afslætti 

2. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins. 

IL Framleiðslukostnaður o. fl.: 

S
R
 

Innkaupsverð seldra vara .........0.000000. 
Laun og starfsmannakostnaður ................ 
Húsaleiga, raforka, hiti og ræsting .............. 
Rekstur eigin bifreiða og aðkeyptur akstur 
Viðhald og viðgerðir 
Ýmis gjöld 

Brúttó-hagnaður 

5 500 000 

167 250 000 
11 000 000 

2 300 000 
1500 000 
400 000 
115 000 

5 000 000 

335 900 000 

654 235 000 

187 565 000 
      i 1466 670 000
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199 Nr. 62. 
3. gr. 

kr. — kr. 

Skrifstofukostnadur: 
1. Laun og starfsmannakostnaður ................ 4 900 000 
2. Húsaleiga, raforka, hiti og ræsting .............. 350 000 
3. Rekstur eigin bifreiða og aðkeyptur akstur ...... 250 000 
4. Viðhald og viðgerðir ..........02000 00 150 000 
5. Ýmis gjöld ..............2.2..0 0... 1810 000 

Skrifstofukostnaður alls 7 460 000 

Tillag til Gææluvistarsjóðs .........000.20. 00... 7 500 000 
Útsvar .......0..0... 0 21510 000 

——| 36 470 000 

Nettó-hagnaður. Fært á 3. gr. A. 1. 430 200 000 

3. Ríkisútvarpið. 

Tekjur: 

a. Afnotagjöld ...............0000 00. nn 22 500 000 
b. Aðrar tekjur ..............0..0000 0... 18 000 000 

— — 40 500 000 
Gjöld: 
a. Laun: 

1. Föst laun .......0.0. 000 8289312 
2. Aukavinna .......2.000.00 0. -- 3400000 11 689 312 

b. Útvarpsefni ..........00.0. 000 8 500 000 
c. Skrifstofukostnaður .............00 000. 2 500 000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 2 000 000 
e. Til útvarpsstöðva ........... 0... 8 000 000 
f. Til viðgerðarferða o. fl. .......0..0000000 0... 300 000 
gs. Tögjöld í Lífeyrissjóð og til Tryggingastofnunar 

ríkisins ..........22002 000. e0 nn 700 000 
h. Vegna höfundalaganna .......0.00000 0000... 2 000 000 
i. Óviss útgjöld ........2.0..02... 000. 600 000 
j. Bifreiðakostnaður ............0000 000. 200 000 

k. Til kaupa á áhöldum, hljóðfærum o. fl. ........ 500 000 

I. Greiðsla til Brown Boveri s. fr. 163.585.00 vegna 
nýs sendis fyrir Vatnsendastöðina .............. 1600 000 

m. Vegna kaupa á nýjum sendi fyrir Akureyrarstöð 
og vegna breytinga á stöðvunum á Akureyri, Eið- 
um og Hornafirði til fjarstýringar .............. 1 200 000 

| 39 789 312 

710 688 

Til framkvæmdasjóðs Ríkisútvarpsins ............. 710 688 

Rekstur viðtækjaverzlunar: 
a. Tekjur 02... 4 000 000 
b. Gjöld: 

1. Laun .........0.2 00 922080 
2. Annar kostnaður .........0..0...... 977920 

————— | 1900000, 
2100 000 

A 26
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3. gr. 

kr. | kr. 

Til greiðslu á skuldum Þjóðleikhússins .... 1260000 
Til Sinfóníuhljómsveitar Íslands ........... 840000 

2 100 000 
IV. Sjónvarp: — 

a. Tekjur: 

1. Aðflutningsgjöld og einkasölugjöld .. 13700000 
2. Aðflutningsgjöld frá 1. júlí 1964 .... 6600000 | 

—————— 120 300 000 | 
b. Gjöld: 

1. Sendistöð og stúdíótæki ............ 14000000 
2. Mælingar og mælitæki ............. 1500000 
3. Til húsinnréttinga og annars undir- 

búnings ........0.00.000 0 4800000 
—--- 20 300 000 

4. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

I. Tekjur (prentvinna) .........0.0000 0000. 0... 11 000 000 
II. Gjöld: 

1. a. Laun starfsmanna .................. 757320 
b. Vinnulaun og aðkeypt vinna ........ 5387680 

— — | 6145000 

2. Efniyðrur .............200000 00 2 325 000 
3. Vélarekstur og viðhald .............00.0.0...0.. 225 000 
4. Annar kostnaður .........0.0000 000. 1345 000 | 

-——-—- | 10040000 

Fært á 3. gr. A. 2 960 000 

5. Landssmiðjan. 

I. Tekjur (ágóði af seldri vinnu, vörum o. fl) ...... 7 145 000 
II. Gjöld: 

1. Laun starfsmanna ............0000 0000 00... 1433 320 
2. Vextir ................000... nr 500 000 
3. Annar kostnaður ...........2200.00 00. 0... 5 568 000 
Aukið rekstrarfé Landssmiðjunnar ................ 243 680 

—— 7 745 000 
6. Tunnuverksmiðjur ríkisins. A 

I. Tekjur ...........000.00 0000 25 620 000 
II. Gjöld: 

1. Laun og skrifstofukostnaður .................... 720 000 
2. Efniskaup (tunnustafir og járn) ................ 15 000 000 
3. Verkalaun ...........2.0000000 ern 6 000 000 
4. Annar kostnaður .........0202.0000 000... 3 900 000 

——| 25 620 000 
7. Innkaupastofnun ríkisins. 0 

I. Tekjur af vörusölu ...........0..2.00 0000... 3 061 160 
II. Gjöld: 

1. Laun ............00022 00 .eesnr sneen eneeese 1433 160 
2. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 228 000 
3. Annar kostnaður ..............2020000 0020... 1400 000     3 061 160
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desember. 201 Nr. 62. 

3. gr. 

kr. | kr. 
| 

i 8. Rikisbu. | 

Á Bessastöðum. 
| 

1. Tekjur „......0.0000.. nennt 1025 000 | 

2. Gjöld .....00.00 rare 1025 000 | 
| 

Á Hvanneyri. 
| 

1. Tekjúr „......020..
 0 nennt 1335 000 | 

2. Gjöld ......0000. rare 
1335 000 | 

Á Hólum. 

1. Tekjur .......0000 0. ÍRANAR ANAS 700 000 

2. Gjöld .....020000 rn nr nennt 700 000 

Á Reykjum (bú garðyrkjuskólans) 

1. Tekjur ......000.00.
 000 ene nennt 550 000 

9. Gjöld ......0.000
 00 nr anne 550 000 

Á Vífilsstöðum. 
1. Tekjur ......0000000 neee 1050 000 

2. Gjöld .....0000000 nn 
1050 000 

Í Kópavogi. 
1. Tekjur .......0..0

 0000 nennt 150 000 

2. Gjöld ......0.0.0 0000 
150 000 

B. 

Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru áætlaðar ........ 75 000     
 



  

  

  

Nr. 62. 202 31. desember. 

4. gr. 
Tekjur af verðbréfum, bankainnstædum, hlutafjáreign o. fl. 

kr. i kr. 

1. Vextir ................. eee dee 1 730 000 
2. Arður af hlutafjáreign ................00.0..00... 270 000 

Samtals ... 00 2 000 000     
  

5. gr. 
Óvissar tekjur eru áætlaðar 25 000 000 krónur.
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II. KAFLI 

Gjöld: 

6. gr. 

Nr. 62. 

Árið 1965 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.—19. gr. 

7. gr. 

Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 
  

  

  

  

  

  

  

kr. kr. 

Vextir af innlendum lánum .........0000 0000... 8470 122 

Samtals ... 8470 122 

8. gr. 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins: 

kr. kr. 

I. 1. Laun forseta Íslands ...........002. 000... 420 000 

9. Risna .........cc sr 70 000 

— 490 000 

II. Skrifstofa forseta Íslands: 
1. Laun ........00..000 00. 305 760 

2. Annar kostnaður ..........000 0... s.n. 316 900 

—— 622 660 

III. Bifreiðakostnaður: 

1. Laun ............0.0. 00 .n ss 179 640 

2. Annar kostnaður .........0.220000.. 0... 271 000 
— 450 640 

IV. Forsetasetrið að Bessastöðum: 

1. Laun ..............0 sess 94 930 

2. Annar kostnaður ........000000 00... 606 800 

—— 701 730 

V. Bessastaðakirkja ........0.0000. 00... nn. 62 000 

1. 
2. 

Samtals ...   2327 030 

  

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkisreikninga er veitt: 
  

Til alþingiskostnaðar 
Til yfirskoðunar ríkisreikninga 

Samtals ... 

kr. kr. 
  

19 150 000 
175 000 

      19 325 000 
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10. gr. 
Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

kr. kr. 

I. Stjórnarráðið: 
1. Til ráðherra: 

a. Laun ..........2..002 000. 1872000 
b. Til risnu samkvæmt reikningi ...... 170000 
c. Ríkisráð ............000.0.0 0. 15500 

2. Til ráðuneytanna: 2 057 500 
a. Atvinnumálaráðuneytið, laun ........ 1315440 
b. Dómsmálaráðuneytið, laun .......... 1458960 
c. Félagsmálaráðuneytið, laun ......... 1279800 
d. I. Fjármálaráðuneytið, laun ........ 1534860 

II. Endurskoðunardeild fjármálaráðu- 

neytisins, laun ................... 3616440 

e. Forsætis- og menntamálaráðuneytið: 
a. Laun -.................. 1207560 
b. Fálkaorðan .............. 90000 

—— 1297560. 
f. Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið, 

laun 2... 765360 
8. Utanrikisråduneytid, laun ........... 1894380 
h. Varnarmåladeild utanrikisråduneytis- 

ins, laun ..........0...00. 000. 363220 
i, Viðskiptamálaráðuneytið, laun ...... 1441290 
j. Framlag til Efnahagsstofnunar ríkisins 1101200 

k. I. Hagstofan: 

1. Laun ................. 2428120 
2. Útgáfa hagskýrslna ... 390000 
3. Annar kostnaður ...... 898800 

— 3716920 
II. Þjóðskráin: 

1. Laun ................ 575160 
2. Annar kostnaður ..... 792804 

mm —— 1367964 
1. Aðrir starfsmenn, laun .............. 1500000 

m. Símakostnaður og burðargjöld ...... 2300000 
n. Annar kostnaður ráðuneytanna ...... 5000000 
o. Kostnaður við alþjóðaráðstefnur á veg- 

um annarra en utanríkisráðuneytisins 300000 

3. Ríkisféhirzla og ríkisbókhald: 
a. Laun „........... 00 2510200 

b. Annar kostnaður ...........,....... 1250000 

4. Ýmis kostnaður: "0 {| 3760 200 
a. Pappír, prentun og hefting ríkisreikn- 

31 253 394 

ÍNÐA .......0. even eneee 550000 
b. Til þess að gefa út stjórnartíðindi .... 1100000 
c. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðs- 

húsinu og ráðherrabústað ........... 670000 
d. Kostnaður við kjarasamninga ....... 500000   2 | 2820 000 

| 39 891 094  
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II. Utanríkismál (utanríkisráðuneyti): 

1. Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

a. Laun 2.....00000 000 2053442 

b. Annar kostnaður .....0..0.0..0....... 349402 

2. Sendiráðið í Stokkhólmi: 

a. Laun 20.00.0000. en 1533409 

b. Annar kostnaður „02.00.0000... 321962 

3. Sendiráðið í London: 

a. Laun .......000 000. nn 2090649 

bh. Annar kostnaður 2.....00.00..000.... 748658 

c. Kostnaður vegna sölu á sendiherrabú- 

staðnum Redington House og kaupa á 

húseigninni 101, Park Street, W. 1. .. 1070000 

4. Sendiráðið í Washington og skrifstofa Ís- 

lands hjá Sameinuðu þjóðunum: 

a. Laun ....0..0000 00 krænge, 2324804 

b. Annar kostnaður ....0.00..0........ 397975 

5. Sendiráðið í París og skrifstofa fastafull- 

trúa Íslands hjá NATO og OEEC: 

a. Laun 2....00. 00 3586629 

b. Annar kostnaður .....0.0..0...0000.... 850000 

6. Sendiráðið í Osló: 

a. Laun .....000 000 1516863 

b. Annar kostnaður .....000.0.0. 0... 491642 

7. Sendiráðið í Bonn: 

a. Laun .....0.0.0000 1724102 

hb. Annar kostnaður ......00.00.00.00.. 452953 

8. Sendiráðið í Moskva: 

a. Laun .......0.000 0 2096066 

b. Annar kostnaður .....0.0000.0...... 629239 

2. Aðalræðismannsskrifstofan í New York: 

a. Laun ......2..0 000 224773 

b. Annar kostnaður .......0.00000 0... 161475 

10. Ferðakostnaður .......0000 0... 

11. Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á veg- 

um utanríkisráðuneytisins .......00.0.0.0..0.0.. 

12. Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum á 

vegum utanríkisráðuneytisins ..........0.0..00.. 

13. Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi .......... 

14. Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráð Íslands 

erlendis til landkynningar .......000000.0000... 

15. Til kjörræðismanna .......0.0.0. 0... 0... 

16. Til söfnunar heimilda erlendis um sögu Íslands 

í tveim heimsstyrjöldum ......00000 0...   250 000 

2402 844 

1855 971 

3 909 307 | 

4 436 629 

2 008 505 

2177 055 

2 725 305 

386 248 
1000 000 

1 000 000 

1 700 000 
340 000 

204 000 
45 000 

  
27 163 043
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kr. | kr. 
| 

II. Tillög til ýmissa alþjóðastofnana: | 
1. Til hjálpar flóttafólki í Evrópu og tillag til flótta- | 

mannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna ............ 247 000 | 
2. Til alþjóðabarnahjálparsjóðsins ..............., 458 000 | 
3. Tillag til Sameinuðu þjóðanna .................. 1505 000 | 
4. Tillag til varnarlids Sameinudu þjóðanna ...... 350 000 | 
5. Tillag til matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sam- | 

einuðu þjóðanna (FAO) ..............00000.00.. 330 000 | 
6. Tillag til World Food Program á vegum FAO .. 215 000 | 
7. Tillag til efnahags- og framfarastofnunarinnar | (OECD) ......... ener re eeenen 800 000 | 
8. Tillag til Evrópuráðsins 2... 370 000 
9. Tillag til alþjóðahveitiráðsins ...........0........ 3120 

10. Tillag til Atlantshafsbandalagsins (NATO) 2... 1625 000 
11. Tillag til Atlantshafsbandalagsins vegna skrif- | 

stofubyggingar ................0.0..0.000000. 68 000 | 
12. Tillag til tollanefndar Evrópu ss. 2 500 
13. Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna 690 000 
14. Tillag til alþjóðastofnunar til útgáfu tolllaga 67 700 | 
15. Tillag til alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar 130 000 | 
16. Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki | 

á vegum FAO .............0.. 0. 11 000 | 17. Til hinnar alþjóðlegu framfarastofnunar ........ 54 000 | 18. Tillag til Alþjóðalandfræðisambandsins ......... 4 300 | 19. Tillag til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 120 000 | 20. Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag ......... 1800 í 21. Kostnaður vegna Þingmannasambands Atlants- | hafsbandalagsins ................,............. 195 000 | 22. Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd á | svidi iðnaðar ..............00.00.0.. 0. 28 500 
23. Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu | 

þjóðanna (UNESCO) ............0 0 327 256 24. Tillag til Alþjóðarauðakrossins „..............., 16 000 | 25. Þátttaka í heimssýningu í Kanada 1967 ........ 500 000 26. Bráðabirgðaaðild að GATT .......0..00.000 108 000 

8 227 176   | 75281 313 
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Til dómgæzlu, lögreglustjórnar, skatta- og tollainnheimtu o. fl. er veitt: 
  

A. Dómgæzla og lögreglustjórn (dómsmálaráðuneyti). 
Hæstiréttur: 

Lan ............02020 sense reneste 
Risna dómsforseta .........2...002 000... 

Útgáfa hæstaréttardóma 
Annar kostnaður 
Til bókakaupa .........2....2. 0000 
Til ljósprentunar hæstaréttardóma „0

 
2
0
5
3
 

Saksóknaraembætti ríkisins: 

a. Laun ...........00 00 

b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður 

Borgardómaraembættið í Reykjavík: 
a. Laun .........020200 000 
b. Húsaleisa, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður 

Borgarfógetaembættið í Reykjavík: 
a. Laun .........00022000 nr 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður 

Sakadómaraembættið í Reykjavík: 
a. Laun ........00.20200 00 
b. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting 
c. Annar kostnaður 

Lögreglustjóraembættið í Reykjavík: 
a. Laun #.......00000000 00 
b. Aukavinna ........002000. 0. sn 
c. Ljós, hiti, ræsting og húskostnaður 
d. Annar kostnaður 

Lögreglustjóraembættið á Keflavíkurflugvelli: 
a. Laun .........002 00. 

b. Hiti, ljós og ræsting 
ce. Annar kostnaður 

Embætti sýslumanna, bæjarfógeta og lögreglustjóra utan 
Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar: 

a. Laun ..........00000 nr 
b. Skrifstofukostnaður: 

1. Laun „2... 0000 11658493 
2. Annar kostnaður 12500000 

24158493 
4200000 = Frá Tryggingastofnun ríkisins   

c. Einkennisbúningar héraðsdómara 

d. Viðhald embættisbústaða OR KR 

kr. 
  

1783 800 
10 000 

600 000 
465 000 
100 000 
320 000 

1291 892 

  

475 000 

2 736 630 
1725 000 
1935 000 

1 700 590 

700 560 
200 000 
395 000 
  

4 852 440 

19 958 493 
425 000     

3 278 800 

2 126 892 

3 655 200 

3 088 360 

6 396 630 

3 040 590 

1 295 560 

25 685 933 
A 21



  

  

  

  

    

Nr. 62. 208 31. desember. 
11. gr. 

kr. kr. 

9. Laun hreppstjóra ...........0....... verree 2 070 000 
10. Lögreglukostnaður: 

a. Ríkislögregla í Reykjavík: 
1. Laun lögregluþjóna ...............,... 4965220 
2. Vaktaálag, aukavinna o. fl. ........... 2320000 
3. Einkennisfatnaður, tryggingar o. fl. .... 654560 
4. Bifreiðakostnaður ..................... 1500000 
5. Fjarskiptaþjónusta .................... 140000 
6. Æfingaskáli og gufubaðstofa .......... 100000 
7. Kostnaður vegna kvenlögreglu ........ 51500 
8. Lögregluskóli, áhöld o. fl. ............. 210000 

——— | 9941 280 
b. Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli: 

1. Laun lögregluþjóna ................... 3193790 
2. Vaktaálag og helgidagauppbót ........ 1073170 
3. Einkennisfatnaður „................... 360000 
4. Bifreiðakostnaður og tryggingar ....... 850000 
5. Fæðisstyrkur lögreglumanna .......... 458000 
6. Annar kostnaður ..................... 290000 

0 | 6224 960 
c. Til löggæzlu vegna sérstakra aðstæðna, sbr. 2. mgr. Í. 

gr. I. nr. 56/1963 ..........0.. 00 1300 000 
d. Hluti ríkissjóðs af lögreglukostnaði í Reykjavík. 12 530 000 
e. Ýmis annar lögreglukostnaður ORRA 12 400 000 
f. Til låggæzlu í sveitum 2... sees. 1 700 000 

. . . | 44 096 240 11. Til hegningarhusa og vinnuhæla: 
a. Hegningarhusid i Reykjavik: 

Í. Laun 2... 636400 
2. Vaktaálag .........0...0.00.00... 200000 
3. Viðhaldskostnaður .................... 300000 
4. Annar kostnaður ...................... 1200000 

2336400 
— Framlag Reykjavikurborgar ........... 1168200 

FE 1168 200 
b. Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

1. Laun sees eeeeevees 1560160 
2. Vaktaálag ..........0.0.000.. 300000 
3. Aukavinna ...........0.000 0. 450000 
4. Til kaupa á vélum ................ 200000 
5. Annar kostnaður ..................... .… 1911000 

4421160 
— Tekjur 2... 650000 

—— — | 3771 160 
c. Fangaklefar lögreglustöðvarinnar í Reykjavík, % 

kostnaður ..........0...0.0 00 425 990 
d. Vinnuhælið að Kvíabryggju: 

1. Laun 2... 393650 
2. Aukavinna .......0... 00. 200000 
3. Annar kostnaður ........,.000000.. 1109000   1 702 650
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11. gr 

kr. kr. 

e. Kostnaður við önnur fangahús .........0.0.0.0.000.. 200 000 

f. Sjúkrakostnaður refsifanga ...........00000000... 100 000 
———/ 7368 000 

12. Til byggingar fangahúsa ........0000. 000... n0 000... 800 000 

13. Málskostnaður .........00.0000 00 sens 3 000 000 

— Endurgreiddur málskostnaður .......0..0..00000.. 700 000 
— 2 300 000 

14. Til fangahjálpar samkv. ákvörðun dómsmálaráðherra . 310 000 

15. Kostnaður við siglingadóm samkvæmt lögum ........ 120 000 

16. Laun meðdómsmanna ........00000 0 ern 450 000 

17. Kostnaður við störf setu- og varadómara ............ 450 000 

18. Til útgáfu norræns dómasafns ......00000 0. 45 000 

19. Til útgáfu lagasafns ........0.0000. err... 400 000 

20. Til útgáfu íslenzkra dómaskráa ........000 0... 300 000 

91. Til almannavarna .......00000 sn 2 728 800 

29. Til kostnaðar vid landhelgisgæzlu: 

a. Vardskipid Odinn: 
1. Laun .......0.00 000 5125000 

2. Annar kostnaður ......0.000000........ 8323000 

b. Varðskipið Þór: 13 448 000 
1. Laun ......000..0 00 4755000 

9, Annar kostnaður ......00000.0. 6293500 

c. Varðskipið Ægir: 11 048 500 

1. Laun ......00..00 0 sens 4800000 

9. Annar kostnaður ......00..0.00.0.00....... 5593500 

a ——— | 10 393 500 
d. Varðskipið Albert: 

1. Laun ......0..000 senn 2800000 

2. Annar kostnaður ......00.0.000000.00.... 3094000 
A 5 894 000 

e. Varðskipið María Júlía: 

1. Laun >.......00000 s.n 2800000 

9. Annar kostnaður ......0.0.0000000.0.. 2946500 
A 5 746 500 

f. Varðskipið Sæbjörg: 

1. Laun .......0.000 00 900000 

2. Annar kostnaður ......00.0000.0 0... 732900 

g. Fluggæzla: 1 632 900 

1. Laun ........000 0000 3310000 

2. Annar kostnaður ......0..0000000000... 5377800 
2 | 8687 800 

h. Kostnaður í landi og ýmis gæzla .......0.00...... 5 552 776 

EA 62 403 976 
— T ekjur NORN

 4 000 000 

23. Bifreiðaeftirlit ríkisins: ——| 58403976 

a. Laun ...........0ceess sr 2 339 680 

b. Annar kostnaður .........0.000. 000... enn. 2 600 000 

c. Vegna húsnæðis fyrir bifreiðaeftirlit á Akureyri .. 100 000 

5 039 680 

= Tekjur „.,......... sleðann 5 039 680 |. 
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27. 
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Kostnadur vid eftirlit å vegum: 
A. Laun ..ssssssseenenneeneeeeene nn END, 313 200 
b. Annar kostnaður 2... 350 000 

—— 663 200 
. Til húsameistara ríkisins: 

a. Laun suse eee 1 612 960 
b. Annar kostnaður 2... 0 — 2 100 000 

3 712 960 
— Tekjur af vinnu 2... 0... 400 000 

——————] 3 312 960 
Til bindindisstarfsemi: 
a. Laun áfengisvarnaráðunautar ............00.0....... 147 600 
b. Til áfengisvarnaráðs (enda samþykki dómsmálaráðu- 

neytið úthlutun fjárins) ...........000.0000 1250 000 
c. Til Stórstúku Íslands ...........0..0.0000. 400 000 
d. Til Péturs Sigurðssonar erindreka: 

1. Laun sees 86600 
2. Ferdakostnadur .............0.0.0.0..... 5000 

—— 91 600 

—| 1889200 
Til Templarahallar, byggingarstyrkur ........0....... 500 000 

Samtals A. ... 174 775 341 

B. Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fl. 

(fjármálaráðuneyti). 
1. Tollar: 

a. Tollstjóraembættið í Reykjavík: 
1. Laun 22... 6354450 
2. Húsaleiga, ljós og hiti ................ 500000 
3. Símakostnaður og burðargjöld ........ 300000 
4. Annar kostnaður ..................... 2200000 

—— | 9354 450 
b. Tollgæzla: 

1. Í Reykjavík: 
a. Laun „0... 7711510 
b. Vaktaålag ........0...0...0.. 550000 
c. Húsaleiga, ljós og hiti ............ 1250000 
d. Símakostnaður ..................... 100000 
e. Annar kostnaður .......,........... 3540000 een 

RENNER 13 151510 
2. Å Keflavíkurflugvelli: 

a. Laun 2... 1434380 
b. Vaktaálag og helgidagauppbót ...... 369432 
c. Einkennisfatnaður ................. 150000 
d. Fæðisstyrkur tollvarða ............. 171600 
e. Annar kostnaður .......,.......... 330000



31. 

  

  

  

  

      

desember. 211 Nr. 62. 
11. gr. 

kr. kr. 

f. Kostnaður við tolleftirlit á varnar- 
stöðvum utan Keflavíkurflugvallar .. 280000 

—.— 2 735 412 
3. Utan Reykjavikur og Keflavikurflugvallar: 

a. Laun ........00000 00 2002519 
b. Annar kostnaður .......0.0.0.000.. 1000000 

— 3 002 519 
——/ 28 243 891 

Kostnaður við rikisskattanefnd og skattstofur ........ 21 000 000 
Kostnaður við fasteignamat ..........0000. 0000... 7 500 000 

. Kostnaður við embættiseftirlitsferðir ................. 90 000 
Innheimtulaun ..........0.2200 00 sense 900 000 
Innheimtustofnun ..........00..00 000 n0 00 3 472 000 

Samtals B.... 61 205 891 

C. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl. í þágu stjórnar- 
ráðsins og opinberra embætta ...........000000.00.0.. 2 800 000 

Samtals C. ... 2 800 000 
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Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt (heilbrigðismálaráðuneyti): 

TH. 

IN. 

IV. 

  

Landlæknisembættid: 

a. Laun 

Héraðslæknar: 

1. Laun 

Kostnaður við framkvæmd laga um læknaráð .. 

Ríkisspitalar: 
A. Landspítalinn: 

1. Laun fastra starfsmanna ........ 20315850 

2. Laun annarra starfsmanna ...... 7863750 

3. Gæzluvaktir og vaktaálag ........ 4080000 
4. Aukavinna .........0.00000...... 11380932 

5. Laun starfsmanna í skrifstofu .. 1197497 

6. Matvörur .........000 0. 6321000 

7. Annar kostnaður ............... 20165000 

71324029 
— Tekjur ............ 31660000 

B. Landspítalinn, viðbygging: 
1. Laun „........0.0 0 7005126 

2. Gæzluvaktir og vaktaálag ....... 1015743 
3. Aukavinna .......0.0000 0 2451795 

4. Laun starfsmanna í skrifstofu .. 210154 

5. Annar kostnaður ............... 8960000 

19642818 
— Tekjur „........0. 9164000 

C. Fæðingardeild Landspítalans: 
1. Laun fastra starfsmanna ........ 5513490 

2. Laun annarra starfsmanna ...... 1360161 

3. Gæzluvaktir og vaktaálag ........ 1560000 
4. Aukavinna .........00..00.0... 2790596 

5. Laun starfsmanna í skrifstofu .. 538874 

6. Fæðiskostnaður ................ 1600000 

7. Annar kostnaður ............... 5150000 

18513121 
— Tekjur .......... 9850000 

D. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

1. Laun fastra starfsmanna ........ 4051320 
2. Laun annarra starfsmanna ...... 2366820 

3. Gæzluvaktir og vaktaálag ....... 1080000 
4. Aukavinna ........000000.. 2257483 
5. Laun starfsmanna í skrifstofu .. 359249 

6. Matvörur ........0.00 0 2666000 

  

  

  

kr. kr. 

499 332 

200 000 

— 699 332 

8 854 800 

150 000 
—— | 9 004 800 

112 000 

39 664 029 

10 478 818 

8 663 121  
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7. Kostnadur vid ketilhus og sjukra- 

lyftu (fyrri greiðsla) .......... 1200000 

8. Annar kostnaður .............. 5400000 

19380872 

= Tekjr 2... 10360000 
A 9 020 872 

E. Heilsuhælið í Kristnesi: 

1. Laun .......00. 00 4203578 

2. Matvörur ......00000 0. 1360000 

3. Annar kostnaður ............... =. 1900000 

7463578 

= Tekjur ......0000000 00. 5751000 
———— 1712578 

F. Geðveikrahælið á Kleppi: 

1. Laun fastra starfsmanna ........ 10061688 

2. Laun annarra starfsmanna ...... 5128080 

3. Gæzluvaktir og vaktaálag ....... 2160000 

4. Aukavinna .....0...000 0000. 4051566 

5. Laun starfsmanna i skrifstofu .. 598748 

6. Matvörur ........0.00 00 4288000 

7. Til húsgagna- og áhaldakaupa ... 1000000 

8. Annar kostnaður ..............… 6911250 

34229332 

— Tekjur ......0.020 000 25960000 
—— 8 269 332 

G. Fávitahælið í Kópavogi: 
1. Laun fastra starfsmanna ........ 2739000 

2. Laun annarra starfsmanna ..... 2322840 

3. Gæzluvaktir og vaktaálag ........ 600000 
4. Aukavinna .......000000 00... 1173112 

5. Laun starfsmanna í skrifstofu .. 299374 

6. Matvörur ........00000 0... 1485000 

7. Annar kostnaður ............... 2642500 

11261826 

+ Tekjur .......0000000 00 10470000 

A . nu 0 791 826 
H. Fávitahælið í Kópavogi, viðbygging: 

1. Laun fastra starfsmanna ......... 185500 

2. Laun annarra starfsmanna ....... 218400 

3. Gæzluvaktir og vaktaálag ........ 60585 
4. Aukavinna .......000000 0. 60585 

5. Matvörur ........0.000. 00. 82500 
6. Annar kostnaður ................ 157500 

765070 
— Tekjur ......0000000 0. 690000 

I. Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 75 070 

1. Laun fastra starfsmanna ......... 174960 

2. Laun annarra starfsmanna ....... 239640 

3. Gæzluvaktir og vaktaálag ........ 66000 i
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4. Aukavinna „.......000.. 147990 
5. Laun starfsmanna í skrifstofu .. 20000 
6. Fæðiskostnaður .................. 25000 
7. Annar kostnaður ................ 181000 

854590 
— Tekjur 0... 4500 i KERNERNE 850 090 | J. Ljósmæðraskóli Íslands: | 
1. Laun fastra starfsmanna ......... 104000 
2. Laun annarra starfsmanna -..... 324660 
3. Laun starfsmanna í skrifstofu .. 25000 
á. Fæðiskostnaður ............0...... 245000 
5. Annar kostnaður ..........0...... 60000 

758660 
— Tekjur s.ssssssssseesereeeeereeee 141450 

— 617 210 K. Blóðbankinn: 
Í. Laun fastra starfsmanna ......... 640740 | 
2. Gæzluvaktir og vaktaálag ........ 60000 | 
3. Aukavinna 2... 174111 | 
4. Laun starfsmanna í skrifstofu .. 32000 | 
5. Annar kostnaður .........0.00.0..... 750000 | 

1656851 | 
— Tekjur s.ssssssssssesseeeeeeeeeee 300000 

—— 856 851 
—— ——| 80 999 797 

Rannsóknarstofa Háskólans: | 1. Laun fastra starfsmanna 2... 3 406 680 | 
2. Gæzluvaktir og vaktaálag ..............0..... 264 000 
3. Aukavinna .......0... 1047 402 
4. Laun starfsmanna í skrifstofu .............) 80 000 | 5. Annar kostnaður ...........0)...... 2 095 000 | 

6 893 082 
* Tekjur af rannsóknum 1... 2 325 000 

-————— 4 568 082 Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. lögum ... | 12000 000 a. Rekstrarstyrkur til St. Jósefsspítalans í Reykja- | 
vík, kr. 27.50 á legudag, til St. Jósefsspitalans | 
i Hafnarfirði, kr. 17.50 á legudag, og til St. | 
Franciskusspítalans í Stykkishólmi, kr. 15.00 á | 
legudag, allt að ...........000.0... eseeeeeenen | 2325 000 b. Byggingarstyrkur til St. Jósefsspítalans í | 
Reykjavik „0... | 2 950 000 Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, gegn 

tvöföldu framlagi annars staðar að: 
A. Reykjavík .........0..0..0. 2 880 860 b. Aðrir kaupstaðir ss 525 000 

Skilyrði fyrir styrknum er það, að heilsuverndar- 3 405 860 stöðvar reki berklavarnastarfsemi undir yfirstjórn 
og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og hagi störf-    
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um sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðisstjórnin | 

samþykkir. | 

IX. Styrkur til byggingar sjúkrahúsa, sjúkraskýla og | 

læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa: | 

1. Álafoss ........... err 350 000 | 

2, Akranes .....20000 0. 2 000 000 | 

3. Borgarnes 20.20.0000. 250 000 | 

4. Stykkishólmur ........00000 000 15 000 

5. Suðureyri 2.....002200 nn 50 000 

6. Hvammstangi ..........000 00. nn. 250 000 

7. Blönduós .......0.00 00. 182 000 

8. Skagaströnd ........2000.0 0... 200 000 

9. Sauðárkrókur .......0.020000 0... 1000 000 

10. Siglufjörður (læknisbústaður) .............. 150 000 

11. Siglufjörður (sjúkrahús) ........000000000.. 1200 000 

12. Akureyri ......000 000 500 000 

13. Húsavík (læknisbústaður) .......000.0000... 200 000 | 

14. Húsavík (sjúkrahús) 20.02.0200... 00. 1300 000 

15. Þórshöfn .........00000.0 00 300 000 

16. Vopnafjörður .........00020.2 0... 350 000 

17. Seyðisfjörður ..........02.0 000. 300 000 

18. Neskaupstaður .......000.2022 00. 200 000 
19. Eskifjörður (.........000000 0. 350 000 
20. Djúpivogur .........0.20 0000 250 000 
21. Höfn ........00000 00 50 000 
22. Vik 2... 250 000 
23. Vestmannaeyjar .......00000 0000. 1500 000 
24. Laugarás ..........00..0 0000 300 000 
25. Selfoss ........2.00.0 0 200 000 
26. Kópavogur ......0000000 000 300 000 
21. Reykjavík .........000.02 00. 8 000 000 

| 20 057 000 

X. Embætti skólayfirlæknis: 
a. Laun ..........000000000 0000 214 680 
hb. Annar kostnaður ..........0000.00 00... 44 000 

0 7 258 680 

KI. Til ónæmisaðserða samkvæmt lögum nr. 36/1950 40 009 
XII. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum sóttvarnarlaga, 

nr. 34 12. apríl 1954 .......20200000.0 0... 0... 50 000 
XIII. Kostnaður, er leiðir af fyrirmælum farsóttalaga, 

nr. 10/1958 ..........20200 000... en 330 000 
KIV. Til rannsókna á geislavirkni í matvælum ........ 350 000 
XV. Til lækningaferða sérfræðinga .................. 30 000 
XVI. Til læknisvitjanasjóða samkv. lögum nr. 59 4. júlí 

1942 .....02.00002000 000 40 000 
XVII. Til lækningatækja í fámennum læknishéruðum 

samkv. lögum nr. 45/1962 .........0000000000... 200 000 
XVIII. Til námsferða héraðslækna og annarra embættis- 

lækna eftir úthlutun landlæknis ................ 50 000 
XIX. Til norrænu lyfjaskrárnefndarinnar ............ | 13 500 

A 28
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Kostnadur vegna laga nr. 27/1945, um eyding å 
rottum ……semeeeeeeseeeeseeeeeeeeeeeeeeeeee eee 

00.00.0020... 

#00... 

SS... 0... 0 

Kostnaður við matvælarannsóknir samkvæmt lög- 
um nr. 24/1936 
Til heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands, 
byggingarstyrkur „............0... eveeeeesen 

Samtals   

| 
kr. kr. 
  

| 

  227 628 
160 000 | 
  

| 

| 
| 

| 
| 
| { 

| 

450 000 
36 000 

150 000 

300 000 
1 300 000 

70 000 
50 000 
20 000 

676 892 
100 000 

387 628 

750 000 

400 000 
  

142 174 571 
| 
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Til samgöngumála, veðurþjónustu o. fl. er veitt (samgöngumálaráðuneyti): 
  

A. Vegamál. 

Framlag til vegamála samkvæmt 89. gr. vegalaga nr. 

71/1963 
Til ferjuhalds 
Styrkur til að halda uppi byggð og gistingu handa 

ferðamönnum 

Til Guðmundar Jónassonar til rekstrar snjóbifreiðar 

Samtals A. ... 

B. Samgöngur á sjó. 

Skipaútgerð ríkisins .........2200..0. 0. 0... 0... 

Til byggingar flóabáta fyrir farsvæði Djúpbáts og 

Breiðafjarðarbáts 

Skipaútgerð ríkisins hefur yfirumsjón með ferðum 

flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 

greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og 

rekstrarreikningur 1964 frá útgerð þessara báta, ef 

styrkupphæð til þeirra það ár hefur numið yfir 1000 

kr. Ferðaáætlun 1965 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 ........00000. 0... 0... 2699560 

— Hluti af launum verkfræðinga o. fl. 

færður á hafnir ........00000.0.0 00... 710000 

2. Annar skrifstofukostnaður ......000000000.0..... 

3. Ferðakostnaður og fæðispeningar .........00.00.. 

kr. kr. 
  

47 000 000 
15 000 

170 000 
200 000 
25 000 
30 006 

  

47 440 000 
  

24 000 000 
7 632 009 

820 000 

  

32 452 000 
    1 989 560 

740 000 
125 000   2 854 560
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II. Laun vitavarda: | 
a. Föstlaun ............0%.00 0000 1200 000 | 
b. Aukagæzla og aðstoð ........0.0...0000. 150 000 | 

——| 1350 000 
III. Rekstrarkostnaður vitanna: | 

a. Vitaskipid ..........0.0.. 00. 5 000 000 | 
b. Vitarnir ...........0 3 450 000 | 

—————| 8450 000 
IV. Viðhald og endurbætur vitanna ................0.... | 730 000 
V. Sjómerki .............000.00 00 | 300 000 

VI. Til áhalda ................. 000... ' 8.000 000 
VIL Til hafnarmannvirkja og lendingarbóta: | 

1. Akranes ...... ' … i eres, 5 HR 700 000 | 
2. Akureyri „0... 650 000 | 
3. Árskógssandur „........0.... 0. 100 000 | 
4. Bakkafjörður ..........000000 00 50 000 | 
5. Blönduós ......2000.0 00. 50 000 | 
6. Bolungarvík .......0.0...0. 2 400 000 | 
7. Borgarfjörður eystri .........0.0. 00. 400 000 | 
8. Breiðdalsvík .......0.0.0.0.0. 100 000 | 
9. Búðareyri, Reyðarfirði l..l0.00.00 300 000 | 

10. Dalvík 00... 250 000 | 
11. Drangsnes ........0......... 100 000 | 
12. Eskifjörður ...........0. 0. 700 000 | 
13. Eyrarbakki ............. 500 000 | 
14. Fáskrúðsfjörður .........000.0.0. 300 000 ' 
15. Flatey á Skjálfanda .......0.0.00.0... 2 200 000 
16. Flateyri ............. 0 400 000 | 
17. Gerðavör, Garði .......0..... 200 000 | 
18. Grafarnes ..........00.00 00 500 000 | 
19. Grenivík .........0. 300 000 | 
20. Grímsey .......00.0 00 200 000 | 
21. Hafnarfjörður „......00 seeeeeeeeeevereee 700 000 | 
22. Hauganes „........0 200 000 | 
23. Hellnar ..........0 150 000 | 
24. Hofsós 20.00.0000... 400 000 | 
25. Hrisey 0... 200 000 í 
26. Húsavik ........0. 400 000 | 
27. Hvammstangi .............. 0. 50 000 | 
28. Höfn í Hornafirði ........0.0.0.000000 500 000 | 
29. Ísafjörður .........000 essere 450 000 | 
30. Járngerðarstaðir .........0.0.0.00.000 700 000 | 
31. Kópavogur ........0. 0 200 000 | 
92. Mjóifjörður „00.00.0000 100 000 | 
33. Neskaupstaður „......0..0..0 700 000 | 
34. Norðurfjörður 2... 200 000 | 35. Ólafsfjörður 2... ses 300 000 | 
36. Ólafsvík 2... 600 000 
37. Patreksfjörður 2... 600 000 | 
38. Raufarhöfn .......0.00.00 550 000 
39. Sandgerði ....0... 450 000 |;
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40. Sauðárkrókur 

41. Seyðisfjörður .......00000 0... renn 

42. Siglufjörður 
43. Stokkseyri ....02..0000 nr 

44. Stykkishólmur 
45. Stöðvarfjörður 
46. Súðavík 
47. Suðureyri 
48. Tálknafjörður 

49. Vestmannaeyjar =.....00ec0n ern 

50. Vogar ......20000 00 

51. Vopnafjörður - 
52. Þingeyri 
53. Þórshöfn 
54. Ýmsar hafnargerðir 

VIII. Ferjubryggjur: 
1. Loðmundarfjörður 
2. Skálavík við Mjóafjörð 

3. Staður, Reykjanesi .......000000 0... 

4. Vigur 
5. Æðey . 

6. Ogur vid Isafjardardjup 

7. Til undirbúnings bifreidaferju á Hvalfirði ..... 

IX. Til hafnarbótasjóðs 
X. Til greiðslu á eftirstöðvum af lögboðnum hluta rikis- 

sjóðsframlags til hafnarframkvæmda ............. 

XI. Greiðslur af hafnarlánum ........000000 0... 0... 

XII. Til rannsókna á möguleikum til hafnargerðar á stöð- 

um þar sem engar hafnarnefndir eru starfandi .... 

Þar af til Dyrhólasvæðisins 100 þús. kr. 

b. Annar kostnaður 

Samtals C. ... 

D. Flugmál. 

I. Stjórn flugmála: 

a. Laun fastra starfsmanna ........0..0... 1292880 

b. Aukavinna .........0000000 000 

e. Önnur laun .......0.00000 000. 

d. Annar kostnaður 

—- Endurgreitt vegna alþjóðaflugþjónustunnar .... 

Il. Reykjavíkurflugvöllur: 

1. Flugvallarstjórn: 
a. Laun ......000000 00 

. Til endurbóta og viðgerða á dýpkunarskipinu Gretti 

. Kostnaður vegna þátttöku í ráðstefnu P.I.A.N.C.: 

a. Þátttökugjald .........0200 000. 

150000 
285000 

ARA 1600000 

100 000 
600 000 
400 000 
300 000 
600 000 
200 000 
150 000 
400 000 
100 000 
700 000 
200 000 
600 000 
500 000 
600 000 
200 | 000 

15 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 

  
| 19 500 000 

| 
| 

| 

615 000 
4 000 000 

8 000 000 
11 834 000 

400 000 

1500 000 

100 000 
  

62 633 560 
  

2 600 000   3 327 880 

727 880  
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b. Aukavinna ........0.0000. 75000 
c. Annar kostnaður ................... 40000 

—— 405 640 
Slökkviliðsdeild: 

a. Laun fastra starfsmanna ............ 1544320 
b. Aukavinna .........0...0.. 0. 380000 
c. Vaktaálag .......................... 420000 
d. Önnur laun ........00.0 0. 450000 
e. Annar kostnaður ................... 650000 

7 3 444 320 
Vélaverkstæði: | 
a. Laun „......... 314520 
b. Aukavinna .........0..0 100000 
c. Laun vélvirkja og timakaupsmanna .. 1000000 
d. Annar kostnaður ........,........... 250000 

1664520 
Fært á aðra liði .................... 1664520 

Trésmíðaverkstæði : 

a. Laun ..........00 0 234420 
b. Aukavinna ........0..0.000. 0. 100000 
c. Laun trésmiða og aðstoðarmanna .... 525000 
d. Annar kostnaður ................... 175000 

1034420 
Fært á aðra liði .................... 1034420 

Rafmagnsverkstæði: 
a. Laun „......... 204720 
b. Aukavinna ..........0.000. 0. 90000 
c. Annar kostnaður ........,........... 90000 

384720 
Fært á aðra liði .................... 384720 

Viðhald og varðveizla mannvirkja: 
a. Laun ............0..0.0 0000 210120 
b. Aukavinna ........0....0.00.. 0. 75000 
c. Vidhald husa og flugvallarsvædis ... 1300000 
d. Viðhald brautar og öryggisljósa ..... 175000 
e. Hreinsun og sandburður ............ 800000 
f. Viðhald vega, girðinga og skólplagna 400000 
8. Endurbætur og lenging malarbrauta . 1800000 
h. Malbikun flugbrauta ................ 1500000 

—.—.— 6 260 120 
Annar kostnaður .............0.0..... 1300000 
A Tekjr 2... 550000 

—.— 750 000 

IIL Keflavíkurflugvöllur: 10 860 080 
1. Stjórn flugmála: 

a. Laun ..........0.0.0... 555120 
b. Annar kostnaður ................... 430900 

—.—.—— 986 020
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2. Flugumferðarstjórn: 
a. Laun .......0..00 0000 1992930 

b. Vaktaálag og aukavinna ............ 1114100 
c. Annar kostnaður ........0000%0.0.0.. 650000 

0 3 757 030 

3. Radiodeild ............0..2 00. 682 100 

4. Tryggingagjöld ...........0000 0000 00 nn 213 800 

5. Viðhald og rekstur húsa og rafstöðva .......... 500 000 

6. Annar kostnaður .........00.0000. 00. 300 000 
——.——— 6 438 950 

IV. Aðrir flugvellir: 

1. Framkvæmdastjórn: 
a. Laun .........00000.. enn 290640 

b. Aukavinna ......000000 00 60000 

c. Endurbætur á vélageymslu .......... 150000 

d. Annar kostnaður ........0000...0.... 360000 
—— 860 640 

2. Akureyrarflugvöllur: 

a. Laun ..........00 0... 92760 

b. Aukavinna .......0.0000 00... 15000 

c. Önnur laun ........00000 00... 90000 

d. Annar kostnaður ......00.000000000.. 660000 

5 857 760 

3. Sauðárkróksflugvöllur: 
a. Laun .......000000 000 100320 

b. Önnur laun ......0.00.000. 0... 20000 
c. Annar kostnaður ......0.0000.00..... 150000 

——— 270 320 

4. Egilsstaðaflugvöllur ........220000000 00... 250 000 

5. Vestimannaeyjaflugvöllur .......0..000000.0..0.0.00. 300 000 

6. Ísafjarðarflugvöllur ...........0000 0000... 0... 200 000 

7. Húsavíkurflugvöllur ........0....000000 0... 170 000 

8. Aðrir flugvellir ........0..000.00 000... 900 000 
————| 3808720 

V. Flugöryggisþjónustan: 

A. Framkvæmdastjórn: 

a. Laun fastra starfsmanna ............ 173280 

b. Aukavinna ........00000000 0... 12000 

c. Önnur laun ........00.. 00. 60000 
d. Annar kostnaður ........000.00000... 125000 

5 370 280 

B. Upplysingaþjónustan: 
a. Laun fastra starfsmanna ............ 249000 

b. Aukavinna .......000000 0. 90000 
c. Annar kostnaður .......20000000.... 40000 

— 379 000 

C. Flugumferðarstjórn: 

1. Flugumferðarstjórn, Reykjavik: 
a. Laun fastra starfsmanna ......... 1901230 

b. Aukavinna .....0000000 00. 810000    
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c. Vaktaálag ....................... 450000 
d. Annar kostnaður ................ 1082000 

—.— 4 243 230 

2. Flugumferðarstjórn, Akureyri: 
a. Laun .....ssseeeeeeeeeeveeevveree 230520 
b. Aukavinna ............. reevee 165000 
c. Vaktaålag ................ 30000 
d. Annar kostnaður ...,............. 370000 

— — 795 520 

3. Flugumferðarstjórn, Vestmannaeyjum: 
a. Laun ....00sseeseueeeeeeeeeereee 239880 
b. Aukavinna .......... 150000 
c. Vaktaálag ..........)........ 15000 
d. Annar kostnaður ................ 130000 

0 534 880 

á. Flugumferðarstjórn, Egilsstöðum: 
a. Laun 2... 159300 
b. Atkavinna ......0.00..0 100000 
c. Vaktaálag essere 20000 
d. Annar kostnaður ................ 180000 

—— 459 300 

5. Flugumferðarstjórn, Ísafirði: 
a. Laun ....sssseseneneeeeeereresee 217320 
b. Aukavinna 2... 70000 
c. Annar kostnaður ................ 200000 

== 487 320 

6. Flugumferðarstjórn, Hornafirði: 
a. Laun 2... 100320 
b. Aukavinna .............0000.. 40000 
c. Ánnar kostnaður ................ 90000 

0 230 320 

. Radiodeild: 

1. Deildarstjórn — laun .........00000 249 000 
2. Radioverkstæði, Reykjavík: 

a. Laun 2... 798360 
b. Aukavinna .........0.0000 0 700000 
c. Annar kostnaður .............. =... 350000 

1848360 
Fært á aðra liði ..........00..... 1848360 

3. Radioverkstæði, Akureyri: 
a. Laun fastra starfsmanna ......... 98720 
b. Aukavinna 2... 60000 
c. Annar kostnaður ................ 75000 

233720 
Fært á aðra liði ................. 233720  
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4. Radioverkstædi, Egilsstöðum: 
a. Laun ........02000 00. 46380 

b. Aukavinna .......00.00000. 0. 25000 

c. Annar kostnaður ..........00.0.... 35000 

106380 
Fært á aðra lði ................. 106380 

5. Rekstur stöðvanna .......2.000000. 0... 1980 000 
—.— 9 728 850 

VI. Kostnaður við alþjóðaflugmálastofnunina og flug- 
málaráðstefnur: 

1. Framlag til ICAO .......00200 0 230 000 

2. Ferðakostnaður .........2.0.00 000. 300 000 

3. ICAO-deild: 
a. Laun fastra starfsmanna ............ 155 760 

b. Aukavinna ......2000000 000 35000 

c. Önnur laun 22.00.0000... 60000 
d. Annar kostnaður ......0..000.00..0.... 5000 

0 255 760 
— — 785 760 

VII. Loftferðaeftirlit: 

a. Laun .........000.0 000 262440 

b. Aukavinna .......0.000000 0... 40000 

c. Flugskráning .......0...0000 000... 425000 
d. Annar kostnaður ........00000000 00... 225000 

952 440 

— Tekjur .......0.0200 000 10 000 
— 942 440 

VIII. Þjálfun starfsmanna í flugvallarrekstri ............ 225 000 

IX. Styrkir til námsmanna og starfsemi áhugamanna .. 250 000 

X. Ferðakostnaður og mælingar .......000200000..00.0.. 100 000 

XI. Alþjóðaflugþjónustan: 

1. Flugfjarskiptaþjónustan ........02.000.0 0000... 23 379 151 

2. Flugveðurþjónustan .......0000000 0000 0... 11 206 049 

3. Flugumferðarstjórn .....00..0000 00 nn nr 8 928 722 

4. Sæsímakostnaður ........020000.0 0... 19 210 252 

62 724 174 

— Alþjóðatillag .........220000 00... n nr 57 937 379 : 

——— 4 786 795 
XII. Framlag til ICAO vegna veðurathugunarskipa á 

Norður-Atlantshafi ..........2220000 0... 7924 000 

XIII. Veðurþjónusta á Grænlandi og lóranstöð í Færeyjum 2 200 000 

Tekjur af flugvöllum eru áætlaðar: 41 578 475 

1. Af Reykjavíkurflugvelli ............2202000 000... 4 500 000 

2. Af Keflavíkurflugvelli .........0.0.0.0. 000... 15 000 000 

3. Af öðrum flugvöllum ......00.0000 00... 300 000 
19 800 000 

Samtals D. ... 21 778 475 
      

A 29
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E. Vedurbjonusta. 

I. Almenn veðurþjónusta: 
A. Yfirstjórn og skrifstofa: 

Í. Laun ........... 0. 680000 
2. Aukavinna ...........0. 0000. 10000 
3. Annar kostnaður ............0...... 350000 

— 1 040 000 
B. Veðurstofan á Reykjavikurflugvelli: 

Í. Laun 2.........0. 1306360 
2. Aukavinna og vaktaálag ............ 694500 
3. Þóknun veðurathugunarmanna ....... 600000 
4. Símakostnaður .........0000%..... 1279000 
5. Annar kostnaður „.................. 341422 

— = 4 221 282 
C. Loftskeytadeild: 

1. Laun 2... 361632 
2. Aukavinna „.........0..00 00. 213500 
3. Annar kostnaður „.........0.00....... 200000 

0 775 132 
D. Veðurfarsdeild: 

1. Laun ......0eseeueeeeeeerevevneee 547740 
2. Aukavinna ........0. 0 30000 
3. Þóknun til veðurathugunarmanna ... 365000 

4. Annar kostnaður ..................… 600000 

BR 1542 740 
E. Áhaldadeild: 

i. Laun 2... 575340 
2. Aukavinna ........0..0000 000. 50000 
3. Veðurathugunaráhöld ............... 160000 
4. Til veðurathugana á hálendi Íslands . 440000 
5. Annar kostnaður #.................. 210000 

—— 1435 340 
F. Jarðeðlisfræðideild: 

1. Laun .„.......... 0. 182880 
2. Autkavinna #..........0000 00 30000 
3. Jarðskjálftamælar utan Reykjavíkur . 80200 
4. Annar kostnaður ................... 200000 
5. Ýmsar veðurfræðilegar mælingar ....  70000 

A 563 080 
G. Bóka- og skjalasafn: 

1. Aukavinna .........0.000 0. 40000 
2. Annar kostnaður ...........0........ 110000 

BENENE 150 000 

9 727 574 

— Endurgreitt vegna flugveðurþjónustu ........... 1011 985 

— 8 715 589 
II. Tillag til alþjóðaveðurrannsóknarstofnunarinnar ... 65 000 

Ill. Veðurþjónusta vegna millilandaflugs: 
1. Laun ..............0 3 523 528 
2. Aukavinna ...........0... 00 2 245 000 
3. Þóknun veðurathugunarmanna ................. 357 000
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4. Mælitæki til håloftaathugana .........00.00 00... 1720 000 

5. Símakostnaður .......0200000 0000. 750 000 

6. Annar kostnaður .........00000. 0... nn 1520 000 

7. Óbeinn kostnaður samkvæmt samningi ......... 1011 985 

8. Afborganir og vextir ........000.0 00... 18 536 

Fært á 13. gr. D. XL 2 ..0.0.00000000 00. 11 206 049 

Samtals E. ... 8 780 589 
F. Ýmis mál. 0 

I. Ferðaskrifstofa ríkisins: 
1. Skrifstofukostnaður: 

a. Laun ........0.0020. 00. 970320 
b. Aukavinna .....0.0020000 00... 400000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ...... 200000 
d. Annar kostnaður ........0.00000.0... 600000 

= 2170 320 

2. Landkynning .........0202.0 enn sn nr 750 000 

3. Þátttaka í landkynningarstarfsemi Norðurlanda- 

þjóða lll — 407500. 
3 327 820 

— Tekjur ........0.0 0000. 2 400 000 
Rekstrarhalli ——— 927 820 

II. Skipaskoðun ríkisins: 

1. Laun ........0000. 00. 2 148 600 
9. Þóknun til skipaskoðunarmanna, sem ekki eru á 

föstum launum úr ríkissjóði (áætlað) .......... 400 000 

3. Ferðakostnaður ..........0.00000 0000. 375 000 

4. Til fræðslumyndar um notkun gúmmíbáta BR 50 000 
5. Kostnaður við útreikninga á stöðugleika nokkurra 

íslenzkra fiskiskipa .......0.000200 0000... 180 000 

6. Annar kostnaður ........0200000 000. 700 000 

3 853 600 

= Tekjur .......000000 0000 2 700 000 
—| 1153609 

TIl. Stýrimannaskólinn: 

1. Laun .......00 0000 815 500 

2. Stundakennsla og prófkostnaður ............... 964 499 

3. Húsaleiga .........00000000 0. 160 000 
4. Hiti, ljós og ræsting .........0.00. 00... 325 000 
5. Til áhaldakaupa ........0000 0... 155 000 
6. Til námskeiða utan Reykjavíkur ............... 250 000 

7. Annar kostnaður .........00000 0000... 100 000 
————— | 2769999 

IV. Sjómannaskólahúsið: 
Húsvarzla og reikningshald: 

1. Laun .......0.000. 00 96 360 

2. Annar kostnaður „,.,..0000000 00 enn. 1780 000 

1876 360
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— Endurgreiddur kostnaður af hita og 
ræstingu ........0........ 2 1039000 
Húsaleiga ............... 0. 837360 

—.— 1876 360 

Til matsveina- og veitingaþjónaskóla: 
1. Laun .........0...0. 0. 282 720 
2. Stundakennsla ............0000 000... rn 200 000 
3. Áhaldakaup .........0..0 0... 50 000 | 
4. Annar kostnaður ..........0..... 2 325 500 | 

ms 858 220 
Til landmælinga: 

Í. Laun 2... 273 600 
2. Prentun landabréfa .........00.00.00.0. 275 000 
3. Annar kostnaður .........0.00000.0... 750 000 | 
á. Til kaupa á útteikningartæki (fyrri greiðsla) .... 100 000 | 

———) 1 398 600 
Til sjómælinga og sjókortagerðar: | 
1. Sjomælingar: 

a. Laun 22... 53670 
b. Mælingavinna 2... 350000 
c. Útgerð sjómælingabáts .............. 460000 
d. Til kaupa á tæki til sjómælinga og 

kortagerðar ......0....00... 200000 
e. Ánnar kostnaður ................... 120000 

0 — 1 183 670 
2. Sjokortagerd: | 

a. Laun sees 112920 
b. Prentun 20... 250000 
c. Efni 2... 90000 
d. Til åhaldakaupa .................... 100000 
e. Annar kostnaður ................... 140000 

692920 
— Tekjur 2... 200000 

492 920 
——| 1676590 

Styrkur til flugbjörgunarsveitar Reykjavíkur ...... 50 000 
Til flugbjörgunarsveitar Akureyrar ........0......., 50 000 
Til Ferðamálasjóðs .......00. erne 1500 000 
Til endurbóta við Geysi .......0.. 80 000 
Til lagfæringar og fegrunar á hverasvæðinu í Hvera- 
gerdi ......... 200 009 
Til gisti- og veitingastaðaeftirlits samkv. lögum nr. 
53/1963: 
1. Laun ....sssssssssnennennennnnee eee eeeee 187 600 
2. Annar kostnaður .........0.. 80 000 | 

—] 267 600 
Til byggingar umferdarmidstådvar i Reykjavik .... | 500 000 

Samtals F. ... 

      11 432 429 

   



31. desember. 297 

14. gr. 

Til menntamála er veitt (menntamálaráðuneyti): 

Cc. 

d. 
€. 

Nr. 62. 

  

A. Kennslumál. 

Háskólinn: 

1. Laun .........000 000. 

9. Til risnu háskólarektors og deildarforseta 

3. Hiti, ljós og ræsting ......2000000 000... 

4. Til tannlækningastofu ......00000000000 

5. Til kennslu í lyfjafræði lyfsala .......... 

6. Til verklegrar kennslu í lyfjagerð ........ 

7. Til rannsóknarstofu í lyfjafræði ........ 

8. Til rannsóknarstofu í heilbrigðisfræði ... 

9. Til stundakennslu ......0.000000 00.00.0000. 

10. Til námskeiða og heimsókna erlendra vís- 

indamanna ......0000 00. 

11. Til rannsóknarstofu í handlæknisfræði ... 

12. Til verklegrar kennslu í guðfræði ...... 

13. Fasteignagjöld og tryggingar ............ 

14. Prófkostnaður .......020000 000... 

15. Íþróttakennsla ......00.00000 000. 0... 

16. Til stúdentaskipta ......0.0000.0000. 00... 

17. Til landmælinga .......0000000. 00... 

18. Námskeið í uppeldisfræðum ............. 

19. Til bókakaupa .....0.000000 000. 

20. Til sérlestrarherbergja stúdenta ......... 

91. Ýmis útgjöld ......000000000 000... 

29. Námskeið fyrir norræna stúdenta ........ 

93. Til frjálsrar rannsóknarstarfsemi ........ 

94. Rannsóknarstofa í lyfjafræði lyfsala ..... 

25. Vegna orlofs háskólakennara ............ 

26. Til félagsstarfsemi stúdenta ............. 

97. Til rannsóknarstofu í efnafræði ......... 

28. Til útgáfu kennslubóka .......00.0.0.0... 00. 

29. Stofnkostnaður lífeðlisfræðideildar við 

læknadeild ......0.00002 000. 

Tilraunastofa háskólans á Keldum: 

1. Laun 2.......020 000 

2. Annar kostnaður .......0000000 0... 

— Tekjur .....0.000 00 

Til eðlisfræðirannsókna .......000000 00... 

Til norðurljósarannsókna .....0.00..0000..0.. 

Til reiknistofu háskólans vegna kaupa á raf- 

eindareiknivél ........000020 0. 

II. Handritastofnun Íslands: 

ll. a. 

Laun og rannsóknarstyrkir ................ 

Kostnaður við útgáfu handrita ............ 

Annar kostnaður .......200002 0000... 

Til styrktar íslenzkum námsmönnum ...... 

Þar af til Lánasjóðs Íslenzkra námsmanna 

samkv. lögum nr. 52/1961 a. m. k. 8 758 773 kr.   

kr. kr. 
  

11 950 540 
55 000 

750 000 
1299 000 
300 000 
30 000 
15 000 
10 000 

1 000 000 

175 000 
20 000 
10 000 

130 000 
300 000 
100 000 
80 000 
60 000 
40 000 

400 000 
300 000 
900 000 
50 000 

150 000 
30 000 

200 000 
120 000 
50 000 

250 000 

500 000 

1 785 960 
3 130 000, 

4 915 960 
4 433 000 

925 000 
1 000 000 

— 120 000, 
11 057 677 

    
19 274 540 

482 960 
1 600 009 
200 000 

1752 000 

2 075 000
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b. Fimm ára styrkir ss. 1400 000 
c. Til leiðbeiningarskrifstofu um nám erlendis, 

samkvæmt nánari ákvörðun menntamálaráðu- 
neytisins ........... 00. 13 500 

IV. Fræðslumálastjóraembættið: | 12 471 177 
a. Laun 2... 1512 240 
b. Aukavinna .......0.0.000.00.. eeveeee 237 000 
c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ............ 339 000 
d. Ferða- og bifreiðakostnaður ................ 180 000 
ce. Símakostnaður, burðargjöld og auglýsingar .. 200 000 
f. Annar kostnaður ............0.0............ 200 000 i 

V. Menntaskólinn í Reykjavík: | 2668 240 
a. Föst laun ..........00000000 0. 5 447 107 
b. Stundakennsla ...........0.0...000. 000... 4 769 395 
c. Hiti, ljós og ræsting ....................... 800 000 
d. Viðhald húsa og áhalda .................... 550 000 
e. Náms- og húsaleigustyrkir „................ 35 000 
f. Styrkur til bókasafns skólans .............. 25 000 
8. Styrkur til bókasafnsins Íþöku ............. 10 000 
h. Prófkostnaður ........0.0000.00 rese eeeeeee 285 000 
i. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 20 000 
Í. Námsferðir ............0 0... 10 000 
k. Annar kostnaður .........0.0.0...0 350 000 
I. Til kennsluáhalda ...........0....000000.. 150 000 

m. Húsaleiga .............0.00000... enrveereee 270 000 
n. Til brunavarna .....................0...... 125 000 = 

VI. Menntaskólinn á Akureyri: | 12 846 502 
a. Föst laun ..............0.00000.... 00. 2 617 120 
b. Stundakennsla „..............0000000 1820 000 
c. Hiti, ljós og ræsting ....................... 560 000 
d. Viðhald húsa og áhalda .................... 600 090 
e. Námsstyrkir ................... 0... 25 000 
f. Til bóka og áhalda ..............00...0..... 25 000 
g. Til bókasafns nemenda .................... 5 000 
h. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 20 000 
i. Námsferðir ............... 2... 5 000 
j. Annar kostnaður ..........00..000.. 185 000 ÖNN i | 5862120 VII. Menntaskólinn á Laugarvatni: 

a. Föst laun ............00.00000. 00. 1 117 440 
b. Stundakennsla ...........0000.00 00 404 000 
c. Húsnæði, ljós, hiti og ræsting ............... 300 000 
d. Prófkostnaður ..........0.0.....0 0. 35 000 
e. Námsstyrkir ................00. 0 15 000 
f. Vegna kostnaðar við skólastjórn ............ 20 000 
g. Námsferðir ................................ 5 000 
h. Til bókakaupa og áhalda .......0..0000000... 25 000 
i. Til bókasafns nemenda ..............000... 5 000 
Í. Annar kostnaður ..............00.00000.0. 180 000 
k. Viðhaldskostnaður .................000000... 150 000   2 256 440
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VIII. Kennaraskólinn: 

1. a. Föst laun ......000000 00... 3745976 

b. Stundakennsla ........0.0.000... 984400 

c. Prófkostnaður ......0000000000.. 120000 

d. Hiti, ljós og ræsting ............ 730000 

e. Bækur og áhöld .........0000... 50000 

f. Námsstyrkir 2...00000. 000... 35000 

g. Viðhald húsa og áhalda .........-. 75000 

h. Annar kostnaður .........00.00... 180000 

i. Kostnaður við skólastjórn ....... 20000 

i. Námsferðir .......00000 00... 10000 

k. Húsnæði utan skóla ............ 300000 

a 6 250 376 

2. Handíðadeild: 

a. Laun ......0.00000 000 411840 

b. Stundakennsla .....0.0000000.0.. 128580 

c. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 90000 

d. Til áhaldakaupa ........0.0.0... 50000 

e. Annar kostnaður ..........00... 50006 

f. Viðhald ........00000 00... 50000 
—— 780 420 

enn 7 030 796 

IX. Tækniskólinn: 

a. Kostnaður við undirbúning að stofnun skólans 250 000 } 

b. Rekstrarkostnaður — undirbúningsdeildar i | 

Reykjavík frå 15. sept. til 31. des. 1964 ...... 1213 000 ; 

c. Rekstrarkostnaður undirbúningsdeildar á Ak- | 

ureyri frá 15. sept. til 31. des. 1964 .......... 176 000 | 

d. Rekstrarkostnaður árið 1965 .......0.000.0.. 1173 000 | 

e. Rekstrarkostnadur undirbúningsdeildar á Ak- 

ureyri árið 1965 ......0.0000000 rr... 440 000 
—— —| 3252 009 

X. Vélskólinn: 

a. Föst laun ......0000000 000 696 840 

b. Stundakennsla ......0000000 0000. n 500 000 

c. Til verklegrar kennslu „.....2.0000000 0000. 60 000 

d. Til áhaldakaupa ......000000 0... 100 000 

e. Hiti, ljós og ræsting ......00.020. 000... 340 000 

f. Húsaleiga ........000.000 0000 enn. 274 000 

g. Prófkostnaður ........000000 enn nn... 65 000 

h. Styrkur til bókasafns .....0022000......0.... 3 000 

i. Til að semja og gefa ut kennslubækur ...... 25 000 

i. Námsferðir .......2.0000 0... enn. 5 000 

k. Annar kostnaður .......000000 000... 150 000 

XI. Iönfræðsla: 0 2 218 840 

1. Iðnskólinn í Reykjavík: 

a. Laun ......0..00000 000 2904840 

b. Stundakennsla ........0000.0.0.. 1100000 

ce. Annar kostnaður .......0........ 2370000 

—— | 6374840  
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2. Til iðnskóla utan Reykjavikur: 
a. Laun ........... 1448208 
b. Stundakennsla .................. 1000000 
c. Annar kostnaður ............... 1249750 

0 | 3697 958 
3. Til listiðnaðardeildar handíðaskólans: | 

a. Laun 2... 261276 | 
b. Stundakennsla ........0......... 375000 
c. Annar kostnaður ............... 598500 

— 1 234 776 
4. Laun vegna orlofs og forfalla ..........., 122 000 

—-—| 11429571 
XII. Almenn barnafræðsla: 

1. Til barnaskóla Reykjavíkur: 
a. Laun „0... 34675380 
b. Stundakennsla ................. 1300000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 6253750 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga . 5200000 

—— |47 4929 130 
2. Til barnaskólans á Akranesi: 

a. Laun ....ssssseeeeeeeevereree 2310000 
b. Stundakennsla 2... 140000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður .....,...... 260000 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 135000 

——— | 2845 000 
3. Til barnaskólans á Ísafirði: 

a. Laun .........000.. 1508728 
b. Stundakennsla .................. 70000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 164000 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 100000 

—— | 1 842 728 
4. Til barnaskólans, Sauðárkróki: 

a. Lan 2... 707380 
b. Stundakennsla 2... 65000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............, 60000 
d. Viðhaldskostnaður ............, 85000 

—— 917 380 
5. Til barnaskólans, Siglufirði: 

a. Laun 2... 1320000 
b. Stundakennsla ................. 100000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 200000 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga ... 50000 

————— | 1670000 | 
6. Til barnaskólans, Ólafsfirði: 

a. Laun ..............00.. 540940 
b. Stundakennsla .................. 50000
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c. Ljós, hiti, ræsting, profkostnadur 

og annar kostnaður ............- 

d. Viðhaldskostnaður .............. 

Til barnaskóla Akureyrar: 

a. Laun ......0000 000 

b. Stundakennsla ......00.000.000.. 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............ 

d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 

Til barnaskólans á Húsavík: 

a. Laun .........0000 000... 

b. Stundakennsla .....0000.0.0000.0.. 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 
d. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 

Til barnaskólans á Seyðisfirði: 
a. Laun .......00000 0000. 
b. Stundakennsla .....0.00000.000.. 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 

d. Viðhaldskostnaður .............. 

Til barnaskólans í Neskaupstað: 
a. Laun .....00000 000. 
b. Stundakennsla .......00000.0.0.. 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 
d. Viðhaldskostnaður .............. 

Til barnaskólans í Vestmannaeyjum: 
a. Laun ......000000 0000 

b. Stundakennsla .........0.0.000.... 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 
d. Viðhaldskostnaður .............. 

Til barnaskólans í Keflavík: 

a. Laun .......000000 0000 

b. Stundakennsla .......0.000.000.... 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 
og annar kostnaður ............. 

d. Viðhaldskostnaður .............. 

Til barnaskólans í Hafnarfirði: 

a. Laun ........0000 000. 

b. Stundakennsla .......000000.00.0.. 

c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 
d. Viðhaldskostnaður .............. 

14. gr. 
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50000 
50000 

4704000 
200000 

486000 
215000 

800000 
65000 

164000 
25000 

612000 
20000 

65000 
60000 

920000 
45000 

100000 
100000 

2145000 
230000 

320000 
160000 

2795000 
200000 

316250 
100000 

4003000 
150000 

480000 
375000 

kr. kr. 
  

  

690 940 

5 605 000 

1054 000 

757 000 

1 165 000 

2 855 000 

3 411 250 

5 008 000  
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14. Til barnaskóla Kópavogs: 
a. Laun ...........000 00. 5116680 
b. Stundakennsla .................. 200000 
c. Ljós, hiti, ræsting, prófkostnaður 

og annar kostnaður ............. 700000 
d. Viðhaldskostnaður .............. 450000 
e. Skólabifreið, rekstur ............ 200000 

———— | 6666 680 
15. Fastir skólar utan kaupstaða: 

a. Laun ............. 0 36811920 
b. Stundakennsla og umsjón ...... 3046000 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði fastra skóla 
utan kaupstaða ................ 9659800 

- 49 517 720   

16. Farskólar: 

  
A. Laun 0... 3828000 
b. Stundakennsla .................. 188000 
c. Til endurgreiðslu ríkissjóðs á öðr- 

um rekstrarkostnaði farskóla .... 675100 
— — 4 691 100 

17. Laun forfalla- og orlofskennara fyrir alla 
barnafræðsluna .....................0.0..... 1540 000 

18. Laun vegna tvi- og þrískipunar í barnaskólum 650 000 
19. Laun ráðskvenna: 

a. Laun ........00. 2319925 
b. Ráðskonustyrkir ................ 20000 

——— | 2339 925 

20. Til aukakennara og stundakennslu .......... 174 750 
21. Til skíðakennslu í barnaskólum ............ 60 000 
22. Til framkvæmdar sundskyldu í skólum sam- 

kvæmt tillögum íþróttafulltrúa ............. 3 800 000 
23. Framlög til byggingar barnaskóla og íbúða 

fyrir skólastjóra: 

a. Skólahús í smíðum: 

    
A. Greiðsluár 1956—-1960: 

1. Rvík, Breiðagerði ........... 874209 
2. Njarðvík ses. 93333 
3. Garðaskóli — Silfurtún ..... 68680 
4. Höfn, Hornafirði ........... 83333 
5. Mosvallaskólahverfi ......... 150000 
6. Reykhólar .................. 187500 
7. Húsavík ........... 235000 
8. Patreksfjörður .............. 232794 
9. Dalvík 2... 11000 

10. Egilsstaðir .................. 300000 
11. Laugaland, Holtum ......... 340000 
12. Laugaland, Þelamörk ........ 1249453 
13. Keldunesskålahverfi ......., 80000
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B. Greidsluår 1957—1961: 

Varmárskóli, Mosfellssveit .. 1388001 1. 
9. Rvík, Laugalækjarskóli ..... 800000 

3. Þorlákshöfn „.c..00.0.00.. 191333 

4. Eskifjörður, skólastjórabúst. . 60000 

5. Bárðardalur ........000....- 324000 

6. Rvík, Hamrahlíð, 1. áf. ...... 400000 

7. Hafnarfjörður, viðb. ........ 136250 

8. Kópavogur, Kársnes, 9. áf. .. 100000 

9. Vestmannaeyjar, viðb. .....-. 75000 

10. Seltjarnarnes, 1. áf. ......... 355884 

11. Kleppjárnsreykir ......00.0... 375483 

12. Grafarnes .....00000 0... 280750 

13. Nesjaskóli .....000000 00... 475000 

14. Hvammstangi <...0..0...... 50000 

15. Siglufjörður .......0...000... 270000 

16. Hella, Rangárv. .....0000.... 104000 

17. Eiðar, barnaskóli ........... 107313 

18. Mývatnssveit ....000000.00... 566667 

19. Leirárskóli ......000000..... 2750610 

20. Hafnarfjörður, Öldutúnsskóli 425000 

91. Ólafsvík 22.00.0000... 399697 

29. Laugar, Dal., 2. áf. ........ 2044408 

23. Flateyri ....000.0000 0... 307334 

24, Akureyri, Oddeyri, 2. áf. .... 733334 

25. Stöðvarfjörður ......00.0.0... 260000 

26. Laugardalur, Árnessýslu .... 186786 

27. Sandgerði 2.....0000000...... 135526 

28. Reyðarfjörður .......00..... 182302 

29. Tálknafjörður .......0000... 550000 

30. Bíldudalur .........2221242.… 200000 

GC. Greiðsluár 1961—-1967: 

1. Rvík, Vogaskóli .....0.00.... 1069500 

9. Hafnarfjörður, íþróttahús ... 1040000 

3. Grímsey 2.0ccce nn 54250 

4. Kolviðarnes „20.00.0000. 4056810 

5. Hallormsstaður ........0.... 2476953 

6. Oxarfjardarskålahverfi ...... 668475 

7. Öngulsstaðaskólahverfi ...... 70000 

8. Rvík, Hamrahlíð, 3. åf. ...... 520000 

9. — Álftamýri, 1. åf. ...... 700000 

10. Bolungarvík .....00000...... 1010856 

11. Reykdælaskóli, S-Þing. ...... 244000 

12. Ýmsir skólar .....0.00.000.... 150000 

13. Rvík, Álftamýri, 2. áf. ...... 1007291 

14. Hafnarfj., Öldutún, 2. áf. .. 728000 

15. Ísafjörður ......2000.00..... 1460375 

16. Garðaskóli, 2. áf. ........... 721875 

17. Raufarhöfn .......0..0...... 902083 

18. Vopnafjörður, 1. áf. ......... 727291 

kr. 
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19. Reykir, A-Hún. ............. 1750000 
20. Flúðir, Árnessýslu .......... 3749550 
21. Akranes, 2. åf. .............. 367791 
22. Borgarnes, 2. åf. ............ 633333 
23. Olafsvik, íþróttahús ......... 537500 
24. Hvamms- og Dyrhólaskóli ... 552600 
25. Seltjarnarnes, 2. áf. ......... 793666 
26. Dalvík, íþróttahús .......... 115625 
27. Kópavogur, 1. áf. ........... 612625 
28. Aðaldalur, 2. áf. ..........., 112500 
29. Hveragerði, íþróttahús ...... 618750 
30. Laugar, Dal., skólastjórabúst. 92500 
31. Djúpárhr., skólastjórabúst. .. 134687 
92. Hella, skólastjórabúst. ...... 194687 
33. Búðir, Fáskrúðsfirði ........ 183593 
34. Flateyri, skólastjórabúst. .... 89400 
35. Grindavík, skólastjórabúst. .. 153437 
36. Hólmavík, skólastjórabúst. .. 183062 
37. Seyðisfjörður, skólastjórabúst. 189062 
38. Skjöldólfsst., skólastjórabúst. 100000 
39. Keflavík, skólastjórabúst. .... 134687 
40. Hvammstangi, skólastjórabúsi. 165781 

D. Greiðsluár 1964— 1968: 
1. Kirkjubæjarklaustur ........ 1325000 
2. Kársnesskóli, 3. åf. ......... 1479750 
3. Rvík, Hvassaleiti ........... 500000 
4. Mývatnssveit, 2. áf. .......,. 165000 
5. Akranes, íþróttahús ......... 1487500 
6. Svarfaðardalur .............. 457500 
7. Hraungerðisskólahverfi ..... 325000 
8. Varmaland, Borgarf., 2. áf. „. 658730 
9. Neskaupstaður, íþróttahús .. 737500 

10. Þorlákshöfn, 2. åf. .......... 199250 
11. Árskógsströnd .............. 387500 
12. Reykdælaskålahverfi, 2, åf. .. 712500 | 
13. Rauðisandur 2... 2115000 | 
14. Hellissandur, íþróttahús .... 600000 
15. Skagaströnd, íþróttahús ..... 668750 
16. Njarðvík, 2. åf., íþróttahús ... 1043750 
17. Stykkish, yfirb. sundlaug ... 680000 
18. Rvík, æfinga- og tilraunaskóli 2090000 
19. Hnífsdalur, skólastjórabúst. .. 135000 
20. Selfoss, skólastjórabúst. .... 135000 
21. Arnarnesskólahv., skólabill .. 110000 
22. Sandvíkurskólahv., skólabíll . 67500 
23. Sandgerði, skólabíll ......... 67500 
24. V-Egjafjöll 0... 36863 

63 937 188   
b. Ný skólahús og skólastjórabústaðir: 

1. Kleppjárnsreykir „.......... 720000 
2. Kópavogsskóli, smíðahús .... 300000    
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3. Eskifjörður, leikfimishús og | 

sundlaug ......0.0... 630000 | 

4. Blönduós ...0..0.00.0. 300000 | 

5. Klúka, Bjarnarfirði .......... 600000 | 
6. Silfurtún, Garðahr., íbróttahús 600000 

7. Kópavogur, sundlaug ....... 450000 

8. Stykkishólmur .....0.00..... 670000 

9. Laugar, Dal., sundlaug ...... 150000 

10. Borgarfjörður eystri ........ 300000 

11. Keflavík ......0.00. 000... 300000 

12. Vík í Mýrdal ........0.0.... 400000 

13. Reykhólar, sundlaug ........ 120000 

14. Norðfjarðarhreppur ......... 300000 

15. Háls- og Ljósavatnshr. ...... 500000 

16. Sandgerði, leikfimishús ..... 530000 

17. Skeið, Árnessýslu .......... 200000 

18. Akureyri, fimleikahús ....... 300000 | 

19. Vatnsleysustr., skólastjórabúst. 170000 | 

20. Vopnafjörður, skólastjórabúst. 170000 

91. Grenivík, skólastjórabústaður 170000 

22. Skólabifreið Hellissandi ..... 175000 

93. Skólabifreið Suðurfjarða .... 40000 
—— 8 095 000 

Til fyrrverandi barnakennara eftir tillögum 

fræðslumálastjóra ......02.00000 0... 100 000 

Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ gegn því, 

að ritið sé sent öllum skólanefndarformönn- | 

um åkeypis 00.20.0000. 20 000 | 

Styrkur til tímaritsins „Heimili og skóli“ .... 10 000 

Gjöld samkv. 29. og 40. gr. laga um almanna- 

tryggingar (........2.0020 00. enn 1 300 000 

Til kennaranámskeiða ........0000. 000... 50 000 

——218202791 
XIII. Gagnfræðamenntun: 

Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun ....0.0000000 00 1033080 | 

b. Stundakennsla og umsjón ....... 250000 | 

c. Hiti, ljós og ræsting ............ 350000 | 
d. Til viðhalds lo... 994000 | 
e. Annar kostnaður ............... 130000 | 

f. Afborganir og vextir af lånum .. 245400 | 
g. Til skógræktargirðingar ........ 25000 

h. Til valnsveitu ........0....... 27000 | 

i. Heimtaugargjald ................ 69000 | 

3123480 | 

== Tekjur 2... 200000 
A 09“ 3 

Til héraðsskólans í Reykholti: 2 923 480 

a. Laun .....00.0000 00 848760 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 146000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 130000    
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d. Profkostnadur .................. 35000 
e. Annar kostnaður ............... 150000 
f. Viðhaldskostnaður ............ =. 200000 

1509760 
— Tekjur ...........00.0. 00. 140000 

—— 1369 760 
3. Til héraðsskólans að Núpi: 

a. Laun ............0000 000. 0... 850000 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 250000 
c. Ljós, hiti og ræsting ............ 400000 
d. Prófkostnaður .................. 35000 
e. Annar kostnaður ................ 150000 
f. Viðhaldskostnaður ............ =. 300000 

2185000 
— Tekjur 2...........0.. 0. 120000 

— 2 065 000 
4. Til héraðsskólans í Reykjanesi: 

a. Laun ..........0.0.0020 000 550122 
b. Stundakennsla og umsjón ...... 240000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 100000 
d. Prófkostnaður og annar kostnaður 160000 
e. Viðhaldskostnaður .............. 400000 

1450122 
a Tekjur „.................. 120000 

1330 122 
5. Til héraðsskólans að Reykjum: 

a. Laun ............ 860480 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 240000 
c. Ljós, hiti, ræsting ............., 100000 
d. Prófkostnaður .................. 15000 
e. Annar kostnaður ............... 120000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 800000 

gs. Húsaleiga ...................... 3500 

2138980 
a Tekjur . ........ 140000 

——— | 1998981 
6. Til héraðsskólans að Laugum: 

a. Laun 2... 996000 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 200000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 90000 
d. Prófkostnaður ..........,......,. 12000 
e. Annar kostnaður ............... 130000 
f. Viðhaldskostnaður „............. 450000 

——— 1878 000 
7. Til héraðsskólans að Skógum: 

a. Laun .............00.... 864000 
b. Stundakennsla og umsjón ....... 220000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 400000 
d. Prófkostnaður ......,............ 20000
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e. Annar kostnaður ........000..0.. 300000 

f. Viðhaldskostnaður ........0...... 800000 

2604000 

— Tekjur „0... 160000 
— — 2444 000 

Til héraðsskólans að Laugarvatni: 

a. Laun 2...0cccc0 sr 864000 

b. Stundakennsla og umsjón ....... 300000 

c. Ljós, hiti, ræsting .........2.... 200000 

d. Prófkostnaður ......0.00000000... 25000 

e. Annar kostnaður ....0.0.0000.000.. 105000 

f. Viðhaldskostnaður .............. 1000000 
—— 2 494 009 

Til gagnfræðaskóla i Reykjavik: 

a. Laun ....0.0000 00 30141216 

b. Stundakennsla ......000000000.. 3100000 

c. Ljós, hiti, ræsting .............. 2900000 

d. Prófkostnaður ........0000022.. 400000 

e. Annar kostnaður .............. 2940000 

f. Viðhaldskostnaður ............. 2900000 

g. Húsaleiga ......00.0000.0.0...... 1200000 
————— |43581216 

Til gagnfræðaskólans á Akranesi: 

a. Laun ....00.00c cr 1868040 

b. Stundakennsla ......000000000... 100000 

c. Ljós, hiti, ræsting .............. 215000 

d. Prófkostnaður .......00000.0000.. 20000 

e. Annar kostnaður ........0000... 53000 

f. Viðhaldskostnaður .............. 30000 

g. Húsaleiga 20.00.0000... 0... 35000 

. ——— 2 321 040 

Til gagnfræðaskólans á Ísafirði: 

a. Laun .....0000000 00 1377584 

b. Ljós, hiti, ræsting ........0..... 95000 

ce. Stundakennsla .....00.0000000000. 100000 

d. Prófkostnaður .......000000000.. 11500 

e. Annar kostnaður ............... 132000 

f. Viðhaldskostnaður .............. 45000 

g. Húsaleiga ......0.000000.. 00... 41000 

5 1 802 084 

Til gagnfræðaskólans á Siglufirði: 

a. Laun .....0.000 000 1374960 

b. Stundakennsla ......00000000.... 150000 

c. Ljós, hiti, ræsting .............. 162500 

d. Prófkostnaður .......00000000... 12500 

e. Annar kostnaður ............... 124000 

f. Viðhaldskostnaður og húsaleiga .. 22500 
—— 1 846 460 

Til gagnfræðaskólans á Akureyri: 

a. Laun .......0000 000 3854520 

b. Stundakennsla .....0.000. 0000... 545000
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c. Prófkostnaður .................. 35000 
d. Ljós, hiti, ræsting .............. 200000 
e. Húsaleiga ...................... 115500 
f. Viðhaldskostnaður .............. 75000 
8. Annar kostnaður ............... 388600 

— - 5213 620 
14. Til gagnfræðaskólans á Húsavík: 

a. Laun „.......0..0000. 880000 
b. Stundakennsla .................. 80000 
c. Prófkostnaður .................. 8500 
d. Ljós, hiti, ræsting .............. 150000 
e. Viðhaldskostnaður .............. 22500 
f. Annar kostnaður ............... 72000 

— 1213 000 
15. Til gagnfræðaskólans í Neskaupstað: 

a. Laun #„..... 635760 
b. Stundakennsla .................. 90000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 85000 
d. Prófkostnaður .................. 6000 
e. Annar kostnaður ............... 20000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 30000 

gs. Húsaleiga ...................... 5000 
— 871 760 

16. Til gagnfrædaskålans i Vestmannaeyjum: 
a. Laun „......... 1784000 
b. Stundakennsla .................. 90000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 200000 
d. Prófkostnaður .................. 20000 
e. Annar kostnaður ............... 120000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 185000 

7 2 399 000 
17. Til gagnfræðaskólans í Keflavík: 

a. Laun „......... 1874180 
b. Stundakennsla .................. 130000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 240000 
d. Prófkostnaður ......,............ 17500 
e. Annar kostnaður ............... 112500 
f. Viðhaldskostnaður .............. 100000 

5 2474 180 
18. Til gagnfræðaskólans í Hafnarfirði: 

a. Laun 2... 2724640 
b. Stundakennsla ...........00%.... 360000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 222000 
d. Prófkostnaður .................. 15000 
e. Annar kostnaður ............... 220000 
f. Viðhaldskostnaður .............. 130000 

8. Húsaleiga ....................... 50000 

5 3 721 640 
19. Til gagnfræðaskólans í Kópavogi: 

a. Laun „........ 2483280 
b. Stundakennsla .................. 200000



31. desember. 

20. 

21. 
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Ljós, hiti, ræsting .............. 

. Prófkostnaður 

. Annar kostnaður 

. Viðhaldskostnaður 

. Skólabifreið, rekstur 

. Húsaleiga 

. Laun 

. Stundakennsla 

. Ljós, hiti, ræsting 

. Prófkostnaður 

. Annar kostnaður 

. Viðhaldskostnaður 

c. 
d 

e 
f 

8 
h 

Til miðskólans í Borgarnesi: 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

Til miðskólans í Stykkishólmi: 

  

a. Laun ........00. 0000 

b. Stundakennsla .......00000000... 

c. Ljós, hiti, ræsting .............. 

d. Prófkostnaður ..........00.00... 

e. Annar kostnaður .........0..... 

f. Viðhaldskostnaður .............. 

Til miðskólans á Blönduósi: 

a. Laun ........000 0000 

b. Stundakennsla .........0000000.. 

c. Ljós, hiti, ræsting ............. 
d. Prófkostnaður .........0000000.. 

e. Annar kostnaður ..........0..... 

f. Viðhaldskostnaður .............. 
  

Til miðskólans á Skagaströnd: 
a. Laun 
b. Stundakennsla 

c. Ljós, hiti, ræsting 
d. Prófkostnaður 
e 
f 

Annar kostnaður 2... 

. Viðhaldskostnaður 

Til miðskólans á Sauðárkróki: 

a. Laun 

b. Stundakennsla 

c. Ljós, hiti, ræsting 
d. Prófkostnaður 

e 

f 

. Annar kostnaður I 

. Viðhaldskostnaður 

Til miðskólans í Ólafsfirði: 

a. Laun 

b. Stundakennsla 

c. Ljós, hiti, ræsting 

14. gr. 
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200000 
30000 

400000 
125000 
152000 
10000 

366120 
50000 
60000 
5000 

32500 
25000 

488160 
60000 
92500 
5500 

65000 
100000 

40000 

369800 
80000 
30000 

kr. kr. 
  

  

3 600 280 

538 620 

811 160 

405 100 

422 356 

948 700   
A31
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d. Profkostnadur .................. 6000 

e. Annar kostnaður ................ 65000 

f. Viðhaldskostnaður .............. 34000 

— — 584 800 
26. Til miðskólans á Dalvík: 

a. Laun ....... 345996 

b. Stundakennsla .................. 32000 

c. Ljós, hiti, ræsting .............. 35000 
d. Prófkostnaður .................. 9000 

e. Annar kostnaður ............... 25000 

f. Viðhaldskostnaður .........,..... 87500 
—————— 534 496 | 

27. Til miðskólans á Selfossi: | 
a. Laun #........ 858740 | 
b. Stundakennsla .................. 80000 | 
c. Ljós, hiti, ræsting ............... 50000 | 
d. Prófkostnaður .................. 8650 | 
e. Annar kostnaður „.............. 50000 | 
f. Viðhaldskostnaður .............. 50000 

gs. Skólabifreið, rekstur ........... 63750 | 
. . ——— | 1161140 | 

28. Til miðskólans í Hveragerði: 
a. Laun #2... 445200 i 
b. Stundakennsla .................. 65000 | 
c. Ljós, hiti, ræsting ............. 28000 | 
d. Prófkostnaður ................. 12000 | 
e. Annar kostnaður ............... 85000 | 
f. Húsaleiga ................0...... 24000 | 

s. Skólabifreið, rekstur ............ 105000 
— 764 200 | 

29. Til miðskólans á Seltjarnarnesi: | 
a. Laun 2... 596400 | 
b. Stundakennsla .................. 80000 | 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 33500 | 
d. Prófkostnaður .................. 1500 
e. Annar kostnaður og viðhald ..... 52000 

A 763 400 
30. Til miðskólans á Brúarlandi: 

a. Laun .....000eeeeeereeeeveeee 377996 
b. Stundakennsla .................. 100000 
c. Ljós, hiti, ræsting .............. 32500 
d. Prófkostnaður .................. 5000 
e. Ánnar kostnaður ............... 117500 
f. Húsaleiga, viðhaldskostnaður ... 225000 

857 996 
31. Vegna endurbóta á búningsklefum og sund- 

laug í Varmahlíð í Skagafirði „............, 345 000 
32. Til unglingaskóla: 

a. Laun „...... 2501280 
b. Stundakennsla ............0...... 740000 
c. Hluti ríkissjóðs af öðrum rekstrar- 

kostnaði ............. 962500 

0. | 4203780
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Laun forfalla- og orlofskennara fyrir allt 
gagnfræðastigið (...........2000000 00... 
Laun vegna tví- og þrískipunar í skólum 
gagnfræðastigs og þóknun fyrir sljórn ung- 
linga- og miðskóla .......0020000 00... 0... 
Til sérfræðilegs ráðunauts um meðferð á skóla- 
nemendum með bæklun eða burðargalla .... 
Laun hjúkrunarkonu við skólana á Laugar- 
Vali sees, 
Til skíðakennslu í gagnfræðaskólum ........ 
Framlag til byggingar gagnfræða- og héraðs- 

skóla: 
a. Skólahús í smíðum: 

1. Béttarholtsskóli, Rvík, 1. áf. . 900000 
2. Siglufjörður ................ 224853 
3. Reykir, Hrútafirði .......... 450000 
4. Neskaupstaður .............. 358259 
5. Keflavík „0... 175000 
6. Laugarvatn <....0...... 450000 
7. Miðskóli, Stykkishólmi ...... 425700 
8. Kópavogur 2... 672016 
9. Alþýðuskóli, Eiðum ......... 1525000 

10. Héraðsskóli, Reykjanesi ..... 2308334 

11. Akureyri 22... 790000 
12. Héraðsskóli, Laugum, 2. áf. .. 337500 

13. Gagnfræðask. verknáms, Rvík 1016483 
14. Langholtsskóli, Rvík ........ 620000 
15. Vogaskóli, Rvík ............ 650000 
16. Hasaskól, Rvík, 2. áf. ...... 1006668 

17. Alþýðuskóli, Eiðum, 2. áf. .. 1171750 
18. Langholtsskóli, 2. áf. ........ 725000 
19. Réttarholtsskóli, 3. áf. ....... 1193750 

20. Selfoss, 1. åf. co... 875000 

21. Héraðsskól, Núpi .......... 4219250 

22. Héraðsskóli, Reykjum, 2. áf. . 2005000 
23. Héraðsskóli, Reykjanesi, 2. áf. 2256700 
24. Héraðsskóli, Reykholti ...... 836250 
25. Héraðsskóli, Núpi, kennarab. 136250 
26. Vogaskóli, íþróttahús o. fl. .. 2450000 
27. Rvík, Laugalækjarskóli ...... 1348750 

28. Rvík, Sólvallaskóli .......... 1700000 
29. Héraðsskóli, Skógum ........ 1421250 

b. Ny skólahús: 
i. Réttarholtsskóli, Rvik, 4. åfangi 350000 
2. Kópavogsskóli, verknámshúsn. 1300000 
3. Laugar, S-Þing. ............. 750000 
4. Reykir Hrútafirði ........... 700000 
5. Keflavík 20... 700000 
6. Húsavík .....0.0.000..0.... 900000 
7. Sauðárkrókur .............. 600000 
8. Reykholt, leikfimishús ...... 700000 

kr. kr. 
  

  

1322320 

680 000 

45 000 | 

112 920 
100 000 

32 248 763 

6 000 000  
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39. Til lagfæringar á húsnæði heimavistarskóla 
vegna  gistihúsahalds (síðasta greiðsla af 
þremur) ............... 1 000 000 

40. Gjöld samkv. 29. og 40. gr. laga um almanna- 
tryggingar ...............0... 00. 600 000 

41. Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 
málastjóra ..........0..0.0.0000 00 450 000 

42. Til námsflokka undir eftirliti fræðslumála- 
stjora ........000... 0. 150 000 

43. Kostnaður við miðskólapróf í bóknámsdeild 
(landspróf) 02.00.0000... 175 000 

44. Prófkostnaður við mótornámskeið Fiskifélags 
Íslands ..............00. 0 80 000 

45. Til bókmenntakynningar í skólum .......... 88 000 
46. Til listkynningar í skólum ................ 200 000 
47. Til námskeiða fyrir gagnfræðaskólakennara 50 000 

———141190373 
- Stofnkostnaðarframlag vegna barna- og gagn- 
fræðaskólabygginga, er fullsmíðaðar voru 1954 .. 700 000 
Til lagningar skolpveitu vegna skólanna á Laug- 
arvatni „0... 500 000 
Til framkvæmda á Rafnseyri ............0...... 500 000 
Húsmæðrafræðsla í kaupstöðum: 
1. Húsmæðrakennaraskólinn: 

a. Laun 2... 442560 
b. Stundakennsla og aðstoð ........ 87000 
c. Prófkostnaður .................. 14000 
d. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .. 100000 
e. Annar kostnaður .............., 95000 
Í. Kennsluáhöld .................. 15000 
g. Viðhaldskostnaður .............. 73000 
h. Æfingakennsla .................. 50000 
i. Námsstyrkir .................... 10000 
j. Námsdvöl að Laugarvatni ...... 50000 
k. Námsbækur .................... 3500 

0 940 060 
2. Húsmæðraskólinn í Reykjavík: 

a. Laun ........0.... 910200 
b. Stundakennsla .................. 200000 
c. Ljós, hiti og ræsting ............ 220000 
d. Annar kostnaður og prófkostnaður — 80000 
e. Viðhaldskostnaður .............. 345000 
f. Húsaleiga ....................... 150000 

— | 1905 200 
3. Húsmæðraskólinn á Akureyri: 

a. Stundakennsla .................. 193000 
b. Ljós, ræsting ................... 44000 

c. Annar kostnaður ............... 20000 
d. Viðhaldskostnaður og hiti ...... 72000 
e. Prófkostnaður .................. 3000     332 000
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Húsmæðraskólinn á Ísafirði: | 

a. Laun ......00.0000 0... 510360 

b. Stundakennsla .......0.00000.... 45000 

c. Ljós, hiti, ræsting .......0....... 90000 

d. Annar kostnaður ........0.000... 66600 

e. Viðhaldskostnaður .............. 60000 | 

f. Húsaleiga .......0.000.0.0.00. 0... 6600 | 

a 778 560 | 

Orlofs- og forfallakennsla ........200.0..0.... 122 206 
——— 4 078 226 

XVIII. Hjúkrunarskóli Íslands: 

Laun 2... 000 2861 735 | 

Fæðiskostnaður ........00.020 000... 265 000 | 

Annar kostnaður .........00.0. 0... 1075 000 | 

Til að semja eða þýða kennslubækur ...... 50 000 

4 251 735 

Tekjur ........200.000 0. 500 000 
3 751 735 

Til íþróttakennaraskóla ríkisins: | 

a. Laun ......000000 000 296960 

b. Stundakennsla ......0.000000.0.. 85000 

c. Prófkostnaður ..........00000... 7500 

d. Til námskeiða fyrir íþróttakennara 120000 

e. Íþróttatæki og til bókasafns ..... 25000 | 

f. Ræsting, ljós og hiti ............ 100000 | 

g. Lagning íþróttavalla ............ 500000 

h. Viðhald á íþróttahúsi ........... 75000 

i. Kostnaður vegna stofnunar heima- 

vistar ......00000 0. 15000 

j. Annar kostnaður .........00.... 95000 

1319460 | 

— Tekjur .......00000 00. 17500 | 
——— | 1301960 

Til íþróttasjóðs ......0.00.0. 0... 4 000 000 

Til Íþróttasambands Íslands ................ 250 000 

Til íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar ...... 101 310 

Til ferðakennslu í íþróttum ................ 160 000 

Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ...... 8 000 

Til Íþróttasambands Íslands til utanfara í- | 

þróttamanna og námskeiða .........00000.0.. 300 000 

Til Ólympíunefndar Íslands vegna Ólympiu- | 

leikanna 1964 .........0.0000 00... n 150 000 | 

Til Frjálsíþróttasambands Íslands vegna lands- 

keppni .......000000 0 50 000 

Til yfirbyggingar sundlaugar á Siglufirði 

(fjórða greiðsla af fimm) .................… 300 000 
—— 6621270 

kennslu heyrnar- og málleysingja: 

Laun .........200000 00 667 080 

Fæðiskostnaður .........0000000 00. 00... 300 000 2.  
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3. Kaup starfsstúlkna 2... 
4. Til åhaldakaupa ..........0 
5. Nåmsferdir .............. eeeeeeeneee 
6. Styrkur til bókasafns 2... 
7. Annar kostnaður .........0.0.00.0 eeeeee 
8. Stundakennsla ........00000. 
9. Viðhaldskostnaður „0... 

Styrkur til náms- eða hælisvistar stúlkna, sem 
lent hafa á glapstigum ..........0......0..... 
Kostnaður við barnaverndarráð ................ 
Til blindrastarfsemi .......................... 

Ríkisstjórnin skipti styrknum milli Blindra- 
vinafélagsins og Blindrafélagsins. 
Til Hallgríms Helgasonar, tónskálds, til að safna 
íslenzkum þjóðlögum og gefa þau út: 
a. Styrkur ..........0.0...00 0000 

Styrkur til færeysks fræðimanns til að flytja 
fyrirlestra hér á landi um færeyskt þjóðlíf, sögu 
og bókmenntir ..............000.0.0...... 
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 
við menntamálaráðuneytið að læra tungu Græn- 
lendinga .......0...000000 00 
Til Menningar- og fræðslusambands alþýðu .... 
Til Skáksambands Íslands ...........)......... 
Til menningarsjóðs Blaðamannafélags Íslands .. 
Til dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og 
unglinga: 
a. Laun ..............000.0. 

— Tekjur 0... 

Til uppeldisheimilis fyrir ungar stúlkur ....... 
Til Jöklarannsóknarfélags Íslands, enda annist 
það jöklamælingar ..........0....0........ 
Til styrktar erlendum námsmönnum í íslenzkum 
skólum, skv. ákvörðun menntamálaráðuneytis- 
ÍMS lll 
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 ..........000000.0. 

kr. 
  

  

    

1587 580 

250 000 
220 000 
30 000 

12500 

30 000 

60 000 

60 000 
5 000 

75 000 
25 000 

1942 360 
300 000 

60 000 

581 500 

8 300 
200 000 
25 000 

7 500



31. desember. 245 Nr. 62. 

  

  

  
  

  

14. gr. 

kr. kr. 

XXXIX. Námsstjórar barna-, gagnfræða- og húsmæðra- 

skóla: 
a. 1. Laun ......000 00 1559520 

2. Annar kostnaður 2.....0.0.000.... 407000 
A — 1966 520 

b. Fræðslustjórinn í Reykjavík: 

1. Laun „0... 86640 

9. Annar kostnaður (4 skrifstofu- 

kostnaðar) .......0000 0. 450000 
A 536 640 

XL. Endurskoðun skólakostnaðar: —| 2503 160 

a. Latin ......00. 000 696 000 

b. Annar kostnaður .......000. 000... 450 000 
——— — 1146 000 

XLL 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 .. 2 000 000 

XLIL Til ríkisútgáfu námsbóka, % kostnaðar, gegn % 

af námsbókagjaldi ........000000. 0... 0... 2 250 000 

XLIIL Til upptökuheimilisins í Elliðahvammi ........ 203 940 

XLIV. Til eftirlits með skólabyggingum: 

1. Laun ........000 000 132 000 

9. Annar kostnaður .......00000. 0... 0... 95 000 
a 227 000 

XLV. Til Blindravinafélags Íslands vegna rekstrar 

Blindraskólans .....200.0000 0. een 36 950 

XLVI. Eftirlit með veikindaforföllum .......00000.0. 15 000 

XLVIL Styrkur til byggingar félagsheimilis fyrir stúdenta 

við Háskóla Íslands ........0000. 0... 1 000 000 

XLVIIL Til Nýja stúdentagarðsins til viðhalds .......... 1 000 000 

Samtals A. ... 476 826 37 + 

B. Til opinberra safna, båkautgåfu og listastarfsemi. 

I. Landsbókasafnið: 

1. Laun ......... 00 1 793 040 

9. Til bóka-, tímarita- og handritakaupa og 

bókbands ......000000 erererererreregeee 1000 000 

3. Til þess að semja og prenta skrá um handrit 20 000 

4. Til árbókar ......00000 000 35 000 

5. Til samningar og prentunar íslenzkrar bóka- 

skrár .....0.0000 ser 150 000 

6. Til að gera mikrofilmur af handritum .... 35 000 

7. Til endurbóta á landsbókasafnshúsi ...... 536 000 

8. Ýmisleg gjöld .....000000 000... 160 000 

———— 3 729 049 

II. Þjóðskjalasafnið: 

1. Laun .......0. 000 1 164 480 

9. Til bókbands, bóka- og handritakaupa og til 

umbúnaðar skjala 40 000
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3. Til æviskrárritunar ...................... 10 000 4. Ýmisleg gjöld se LL 40 000 | 
5. Til afritunar á manntölum .............. 10 000 | 
6. Til mikrofilmunar á skjölum ............ 10 000 | 
7. Til ljósritunar kirkjubóka .........002..... 40 000 | 
8. Til kaupa å skjalaskåpum og tækjum til vid- | 

gerða á handritum ...................... 400 000 
——— 1714480 

Þjóðminjasafnið: 
1. Laun 22... 878 420 
2. Til aðstoðar, tímavinna, til þess að útvega 

gripi, til áhalda og aðgerðar safngripa, bóka 
og ritfanga ..........00.0. 00 410 000 

3. Til rannsókna og ferðalaga .............. 60 000 
4. Til viðhalds gamalla bygginga ............ 500 000 
5. Til hljómplötusafns ..............0...... 5 000 
6. Til rekstrar og viðhalds húss og lóðar .... 525 000 | 
7. Til örnefnasöfnunar ...............0...... 40 000 
8. Til viðhalds sögulegra minja í Reykholti .. 10 000 
9. Til byggðasafna ........0.00.0.0..0.... 300 000 
0. Til þjóðháttadeildar ...................... 270 000 

—————-/ 2998420 
Til stofnunar skólaminjasafns .............. 25 000 
Listasafn Íslands: 
Í. Laun 2... 192 840 
2. Þóknum safnráðs ........................ 86 250 
3. Annar kostnaður ..........0.0.00...0.. 300 000 

—— 579 090 
Fræðslumyndasafn: 
Í. Laun 2... 261 000 
2. Til kaupa, endurgerðar og framleiðslu á ís- 

lenzkum kvikmyndum og kyrrmyndum 300 000 
3. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting ........... 130 000 
4. Annar kostnaður „...........0.......... 95 600 

— —- 786 600 
Náttúrugripasafnið: 
1. Laun ................. 0 1 206 480 
2. Til kaupa á náttúrugripum, bókum, safn- 

hirzlum, áhöldum og efnum .............. 125 000 
3. Til rannsókna og ferðakostnaðar ......... 100 000 
4. Til fuglamerkinga (þar af þóknun til dr. 

Finns Guðmundssonar 8000) ............. 20 000 
5. Til útgáfu Acta naturalia islandica ....... 25 000 
6. Til dr. Sigurðar Þórarinssonar til ritstarfa 

í þágu safnsins .......................... 8000 
7. Til Eyþórs Einarssonar til að gera kort af 

útbreiðslu íslenzkra háplöntutegunda ..... 8000 
8. Til teiknunar og útgáfu jarðfræðikorts af 

Íslandi „0... 60 000 
9. Hiti, ljós, ræsting og önnur gjöld ........ 175 000   1727 480
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. Til náttúrugripasafns Akureyrar ............ 50 000 
Til náttúrugripasafns í Vestmannaeyjum .... 50 000 

Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags ........ 35 000 
. Til náttúruverndarráðs samkv. lögum ....... 200 000 
. Til náttúruverndarráðs vegna friðunar Grá- 

brókar í Norðurárdal (fjórða greiðsla af fimm) 50 000 

. Safnahúsið: 

1. Laun dyravarðar ........0.0000 00... 97 130 
2. Til hita, ljósa og opinberra gjalda ........ 177 000 
3. Til viðhalds, áhalda og ræstingar ........ m 000 
4. Ymis gjöld .........0020000 nn A 469 130 

a. Framlag til bókasafna samkvæmt lögum nr. 
24 1963, um almenningsbókasöfn: 

Til bæjar- og héraðsbókasafna . 2700000 
2; Til sveitabókasafna og lestrarfé- 

laga .....20..00. 00 800000 
3. Til bókasafna skóla og annarra 

opinberra stofnana ............ 170000 
4. Til húsabóta almenningsbóka- 

safna .....0.200 0000 500000 
—— | 4170000 

b. Styrkir til bókasafna og lesstofa: 

1. Til iðnbókasafns í Reykjavík .. 2500 
2. Til bókasafns Dagsbrúnar, 

Reykjavík .....0..0000000 00. 25000 
3. Til bókasafns í Flatey ........ 1250 
4. Til sýslunefndar V.Ísafjarðar- 

sýslu vegna bókasafns Sighvats 
Grímssonar .......00.0 00. 1250 

5. Til kaupa á bókum handa kon- 
unglega bókasafninu í Stokk- 
hólmi #.......00 0 1000 

6. Til lesstofu sjómannaheimilis á 
Siglufirði ..................... 10000 

7. Til lesstofu Sjómannafélags 
Reykjavíkur .........0.0000.... 3750 

8. Til lesstofu sjómannaheimilis á 
Raufarhöfn .........0000.0... 4000 

9. Til sjómannalesstofu K. F. U. M. 
í Vestmannaeyjum ............ 4000 

10. Til sjómannalesstofu í Bolung- 
arvik 2... 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 
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15. Til Norræna bókasafnsins í París 
til kaupa á íslenzkum bókum .. 5000 

XV. Styrkir til bókaútgáfu o. fl.: 
1. 

22. 

Til Hins íslenzka bókmenntafélags, til út- 
gáfu fornbréfasafns og annarra rita ....... 

2. Til Þjóðvinafélagsins .................... 
3. 
4. Til Sögufélagsins til þess að gefa út alþingis- 

Til Fornleifafélagsins .................... 

bækur, landsyfirréttardóma o. fl. .......... 
Til Hins íslenzka fræðafélags til útgáfustarf- 
semi, enda verði á árinu haldið áfram útgáfu 
jarðabókarinnar ..............0.000000.... 
Til Fornritaútgáfunmar ................... 
Til Hins íslenzka fornritafélags vegna út- 
gáfu Landnámu ..................00000... 
Til útgáfustarfsemi Þjóðvinafélagsins og 
Menningarsjóðs, til útgáfu Íslendingasögu 
Til bókaútgáfu Menningarsjóðs, til útgáfu 
nýrrar Íslandslýsingar ................... 
Til Rímnafélagsins, til útgáfustarfsemi .... 

. Til Rímnafélagsins, til útgáfu rímnaskrár .. 
Til Vísindafélags Íslendinga, til útgáfu rita 
Til Björns Th. Björnssonar til að semja 
myndlistarsögu Íslands fyrir siðaskipti ... 
Til Halldórs Halldórssonar prófessors til 
þess að rannsaka íslenzk orðtök .......... 
Til Einars Ól. Sveinssonar prófessors til rit- 
starfa ..............0....00 0 

- Til Magnúsar Más Lárussonar prófessors til 
þess að rannsaka íslenzka kirkjusögu ..... 
Til Björns Þorsteinssonar cand. mag. til 
rannsókna á verzlunarsögu Íslands á 14. og 
15. Öld ...... sevsuseeeeeerreereeeevevesee 

. Til Bjarna M. Gíslasonar til ritstarfa ..... 
. Til dr. Steingríms J. Þorsteinssonar til rit- 

starfa ..........0000 
. Til Guðrúnar P. Helgadóttur skólastjóra til 

ritstarfa ................... 0 
. Til Steins Dofra ættfræðings ............. 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að að 
honum látnum verði ættfræðihandrit hans 
eign Landsbókasafnsins. 
Til málnefndar: 
a. Til nýyrðasöfnunar og leiðbein- 

inga, er miða að málvernd .... 75000 
b. Til þátttöku í samstarfi mál- 

nefnda á Norðurlöndum ...... 15000   

kr. kr. 
  

120 000 
50 000 
55 000 

30 000 

15 000 
125 000 

60 000 

12 000 

20 000 
30 000 
25 000 

120 000 

8 000 

  
90 000 

  

  

  

4 709 150
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Til orðabókar Háskólans: 

a. Laun 2.......00 00 820840 

b. Aðkeypt vinna ......00000.... 75000 
c. Annar kostnaður ............. 5000 

Til Jóns Aðalsteins Jónssonar til mállýzku- 
rannsókna .......202000 00. 
Til útgáfu héraðssagnarita, eftir tillögum 
heimspekideildar Háskólans .............. 

. Til Norræna félagsins ........0.00... 
Til Norræna félagsins vegna dvalarkostnað- 
ar nemenda frá Norðurlöndum ............ 
Til stúdentaráðs Háskóla Íslands ......... 
Til sama vegna útgáfu Handbókar stúdenta 
Til Sambands íslenzkra stúdenta erlendis .. 
Til íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn til 
félagsstarfsemi ......0.02. 000 
Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn .. 
Til ætt- og mannfræðifélagsins til útgáfu 
manntalsins frá 1816 ......000000000. 0... 
Til útgáfu á Ættum Austfirðinga .......... 
Til héraðsskjalasafna samkvæmt lögum nr. 
1/1947 „0... 
Til rannsókna á sögu íslenzkra heilbrigðis- 
mála eftir ákvörðun heilbrigðismálaráðherra 
Til Sambands íslenzkra esperantista til út- 
sáfu esperanto-orðabókar ...........2..... 
Til norræns samstarfs ............. 
Til íslenzka stærðfræðifélagsins ........... 

Til sr. Jóns Guðnasonar til útgáfu á ævi- 

skrám Dalamanna .......0.0000 0. 0... 
Til útgáfu tónverka Jónasar Tómassonar .. 
Til Ásmundar Guðmundssonar, fyrrv. bisk- 

ups, til þýðinga á Nýja testamentinu ...... 

Til Jóns Dúasonar Hl útgáfustarfsemi .... 
Til Halldóru Bjarnadóttur til útgáfustart- 

semi 2... 

Til útgáfu á Scandinavia, International 
Journal of Scandinavian Studies: 

Kostnaður við ritstjórn og ritlaun ...... 
Til útgáfu úrvals norrænna bókmennta á 
enska tungu .......0.0000000 0 

Til Ingvars G. Brynjólfssonar vegna íslenzk- 
byzkrar orðabókar .......0.00000 0. 
Til tímaritsins Flóru ............ 0... 
Til útgáfu handbókar fyrir kennara tor- 
næmra barna 

Af fé þessu skulu Gunnar Gunnarsson, Hall- 

kr. kr. 
  

960 840 

8 000 

40 000 
100 000 

50 000 
75 000 
20 000 | 
50 000 

5 000 
25 000 

10 000 
50 000 

50 000 

25 000 

25 000 
500 000 
30 000 

15 000 
10 000 

20 000 
60 000 

75 000 

18 000 

50 000 

25 000 
10 000 

40 000 
    | 

| 

  3 125 24) 
3 100 000
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dór Kiljan Laxness, Jóhannes S. Kjarval, Páll 
Ísólfsson og Tómas Guðmundsson njóta 75 þús. 
kr. heiðurslauna hver. 

Að öðru leyti skal sjö manna úthlutunar- 
nefnd, er Alþingi kýs hlutbundinni kosningu, 
annast skiptingu fjárveitingarinnar. 
Til Rithöfundasambands Íslands ............ 15 000 
Til Bandalags íslenzkra listamanna .......... 45 000 
Til kaupa á málverkum úr íslenzkri sögu .... 30 000 
Styrkur til Myndlistaskólans í Reykjavík .... 85 000 
Til myndlistaskóla í Vestmannaeyjum ....... 20 000 
Til íslenzkrar listsýningar erlendis samkvæmt 
ákvörðun menntamálaráðuneytisins .......... 100 000 
Til Arnórs Sigurjónssonar til ritstarfa ....... 8 000 
Til Árna G. Eylands til ritstarfa ............ 8 000 
Til Benedikts Gislasonar frå Hofteigi til frædi- 
idkana ........0........ 0 8 000 
Til Benjamíns Sigvaldasonar til ritstarfa .... 8 000 
Til Ólafs Þorvaldssonar þingvarðar til ritstarfa 8 000 
Til Lúðvígs Guðmundssonar til ritstarfa ..... 10 000 
Til Lúðvíks Kristjánssonar til ritstarfa ...... 25 000 
Til Stefáns Jónssonar, fyrrv. námsstjóra ..... 12 000 
Til Magnúsar Guðnasonar til varðveizlu á tækj- 
um, sem hann hefur fundið upp ............ 10 000 
Til Jens Pálssonar til mannfræðirannsókna .. 8 000 
Til Helga Jónassonar bónda til grasafræðirann- 
SÓKNA ......0.000.. 0. 8 000 
Til Steindórs Steindórssonar til grasafræðirann- 
SÓkNA .......00000... 2 8 000 
Til Ingimars Óskarssonar til rannsókna á ís- 
lenzkum plöntum ........000.00. 8 000 
Til Þórarins Jónssonar tónskálds ........... 15 000 
Til Jónasar Tómassonar tónskálds .......... 10 000 
Til Jóns Leifs tónskálds .................... 10 000 
Til Árna Björnssonar tónskálds ............ 25 000 
Til Ragnars Björnssonar, söngstjóra, til náms í 
hljómsveitarstjórn ............0000 0. 8 000 
Til vísindamanna og fræðimanna samkvæmt út- 
hlutun menntamálaráðs eftir reglum, sem 
menntamálaráðuneytið staðfestir ............ 316 000 
Til Vísindasjóðs „...............0............ 250 000 
Til leiklistarstarfsemi „...................... 1000 000 
Til Bandalags íslenzkra leikfélaga ............ 200 000 
Til tónlistarstarfsemi, enda sé skilað starfs- 
skýrslu til menntamálaráðuneytisins: 
1. Til tónlistarskóla samkvæmt lögum ....... 2 300 009 
2. Tillúðrasveita, gegn jafnmiklu framlagi ann- 

ars staðar að, enda skili hlutaðeigandi félög 
starfsskýrslu til menntamálaráðuneytisins: 
a. Til lúðrasveitar Reykjavíkur .. 50000 
b. Til lúðrasveitar verkalýðsins 

i Reykjavík .................. 10000    
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c. Til lúðrasveitarinnar Svans 

i Reykjavík .....000000..... 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 lådrasveitar Ólafsfjarðar .. 10000 

j. Til lúðrasveitar Akureyrar .... 25000 

k. Til lúðrasveitar Húsavíkur .... 10000 

1. Til lúðrasveitar Neskaupstaðar 10000 

m. Til lúðrasveitar Vestmannaeyja 25000 

n. Til lúðrasveitar Selfoss ....... 10000 

0. Til lúðrasveitar Keflavíkur .... 10000 

p. Til lúðrasveitar Hafnarfjarðar . 10000 

q. Til lúðrasveitar Kópavogs ..... 10000 

r. Til lúðrasveitar Eskifjarðar ... 10000 

Til Sambands íslenzkra lúðrasveita ....... 

Til Páls Ísólfssonar, til þess að starfa að tón- 

listarmálum og efla skilning alþýðu á tón- 

mennt 2.....000 rss 

Til þess að veita kirkjuorgelleikurum og 

barnakennurum utan Reykjavíkur ókeypis 

kennslu í orgelleik, hljómfræði og söngstjórn 

í kirkju og barnaskólum, með umsjá söng- 

málastjóra þjóðkirkjunnar .........20.... 

Til Sambands íslenzkra karlakóra ........ 

Til Landssamb. blandaðra kóra og kvennak. 

Til söngfélagsins Heklu .......0..0.0.0.... 

Til kirkjukórasambands Íslands til eflingar 

kirkjusöngs í landinu .....0.0.0.0000000.. 

Til Kvæðamannafélagsins Iðunnar til upp- 

töku rímnalaga á segulband, enda annist 

þjóðminjasafnið vörzlu segulbandanna .... 

. Til Mána Sigurjónssonar til náms Í orgel- 

leik og söngstjórn .....000000.000... 

Til tónlistarskóla til hljóðfærakaupa o. fl. 

Til tónlistarskóla til kaupa á hljómplötum 

og segulböndum ............ 0... 0... 

Til Musica Nova .....00000 0000 

. Til söngsveitarinnar Fílharmoniu ......... 

. Til Pólýfónkórsins ......020000 000... 

Til Hauks Guðlaugssonar til starfa að tón- 

lHstarmálum ........000 00. en 

Til söng- og tónlistarnáms erlendis, eftir ákvörð- 

un menntamálaráðs .......00000000 00... 

Til tónleikahalds íslenzkra tónlistarmanna er- 

lendis, eftir ákvörðun menntamálaráðs ...... 

Til Elsu Sigfúss söngkonu ......0.0000000.0... 

250 000 
70 000 

15 000 
70 000 

20 000 

100 000 

10 000 

8 000 
200 000 

50 000 
100 000 
20 000 
20 000 

12 000   
35 000 | 

  3 294 560 

135 000 

30 000 
8 000
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Til Maríu Markan Östlund til söngkennslu ... 10 000 
Til Leifs Þórarinssonar .................... | 8 000 Til Gerðar Helgadóttur 2... | 13 000 Til Ólafar Pálsdóttur .............. 8 000 
Til Guðmundar Jónssonar söngvara .......... 8 000 
Til Jóhanns Konráðssonar söngvara ........,. 8 000 Til Porsteins Hannessonar söngvara .......... | 8 000 Til Guðrúnar Á. Símonar söngkonu ......... | 8 000 Til Þuríðar Pálsdóttur söngkonu „........... 8 000 Til Rögnvalds Sigurjónssonar ........00...., | 8 000 Til Ingvars Jónassonar ...........0... | 8 000 Til Jóhanns Tryggvasonar 2... | 8 000 Til Guðrúnar Kristinsdóttur 00 8 000 Til Ketils Ingólfssonar GL 8 000 Til Sigursveins D. Kristinssonar „............ | 8 000 Til Kristins Hallssonar 2... | 10 000 Til Einars Sturlusonar 2... 2 | 10 000 Til söng- og óperuskóla i Reykjavík ........ | 15 000 Til Friðriks Ólafssonar stórmeistara ......... | 25 000 Til Ninu Sæmundsson myndhöggvara .....…. 12 000 Til Helga Hjörvar, til ritstarfa og viðurkenn- | ingar fyrir störf í þágu Alþingis um nær 50 Ára Skeið .....0..0... 1 20000 Til Vilhjálms Ögmundssonar á Narfeyri, til | stærðfræðiiðkana ..................... 

| 40 000 Til Þorsteins Jónssonar, Laufási i Vestmanna- 
eyjum, í viðurkenningarskyni fyrir kortlagn- | ingu fiskimida vid Vestmannaeyjar .......... | 10 000 Til Jóns Sigurðssonar vegna framlags hans til 
atvinnusögu frá upphafi vélbátaaldar ........ 10 000 

Til listasafns Einars Jónssonar: 
1. Laun suser 73 212 | 2. Til ljósa og hitunar ..........0.0..0.. 50 000 | 
3. Viðhald og endurbætur .........0..0.0.0.... 200 000 | 
4. Ýmis gjöld 1... ss 70 000 | 

— 393 212 
Til vörzlu og sýningar listaverkagjafar Ásgríms 
Jonssonar ...... 

174 000 Til eflingar menningarsambands við Vestur-Ís- 
lendinga: 

a. Námsstyrkur samkv. ákvörðun menntamála- | 
ráðuneytisins, sbr. 1. nr. 76/1942 ......... 31500 | b. Til Þjóðræknisfélags Íslendinga .......... 15 000 | 

—.— 46 500 
Til að semja og gefa út æviskrár Vestur-Ís- | 
lendinga sees, 100 000 Til minningarlunda og skrudgarda undir eftir- | 
liti og samkvæmt ráðstöfun skógræktarstjóra | 100 000 
Kostnaður við friðun Þingvalla, sbr. lög nr. 59 | 
1928 

! 8 000
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LXXIX. a. Til umbóta á Þingvöllum 2..0.0.000000. 0... 300 000 

b. Til umbóta á Þingvallabænum o. fl. ...... 200 000 
— 500 000 

LXXX. Laun þjóðgarðsvarðar ....c000002 00... 42 200 

LXXXI. Til Vesturheimsblaðsins Lögbergs-Heimskringlu 113 000 

LXKXKII. Til byggðasafns Rangæinga og Vestur-Skaftfell- 

inga til að byggja yfir áraskipið Pétursey .... 5 000 

LXXXIIL Til Matthiasarsafnsins å Akureyri, gegn a. m. k. 

jafnmiklu framlagi frå Akureyrarbæ ......... 40 000 

LXXXIV. Til minningar um Jón Thoroddsen að Reykhól- 

UM 0... 
25 000 

LXXXV. Til barnamúsikskólans, Reykjavik ......0.... 125 000 

LXXXVI. Til Erlings Vigfússonar 2....c00000 0... 8000 

LXXXVIL Til Guðmundar Guðjónssonar ..c..0000.0.0.. 8000 

LXXXVIIL Til Ólafs Jónssonar .....00.0. 00. 8 000 

LXXXIX. Til Sigurðar Björnssonar .....00000. 0... 8000 

XC. Til Álfheiðar Guðmundsdóttur ......00000... 8 000 

XCIL. Til Hreins Lindals .......000000 0. 0... 8 000 

XCIL Til Sigurveigar Hjaltested .......0.0..0000.0.. 8 000 

XCIIL Til Guðmundar Gilssonar organleikara ....... 10 000 

XCIV. Til Jóhanns Sveinssonar frá Flögu .......... 8 000 

XCV. Til Steingerðar Guðmundsdóttur ............… 8 000 

XCVI. Til Bridgesambands Íslands ................- 60 000 

XCVIL Til Geysismynda h/f vegna töku Íslandskvik- 

myndar .....0.0.00 000 300 000 

XNCVII. Til Iceland Review „00.00.0000... 80 000 

XCIX. Til Sambands íslenzkra barnakennara til menn- 

ingar- og félagsstarfsemi .......0.0000000... 100 000 

G. Til Kanadasjóðs 20.00.0000. | 33 000 

CL Til Menntastofnunar Bandarikjanna å Íslandi | 100 000 

CII. Til greiðslu kostnaðar við flutning tveggja 

gamalla húsa að Árbæ ......0000.0 0... 0...0.. 400 000 

CIIL Til Félags íslenzkra myndlistarmanna, styrkur 

til sýningar í Þrándheimi ........00.0000.... 50 000 

CIV. Til minnisvarða um Ara fróða að Staðarstað 15 000 

CV. Til útgáfu æviskráa Borgfirðinga ............ 30 000 

CVI. Til tímaritsins Eimreiðarinnar í tilefni 70 ára 

AfMÆlis „0... | 25 000 
GVIL Til kaupa á Linguaphone-námskeiðum Björns | 

Björnssonar .....0020000 sn | 50 000 

CVIIL Til dr. Sigurðar Jónssonar til rannsókna á | 

sjávargróðri við strendur landsins .......... | 50 000 

CIX. Til að varðveita gamla smiðju í Nýhöfn á 

Melrakkasléttu .......002020 0000. 50 000 

CX. Til umbóta á Reykhólum .......00000000 25 000 

CKI. Til endurbóta á húsi Bjarna riddara Sívertsens 100 000 

CXIL Til varðveizlu gamalla húsa á Ísafirði ........ 150 000 

EKI. Til að tryggja tveimur íslenzkum námsmönn- 

um herbergi í nýjum alþjóðastúdentagarði í 

París ........000 00 | 105 000 

CXIV. Til Hólafélagsins .........000.. 0... | 25000  
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Til Amtsbókasafnsins á Akureyri i því skyni, 
að þar verði unnt að varðveita bókasafn 
Davíðs Stefánssonar skálds í sérstökum salar- 
kynnum, ef Akureyrarbær ákveður að kaupa 
SAFNIÐ LL... 

Samtals B. ...   

kr. kr. 
  

1000 009 
    33 855 102 
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Til kirkjumåla er veitt (kirkjumålaråduneyti): 

I. 

IL 

III. 

IV. 

. Húsaleiga vegna söngskóla þjóðkirkjunnar 
. Kostnaður við kirkjuráð (sbr. 17. gr. laga nr. 

Nr. 62. 

  

Biskupsembættið: 
Laun ........000 0000 
Ljós og hiti í biskupsbústaðnum 

Risna 
Skrifstofukostnaður 
Ferðakostnaður biskups i

i
 

ge 
DD
 

på
 

Embætti sóknarpresta og prófasta: 
1. Laun 
2. Embættiskostnaður presta 

3. Síma- og frímerkjakostnaður presta 

4. Til endurbóta á gömlum íbúðarhúsum á prests- 

setrum 

5. Húsaleigustyrkur presta 

6. Prestsmötuandvirði, úttektarkostnaður á prests- 

setrum, vextir af seldri prestsmötu, jarðabóta- 

greiðslur, girðingar o. fl., sem áður var greitt 

úr prestlaunasjóði (áætlað) 
Til fyrningarsjóðs prestsseturshúsa, sbr. 17. gr. 

laga nr. 38/1947 
8. Til endurbyggingarsjóðs útihúsa á prestssetr- 

um (sbr, 28. gr. laga nr. 38/1947) 
9. Viðbót við eftirlaun þau, er uppgjafaprestar og 

prestsekkjur njóta samkv. lögum ............ 
10. Til greiðslu á embættisbúningi presta samkv. 

24. gr. laga nr. 38/1954 

=
 

íslenzks prests í Danmörku: 
1. Kostnaður 1964 
2. Kostnaður 1965 

Til söngmálastjóra þjóðkirkjunnar: 
1. Laun seernes 

2. Ferðakostnaður 

Til eflingar kirkjusöngs samkv. ráðstöfun söng- 
málastjóra .......2000000 00 

43/1957) 
. Til greiðslu álags vegna afhendingar kirkna til 

safnaða seeren ss snes 
Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar 
Til styrktar málgagni fyrir hina íslenzku þjóð- 

kirkju 
. Framlag til kirkjubyggingasjóðs samkv. lögum nr. 

43/1954 
. Til kynningarsjóðs ísl. og vestur-ísl. kirknanna .. 
. Árgjöld þjóðkirkjunnar til alþjóðakirkjusambanda 

  

kr. 
  

516 600 
35 000 
35 000 

325 000 
90 000 

20 328 812 
1 500 000 
300 000 

3 500 000 
360 000 

195 000 
300 000 

164 280 

  

1001 600 

26 613 812 

495 000 

184 280 

45 000 
8 000 

40 000 

500 000 
7 000 

12 300 

1000 000 
25 000 
85 000 
A 33
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Til kristilegrar æskulydsstarfsemi .............. 
Utanfararstyrkur presta samkv. lågum nr. 18/1931 
Eftirlitsmadur med prestssetrum: 
1. Laun „.........0... 0... 

Umsjónarmaður með kirkjugörðum (sbr. 4. gr. laga 
um kirkjugarða nr. 21/1963): 
1. Laun ............. 0... 

Framlag til kirkjugarðasjóðs (samkv. 27. gr. laga 
nr. 21/1963 um kirkjugarða) .................... 
Til biskupsbókasafns ........ 
Til sjúkrahúsaprests, sem gegni þjónustu í Reykja- 
VÍk 200... 
Kostnaður við  ársfund  framkvæmdanefndar 
Lútherska heimssambandsins ..........0.0..0..... 
Til Hins íslenzka biblíufélags .................. 
Til Æskulýðssambands þjóðkirkjunnar í Hólastifti 
vegna framkvæmda við sumarbúðir við Vestmanns- 
vatn í Aðaldal ...........0.0.000. 
Til æskulýðsfélaga þjóðkirkjunnar á Suðurlandi 
vegna framkvæmda við sumarbúðir í Skálholti .. 
Kostnaður við Skálholtshátíð ................... 
Eftirstöðvar af byggingarkostnaði Skálholtskirkju 
Til byggingar Hallgrímskirkju í Reykjavík ...... 
Til Skálholtsstaðar (sbr. 2. gr. laga um heimild til 
afhendingar Skálholts) .........0.0.000000 0 
Til vatnsveitu í Skálholti ...................... 

Samtals   

132 000 | 
95 000 | 

| | 

| 
| 

112 920 | 
95 900 | 

  
| 34 392 712 

200 000 
16 000 

227 000 

207 920 

100 000 
10 000 

42 000 

173 100 
100 000 

150 000 

150 000 
100 000 
700 000 

1000 000 

1 000 000 
200 000 
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Til atvinnumála er veitt (atvinnumålaråduneyti og idnadarmålaråduneyti): 
  

A. Landbúnaðarmál. 

. Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbún- 

aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins ................ 

Til sama, til kynnisferða bænda ..........0000.0000... 

Til sama, til greiðslu á kostnaði af starfi veiðistjóra: 

a. Laun ..........000 0000 een 

b. Ferðakostnaður, tæki og húsaleiga ............... 

Til búreikningaskrifstofu á vegum Búnaðarfél. Íslands: 

a. Laun ........2.00.00 00 ns 

b. Ferðakostnaður, húsaleiga, aðstoð o. fl. ............ 

Gjöld samkv. jarðræktarlögum: 
A. Vegna I. kafla laganna: 

Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta ........ 

B. Vegna II. kafla laganna: 

a. Jarðræktarframlög ...........0.0..... 24440000 

b. Til framræslu samkv. 11. gr. HI. .... 17940000 

C. Vegna III. kafla laganna: 0 

a. Til stofnkostnaðar ..........0.000.... 475000 

b. Til stjórnar Vélasjóðs, sbr. 19. gr. lag- 

anna 22... 300000 

c. Til eftirlits med vélum ræktunarsam- 

banda og dråttarvélanåmskeida ........ 160000 

D. Aukastyrkur til sågpurrkunar .......00..000. 00... 

Sérstakt framlag til bænda samkvæmt samkomulagi vid 

fulltrúa bænda í verðlagsnefnd landbunadarafurda ... 

Gjöld vegna laga um jarðræktar- og húsagerðarsam- 

þykktir í sveitum: 
a. Kostnaður við athuganir og mælingar samkv. 5. gr. 

laganna ........0020 0000 nnn ss 

b. Til kaupa á jarðræktarvélum ............0..0.... 

c. Styrkir samkv. 21. gr. laganna, sbr. 1. 29/1948 .... 

. Til kaupa á lokræsaplógi og dráttarvél .............. 
Til verkfæranefndar ríkisins, enda birti hún árlega 
skýrslu um störf sín ........0000.00 000... 
Til verðlagsnefndar landbúnaðarafurða samkv. 9. gr. 
1. nr. 94 5. júní 1947 .........2200 0000 nn nr 
Til búfjárræktar samkv. lögum nr. 54/1957: 
a. Nautgriparækt: 

1. Almennur styrkur til nautgriparæktar- 
félaga ......02200 00 725000 

2. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 

annars staðar að ........20000 0000... 70000 

b. Sauðfjárrækt: 
1. Styrkur til sauðfjárkynbótabúa ........ 30000 

2. Styrkur til sauðfjárræktarfélaga ....... 677000 

  

  

kr. kr. - 

8591 000 
50 000 

132 000 
170 000 
— 302 000 

303 00 
240 090 
RT 548 000 

9 667 100 

49 380 000 

935 000 
3000000 | í 982 100 

5 000 000 

200 000 
1 250 000 

120 000 
1 570 000 
750 000 

375 000 

175 000 

795 000    



Nr. 

12. 
13. 
14. 

19. 
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3. Til verðlauna, gegn jafnháu framlagi 
annars staðar að .........00.0000 00. 30000 

4. Til afkvæmarannsóknarstöðva sauðfjár .. 35000 

— - 712 000 
c. Hrossarækt: 

1. Til hrossaræktarsambanda ............ 85000 
2. Verðlaunafé á landssýningu .......... 20000 
3. Hrossakynbótabú .........00.0000000.... 35000 

4. Ýmis framlög 2... 55000 
——— 195 000 

d. Styrkur til fóðurbirgðafélaga ..................... 145 000 
e. Til sæðingarstöðva: 

1. Laun „........... 0. 755000 
2. Framlög ........... 00 760000 

————— | 1515000 
—-— 3 422 000 

Framlag til bufjårtryggingar samkv. I. nr. 20/1943 ... 200 000 
Til tilraunaråds bufjårræktar ....................... 300 009 
Til jarðræktartilrauna: 
a. Rekstrarkostnaður ............000000000 0. 1909 000 
b. Stofnkostnaður „...........0.00.0... 000 100 000 
c. Til framkvæmda á áveitulandi í Flóa ............ 50 000 
d. Til útgáfustarfsemi ..........00 100 #00 

———| 2750 00) 
Framlag samkvæmt lögum nr. 75/1962, um Stofnlána- 
deild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í 
sveitum: 
a. Samkvæmt 27. gr. til landnáms .................... 9 500 000 
b. Samkvæmt 4. gr. 1. Fast framlag til Stofnlánadeildar | 4 000 000 
c. Samkvæmt 4. gr. 3. Árlegt framlag til Stofnlánadeild- 

ar móti 1% álagi á söluvörur landbúnaðarins sam- 
kvæmt 4. gr. 2. (áætlað) 22.00.0000... 8 500 000 

d. Samkvæmt 48. gr. til íbúðarhúsa á nýbýlum ...... 2400 000 
e. Samkvæmt 64. gr. til ræktunar og framkvæmda, sbr. 

60. og 63. gr. ........... 17 725 000 
——— 42 125 000 

Til samanburðartilrauna með heyverkunaraðferðir ... 100 000 
Til leiðbeiningar og tilrauna með æðarvarp eftir ráð- 
stöfun Búnaðarfélags Íslands sees serereeeeee 30 000 
Til fyrirhleðslna: 
a. Í Þverá og Markarfljóti .........0.0.00. 500 000 
b. Í Kelduá í Fljótsdal .......00.00. 0 75 000 
c. Í Stigá á Öræfum ...........00. eee 75 000 
d. Í Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará ............ 200 000 

—— 850 000 
Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar að: 
a. Í Norðurá í Mýrasýslu ........0.0000 0 60 000 
þ. Í Miðá í Dalasýslu 22.00.0000)... 15 000 
c. Í Haukadalsá hjá Núpum .....00..0. 15 000 
d. Í Haukadalsá hjá Jorfa Ll..dll 15 000 
e. Í Hörðuðalsá „........0....00. 0 15 000



31. desember. 

20. 

21. 

22. 
23. 

  

Í Víðidalsá hjá Víðidalstungu .......0.0.00......0. 
Í Víðidalsá hjá Árnesi 
Í Vatnsdalsá hjá Saurbæ 
Í Héraðsvötnum í Skagafirði 
Í Hörgá í Hörgárdal 
Í Norðfjarðará í Norðfirði 

Í Norðurdalsá í Breiðdal 

Í Hofsá í Álftafirði 
Í Djúpá hjá Kálfafelli 
Í Djúpá hjá Maríubakka 
I 

i 
i 
i 
Í 
i 
i 
i 

Fossålum å Sidu 
Skaftá vid Stjórnarsand 
Eldvatni í Meðallandi 
Laxá í Hörgslandshreppi 
Kúðafljóti 
Miðskálaá, Írá og Holtsá 
Stóru-Laxá hjá Hlíð 
Tungudalsá í Fáskrúðsfirði 

Til sjóvarnargarða: 

—
 

PT
 

mu
. 

mm
: 

N
O
S
 
+
 
O 
A
O
 

5
 

= Akranes 
Borgarfjörður eystri 
Búðardalur 
Eyrarbakki 
Flateyri 
Garðskagi 
Grenivík 
Grótta 
Seltjarnarnes 
Siglufjörður .........00.0000 000. 
Eiðið, Vestmannaeyjum 
Þórshöfn 

Til sandgræðslu: 

f. Til fræræktar í Gunnarsholti 

Til hreinræktunar holdanautgripa 

. Til nýrra sandgræðslugirðinga 

. Til húsbygginga vegna bruna 

. Ymis gjöld 

Laun .......000000 000 
Til sandgræðslustöðva 

Skrifstofukostnaður 
Til sandgræðslutilrauna 

Til að gera tilraunir með áburðardreifingu úr flugvél 

Til fræ- og fóðurtilrauna í Gunnarsholti .......... 

Til skógræktar: 

a
p
p
 Laun 
Skrifstofukostnaður 
Til skóggræðslu 
Til plöntuuppeldis 

  

  

54 000 
25 000 
54 000 
50 000 
50 000 
35 000 
50 000 
40 000 
40 000 
20 000 
20 000 
15 000 
8 000 
8 000 

50 000 

40 000 

40 000 
20 000 

300 010 
50 000 
50 000 

100 000 
200 000 
100 000 
50 000 

100 000 
150 enn 
100 000 
100 000 

390 200 
3 200 000 
2 000 000 

35 000 
60 000 
60 000 

700 000 
200 £00 
400 090 
410 000 

1482 664 
300 000 

2 055 000 
970 000   

139 009 

1 600 000 

7 455 200 
75 000
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e. Til skjólbelta ..........0.0000000 00 
f. Til skóggræðslu á jörðum einstaklinga ............ 
8. Til byggingar skógarvarðabústaða ................ 
h. Vextir og afborganir af skuldum .................. 
i. Til tilrauma ................ 0. 
j. Til skógræktarfélaga ..........0.0....00 0 
k. Fjárfestingarliðir ........0.0.0.0.000 

Til mjólkurbúa og smjörsamlaga .................... 
Til Garðyrkjufélags Íslands 2... 
Veiðimálaskrifstofan: 

A. Laun 22... 
b. Útgáfukostnaður ..........000.. 0... 
c. Annar kostnaður ...........0..0.000.0. 000. 
d. Kostnaður við eldistilraumir ...................... 

Kostnaður við veiðimálanefnd og veiðieftirlit ........ 
Styrkir til fiskræktar samkv. 1. nr. 119/1941 .......... 
Kostnaður vegna eyðingar refa og minka samkv. lögum 
nr. 52/1957 .....0....0. 0. 
Til dýralækna: 
a. Laun .............. 0. 
b. Styrkir til þess að stunda dýralækningar samkv. 13. 

gr. dýralæknalaga frá 1947 ...........0............ 
c. Styrkur til einstakra manna til að stunda dýralækn- 

ingar ............... never veve 
d. Skrifstofukostnaður yfirdyralæknis ............... 
e. Sóttvarnaraðgerðir og ferðakostnaður héraðsdýra- 

lækna 00... 

Styrkur til dýralæknisfræðináms erlendis ............ 
Til kláðalækninga ..........0.0.0000. 0. 
Kostnaður við berklapróf í nautgripum .............. 
Kostnaður við sauðfjársjúkdómavarnir: 
a. Sauðfjársjúkdómanefnd og skrifstofukostnaður 
b. Bætur vegna fjárförgunar, uppeldisstyrkir og aðrar 

bætur og styrkir .........0.00000.0. 0. 
c. Kostnaður við vorzlu ...........0.0......0 
d. Nýjar girðingar .................. 00 
e. Viðhald girðinga og endurbætur .................. 
f. Til rannsókna á garnaveiki og mæðiveiki ........ 

gs. Áukafjárveiting við gerð Dalagirðingar o. fl. ..... 
h. Flutningskostnaður líflamba haustið 1965 ......... 
i. Til greiðslu vaxtamismunar vegna fjárförgunar ... 
j. Verðhækkun á líflömbum frá hausti 1963 til hausts 

1964 0... 

Til norræna búfræðifélagsins ..............00..... 
Til landssambands íslenzkra hestamannafélaga ....... 
Til landssambands íslenzkra hestamannafélaga til leið- 
beininga um hestamennsku 

  

16. gr. 

kr kr. 

100 000 

150 000 

100 000 

396 000 

310 000 

800 000 

520 000 
HR 7 183 664 

500 000 

10 000 

404 160 

30 000 

400 000 

96 000 
—— 930 160 

170 #00 

350 000 

2 500 000 

2 095 080 

121 000 

50 000 

46 800 

67 200 
A 2 380 080 

60 000 

60 000 

25 000 

820 000 

13 150 000 

1300 000 

300 000 

1200 000 

1400 000 

1800 000 

40 000 

70 000 

1320 000 
A 21 400 000 

27 000 

20 000 

100 000    
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. Til hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ á Rangárvöllum . 35 000 

Til nautgriparæktarsambanda vegna stofnunar tilrauna- 

búa til afkvæmarannsókna, þó ekki yfir % kostnaðar 285 000 

Til ráðningarstofu landbúnaðarins ......00000000000.. 170 000 

. Búnaðarkennsla: 
a. Bændaskólinn á Hólum: 

1. Föst laun .......0.0000 0000... 740040 

2. Stundakennsla .......2.0.0... 000... 100000 

3. Til verklegs náms .....00.000000 0... 50000 

4. Hiti, ljós og ræsting .......0000000.... 250000 

5. Til verkfærakaupa ......0.000000. 0... 75000 

6. Til tilrauna ........000000 000... 100000 

7. Til viðhalds og endurbóta ............ 1100000 

8. Til kennsluáhalda ........00000000000 0... 25000 

9. Annar kostnaður .......000000 000... 75000 

10. Til bókasafns ......0000200 0... 15000 

11. Til borunar eftir heitu vatni ......... 150000 
——— | 2 680 040 

b. Bændaskólinn á Hvanneyri: 
1. Föst laun ......0000000 00... 345880 

2. Stundakennsla .......0000000 0000. 0... 132600 

3. Til verklegs náms .....2.000000....... 80000 

4. Hiti, ljós og ræsting .......00.0000.0... 200000 

5. Til verkfærakaupa ......0000000 0000... 25000 

6. Til verkfærasafns ........00000 00... 2000 

7. Tiltilrauna .....0.0.00000 0. 300000 

8. Viðhald ........0.0000. 0... nn 375000 

9. Til kennsluáhalda ........00.0000000. 35000 

10. Til framhaldsdeildar ............0..... 340000 

11. Til undirbúnings framhaldsnáms ...... 40000 

12. Til bókasafns .....0.000000 0... 15000 

13. Annar kostnaður ......0.0000.0. 0... 60000 

14. Til kaupa á áhöldum vegna vélakennslu 50000 
| or 

c. Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 2 500 480 

1. Föst laun .....0.00000 000. 330480 

2. Til verknáms og stundakennslu ....... 150000 

3. Hiti, ljós og ræsting ......0200000000... 80000 

4. Til kennsluáhalda og verkfærakaupa .. 55000 

5. Viðhald skólahúsa ......00000000..0..... 220000 

6. Til garðyrkjutilrauna og leiðbeiningastarfs 100000 

7. Til jarðborana og hitaveitu ............ 60000 

8. Vextir og afborgun af skuld .......... 41731 

9. Annar kostnaður ............0....0.0.. 115000 
mm 1152 211 

| 6332 731 

49. Húsmæðraskólar utan kaupstaða: 

a. Húsmæðraskólinn að Varmalandi: 

1. Laun .......00000 000. 485560 

2. Stundakennsla og umsjón ............… 100000 

3. Viðhald og annar kostnaður .......... 277000   862 560 |
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- Húsmæðraskólinn að Staðarfelli; 
1. Lan sovsen eveve 324720 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 50000 
3. Viðhald og annar kostnaður „......... 13535000 

— — 1 709 720 
- Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 

1. Lan 2... 620600 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 65000 
3. Viðhald og annar kostnaður „......... 335000 

— 1 020 600 - Húsmæðraskólinn að Löngumýri: 
1. Laun ......sssseeeeeeeeveeveveeveree 545000 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 50000 
3. Viðhald og annar kostnaður .......... 298500 

- Húsmæðraskólinn að Laugalandi: 893 500 
Í. Lam... 494520 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 60000 
3. Viðhald og annar kostnaður .......... 220000 

- Húsmæðraskólinn að Laugum: 774 520 
1. Laun 2... 508560 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 60000 
3. Viðhald og annar kostnaður .......... 183000 

- Húsmæðraskólinn að Hallormsstað: 761 560 
Í. Laun ..……..ssssesseesneeeeeeeeeeeveee 446532 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 90000 
3. Viðhald og annar kostnaður .......... 435375 

- Húsmæðraskólinn að Laugarvatni: 971 907 
1. Lam 0... 386280 
2. Stundakennsla og umsjón ............. 100000 
3. Viðhald og annar kostnaður .......... 367400 

i, Orlofs- og forfallakennsla ..........0.0.000.. 5 680 |. Til byggingar skóla: EH 
1. Eldri åfangar: 

a. Varmaland ................ 890000 
b. Staðarfell .................. 60000 
c. Blönduós .................. 30000 
d. Laugaland ................. 120000 
e. Laugar, S.Þing. ........... 37500 
Í. Hallormsstaður ............ 50000 

8. Laugarvatn .........00...., 240000 
——— 1427500 

2. Skólahús og kennarabústaðir 
(greiðsluár 1964—68): 
a. Laugarvatn ..............., 1480000 
b. Blönduós 2... 250000 
c. Hallormsstaður ..........,. 450000 

———— 2180000 

—— {| 3607 500 

11 567 953
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43. Til Kvenfélagasambands islands, til husmædrafrædslu, 

heimilisiðnaðar og garðyrkju ......0020.00. 000... 350 000 

44. Til sama, til greiðslu á launum og lífeyrissjóðsgjaldi 

ráðunautar .........0000000 sen 111 508 

45. Til heimilisiðnaðarfélags Íslands, til leiðbeiningarstarf- 

semi í heimilisiðnaði o. fl. ........020000 0000... 35 000 

46. Til Ungmennafélags Íslands til starfsíþrótta ........ 50 000 

47. Mat á landbúnaðarafurðum: 

a. Laun kjölmatsmanna .......000000 0... nn 58 578 

b. Laun ullarmatsmanna .......0000 0000... 80 735 

c. Ferðakostnaður ........0000200. 00 ner 120 000 
—.—.— 259 313 

48. Til landþurrkunar í Austur-Landeyjum .....0..0000... 60 000 

49. Til landþurrkunar í Vestur-Landeyjum .............- 80 000 

50. Kostnaður vegna laga um lax- og silungsveiði ....... 100 000 

51. Til byggingar varnargarða vegna hættu á Kötlugosi og 

jökulhlaupi í sambandi við það ......2200000...0..0.. 900 000 

52. Til gróðurverndar í Búðahrauni á Snæfellsnesi ...... 10 000 

53. Til Hússtjórnarkennarafélags Íslands vegna þingbalds 

sumarið 1965 ........00000000 000 40 000 

54. Til landþurrkunar í Rangárvallahreppi neðan Þverár . 50 009 

Samtals A. ... 184 066 709 

B. Sjávarútvegsmál. 

1. Til Fiskifélags Íslands, enda samþykki atvinnumála- 

ráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins, og félagið sjái 

um útgáfu fiskimannaalmanaks á sinn kostnað ...... 7 628 000 

9. Til námskeiða í meðferð fiskileitartækja ............. 105 000 

3. Til alþjóðahafrannsókna #.......000%000 een. nn en 310 000 

4. Til reikningaskrifstofu sjávarútvegsins .......00000... 129 010 

5. Til haf- og fiskirannsókna .......02000000 000. 1 750 000 

6. Til alþjóðahvalveiðiráðs .......0200..00 0. 36 240 
7. Til fiskileitar, síldarrannsókna og veiðitilrauna 17 645 500 

8. Til aflatryggingasjóðs samkvæmt lögum (áætlað) 27 500 000 

9. Framlag til Fiskveiðasjóðs Íslands samkv. lögum nr. 

40 frá 1955 ........0.00000 0000 2 000 000 
10. Til Fiskveiðasjóðs Íslands samkv. 3. gr. laga nr. 1/1964 36 100 000 
11. Kostnaður við mat á sjávarafurðum: 

a. Fiskmat: 
1. Laun ....0....00 0. 1951440 
2. Skrifstofukostnaður .........000000.0... 495000 

3. Kostnaður við námskeið fiskmatsmanna — 90000 

4. Ferðakostnaður .......000000000 00... 950000 

5. Tillag vegna starfsbindinga 34 fiskmats- 
manna við skreiðar- og saltfiskmat á öllu 
landinu ..........0000.0 00 510000 

6. Annar kostnaður ........200000000... 248000   4 244 440  
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b. Sildarmat: 
I. Laun sees 132000 
2. Timakaup matsmanna ................ 991454 
3. Annar kostnaður ..................... 160000 

1283454 
— Tekjúr 0... 500000 

7 183 454 
c. Ferðakostnaður matsmanna ..........0.00000... 648 000 

— — 5 675 894 12. Til að leita að humar- og rækjumiðum .............. 500 000 
13. Til eftirlits með hvalvinnslustöðvum ................. | 11 000 
14. Til Aflatryggingasjóðs til styrktar útgerð togara eftir | 

reglum, sem sjávarútvegsmálaráðuneytið setur, sbr. 1. | 
mgr. 2. gr. laga nr. 1/1964 .............00. 0. 40 000 000 

15. Til kaupa á nýju tæki fyrir rannsóknarstofu Fiskifé- 
lags Íslands ......0.00).... reen ee renee 600 000 

16. Til greiðslu kostnaðar við athugun á hávaða í aflskrúf- 
um fiskiskipa ...............0....0. ere 150 000 17. Til starfsfræðslu sjávarútvegsins .................... 50 009 

Samtals B. ... 140 190 644 

C. Iðnaðarmál. 
1. Til landssambands iðnaðarmanna ................... 300 000 
2. Til iðnaðarmálastofnunar Íslands ................... 2 30: 000 
3. Kostnaður vegna hagnytingar á erlendri tækniaðstoð á 

vegum IMSÍ ............. 00. 150 000 
4. Til iðnlánasjóðs .............00.000.. 0. 9 000 000 
5. Til iðnfræðsluráðs samkv. lögum .................... 500 000 
6. Til iðnráða ...........0.00.0000.0. eee 50 000 
7. Styrkur til byggingar iðnskóla í Reykjavík, gegn jafn- 

miklu framlagi annars staðar að, allt að ............ 3 995 009 
8. Styrkur til byggingar iðnskóla á Akureyri „.......... 930 000 
9. Styrkur til byggingar iðnskóla í Hafnarfirði .......... 1125 009 

10. Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis ........... 250 000 
11. Til vörusýninga og vörukynningar erlendis .......... 107 000 
12. Öryggiseftirlit ríkisins: 

a. Laun 2... 959 640 | 
b. Þóknun til skoðunarmanna, sem ekki taka föst laun | 

úr ríkissjóði (áætlað) ..........0.0.000.. 140 000 
c. Til kaupa á hávaðamæli „.......0.000000 60 000 
d. Annar kostnaður 20.00.0000... 588 000 

1747 040 
- Tekjur .......... eeeee 1 687 040 

0 60 000 
13. Kostnaður við öryggisráð ..........0..0..0.. 40 000 
14. Kostnaður við vörumerkjaskráningu ................. 24 000 15. Til verkstjóranámskeiða ..........0.0.0..0 300 000  
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16. Til þess að standa straum af kostnaði við rannsóknir 
og undirbúning stóriðju ........002.000 00... 0... 1 200 000 

Samtals C. ... 12 565 000 

D. Raforkumál. 

Stjórn raforkumála: 

Í LAUN rr 226 440 
2. Skrifstofukostnaður .......00000000 00. 103 0 

3. Annar kostnaður ..........00000 00... 500 000 

Til undirbúnings rannsókna og áætlana um nýjar 

virkjanir og raforkuframkvæmdir: 2 043 900 

1. Laun seeren nerne 450 000 

2. Skrifstofukostnaður .......00000000 000... 13 006 100 

3. Mælingar og áætlunargerð o. fl. ......0000000... RS 

— Tekjur: 15 500 000 

1. Endurgreiðslur og framlög ......... 820000 

2. Úr raforkusjóði ........0000....... 14680000 15 500 000 

Rafmagnsveitur ríkisins: ” 

Gjöld: 
1. Rekstrarkostnaður veitna ............ 154200000 

2. Aukningar ........000000 0. 106000000 

3. Kostnaður seldra vara .......00.000... 3000000 

4. Kostnaður seldra verka 20... 1000000 

5. Ýmis gjöld .......000.00 0000... 1000000 i 
265 200 000 

— Tekjur: 
1. Rekstrartekjur veitna .......0.00.00... 115000000 

2. Vörusala ........00.00 000. 3300000 

3. Verksala 02.00.0000... 0. nn 1000000 

4. Ýmsar tekjur ......000000000 00... 700000 

5. Framlög ......0.020000 00. 31000000 

6. Lántökur og viðskiptahreyfingar ...... 75000000 N 
———— 1226000 000 

—-—— 39 200 000 

Vatnamælingar ........200000000 00 nn nn 600 000 

Til virkjunarrannsókna í stórám landsins .......... 700 000 

Til leiðbeiningar bændum um raforkumál .......... 220 000 

Rafmagnseftirlit ríkisins: 

1. Laun .......00000 nn 1670 000 

2. Skrifstofukostnaður ......0.22000 000... 900 000 

3. Ferðakostnaður .......0.000000 senn 655 000 

4. Annar kostnaður .......000000 00. 635 000 

3 860 000 

— Tekjur: 
1. Árgjöld rafveitna 22.00.0000... 3330000 

9. Vextir 0. A. .....000. 0. 530000 
———— | 3860 000      
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VIII. Raforkuráð: 
| 

Þóknun og skrifstofukostnadur 2... | 60 000 IX. Raforkusjóður ..............00 ' 14 250 000 
X. Jarðhitasjóður .........0.0.000. 7 200 000 

XI. Jarðhitadeild: 
1. Laun suser 1 638 290 
2. Skrifstofukostnadur 2... 400 000 
3. Annar rannsóknarkostnaður ................... 3000 710 | 
4. Annar kostnaður ...........000... 650 000 | 
5. Áhaldakostnaður #.........0..0.0.. 0. 400 000 
6. Rekstrarkostnaður jarðbora ......0..0..0. 19 200 000 

25 289 000 
=- Tekjur: 0 

1. Seld verk .............. eeeveee 11 100 000 
2. Úr jarðhitasjóði ...........0.0.0..00000 0 7 200 000 
3. Lánsfé „2... 6 989 000 

25 289 000 
XII. Til nýrra raforkuframkvæmda ...........0.0000.. 27 000 000 

Samtals D. ... 89 730 000 

| E. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. | 
I. Atvinnudeild háskólans: | 

1. Iðnaðardeild: 
a. LAUN ss ssssssseeeeeeseereeeeene 1957080 | 
b. Til hagnýtra jarðfræðirannsókna og | 

iðnaðarrannsókna .................…. 400000 | 
c. Annar kostnaður ................. …… 700000 | 

3057080 | 
= Tekjur af rannsóknum .............. 800000 | 

— 2 257 080 
2. Byggingadeild: 

a. Laun 0... 613480 
b. Annar kostnaður rrernecrc.......02. 800000 | 

913480 | 
— Tekjur 0... 400000 | 

— 513 480 | 
3. Fiskideild: | 

A. Laun 2... 3870630 
b. Annar kostnaður ..........000...... 2000000 | 

—— 5 870 630 4. Búnaðardeild: | 
a. Laun sssssssssseeeeeeeeeereeeeeeen 2175578 
b. Annar kostnaður .................. 1795000 | c. Kortlagning jarðvegs ............... 125000 | d. Gróðurkortagerð afréttarlanda ...... 150000 |
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e. Til gróðurrannsókna 2.....000000... 20000 

f. Til uppgræðslutilrauna á hálendinu .. 100000 

g. Til ullarrannsókna .......0.000000... 50000 

h. Til rannsókna á aðferðum við bætta 

nýtingu á Íslenzku ullinni .......... 500000 

i. Til útgáfu á gróðurkortum .......... 125000 

j. Til rannsókna á lifnaðarháttum gæsa 30000 

5070578 

k. Fjárræktarbúið á Hesti: 

1. Laun 2... 596200 

2. Til stofnkostnaðar ....... 30000 

3. Annar kostnaður ........ 650000 

1276200 

= Tekjur 2. 850000 
——-— 426200 

I. Tilraunastöðin á Korpúlfsstöðum: 

1. Laun .......000. 000... 266920 | 

2. Stofnkostnaður .......... 220000 | 

3. Annar kostnaður ........ 180000 | 

—— 666920 
——— | 6163 698 

5. Sameiginlegur kostnadur: 

a. Laun .....0.0.00000 000 633840 

b. Hiti, ljós og ræsting ........0.0...... 800000 

c. Til viðhalds húss .....00000000. 105000 

d. Húsaleiga í leiguhúsnæði ............ 250000 

e. Til kaupa á símstöð (2. greiðsla) ... 100000 

f. Til endurbóta á efnagreiningarsal ... 500000 

g. Annar kostnaður ......000000000.... 360000 
— - | 2748840 

6. Til kornræktartilrauna ......0..0.0.... 0... 200 000 
17 753 728 

II. Til rannsóknaráðs: 

1. Laun .........0 0000. 361 452 

9. Annar kostnaður ..........00000.. nn 260 000 

3. Framlög til rannsókna skv. ákvörðun ráðherra, 

að fengnum tillögum rannsóknaráðs ............ 250 000 
— 871 452 

ITI. Löggildingarstofan: 

1. Laun .......... rr 575 520 

2. Annar kostnaður ......020000.0 0. — 900000 

1475 520 

= Tekjur sees 000 1 090 000 

a 385 520 

IV. Verzlunarskólar o. fl.: 

1. Til Verzlunarskóla Íslands .......0..0.0.00000. 2 695 000 

9. Til Samvinnuskólans .....000000 000... nt. 900 000 

3. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda .... 5 000     3 600 00)
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Framlag til norrænnar rannsóknarstöðvar i fræðileg- 
um atómvísindum .....................0000000 
Til tækninýjunga .................0.0.0.000 

Samtals E. 

131 000 
' 100 000 
1 100000 

| 22 941 700   I 
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2. 
3. 

4. 
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Sveitarstjórnarmál: 

1. Eftirlit með skipulagi bæja og sveitaþorpa: 

a. Laun .......0000.0 00 

bh. Ferðakostnaður við eftirlit ........2.000000 2. 

c. Mælingarkostnaður, helmingsþátttaka ríkissjóðs 

d. Kostnaður við loftmyndatöku og útteiknun 

korta (helmingsþátttaka ríkissjóðs) ......... 

e. Hluttaka ríkissjóðs í kostnaði sveitarfélaga 

vegna skipulags, skv. ákv. 34. gr. 2. mgr. skipu- 

lagslaga (helmingsþátttaka ríkissjóðs) ....... 

f. Til skipulags miðsvæðis i Kópavogi ......... 

g. Annar kostnaður ......020000.. 0... tr... 

Tekjur .....0000200 nn nn 

Til Bjargráðasjóðs Íslands ........000.0.0000.0 

Til vatnsveitna samkvæmt lögum ......0.00.. 

Til vatnsöflunar fyrir Leirá i Melasveit ......... 

Til vatnsöflunar fyrir býlin Furubrekku og Foss 

Til vatnsöflunar fyrir Arnarstapabýli ........... 

Til vatnsöflunar fyrir Grímsey .0c..000000...... 

Til vatnsöflunar fyrir Vestmannaeyjar .......... 

Til aðstoðar ríkisins við landakaup kaupstaða og 

kauptúna ........2000000 nn 

. Til Egilsstaðakauptúns samkv. lögum nr. 58/1957 

. Til Sambands íslenzkra sveitarfélaga ........... 

Húsnæðismál: 

1. Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

a. Laun framkvæmdastjóra og húsnæðis- 

málastjórnar ......002000. 00... 494244 

b. Til útrýmingar heilsuspillandi hús- 

næðis, sbr. 4. gr. laga nr. 56/1962 .. 25000000 

c. Kostnaður við skyldusparnað ...... 3000000 
  

Framlag til byggingarsjóðs verkamanna ........ 

Húsaleigueftirlit ERE RER ERE REE KEREEEE 

Til teikninga á verkamannaíbúðum .......0.00... 

TIL. Vinnumál: 

1. Félagsdómur: 

a. Laun félagsdómsmanna ......0..00.0.. 132000 

b. Til útgáfu V. bindis dóma Félagsdóms — 65000 

c. Annar kostnaður .....0.0.000........ 20000 

Sáttanefndir í vinnudeilum ......0.000. 0000... 

Vinnumiðlun ......000.0.0 00. s sn 

958 800 
110 000 
309 000 

950 000 

1 000 000 
75 000 | 

295 000 | 

3688 800 | 
3 688 800 | 

950 000 
2 000 000 

50 000 
30 000 
35 000 

100 000 
1 000 000 

| 
3 000 000 | 

600 000 
150 000   

28 494 244 | 
7 000 000 

120 000 
100 000 
NR 

| 

| 
| 

  

217 000 | 
150 000   350 000 | 

7915 000 

35 714 244
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4. Til Alþýðusambands Íslands ................... 150 000 
5. Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ........ 50 000 
6. Til Iönnemasambands Íslands ................., 50 000 
7. Til Landssambands verzlunarmanna ............ 50 000 
8. Til orlofsheimila verkalýðssamtaka ............. 2 000 000 
9. Til orlofssjóðs húsmæðra ................0....., 550 000 10. Kostnaður við framkvæmd orlofslaga ........... 1 300 000 | 

11. Til framkvæmdar áætlunar um opinberan stuðn- 
ing við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræð- 
ingarstarfsemi .....,...................0. 2411 000 

12. Framlag til I L. 0. ................. 965 000 
13. Til atvinnubótasjóðs ss 10 000 000 

— —-| 18 243 000 IV. Almannatryggingar: | 
1. Framlag samkv. 23. gr. laga nr. 40/1963 „........ 429 800 000 ; 
2. Framlag til sjúkratrygginga samkv. 55. gr. laga nr. | 

40/1963 2... 120000 000 | 3. Framlag til atvinnuleysistrygginga samkv. lögum | nr. 29/1956 ............ 0. 

V. Önnur félagsmál: 
1. Ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla: 

a. Styrkur til berklasjúklinga ......... 9840000 
b. Styrkur samkv. 19. gr. laga nr. 66/1939 50000 
c. Laun 0... 465972 
d. Berklaræktanir 2... 150000 
e. Annar kostnaður „.......,........,. 200000 
f. Styrkur til sjúklinga annarra en 

berklasjúklinga ...........0...0.0...) 32360530 

2. Onnur rikisframfærsla: 
a. Gjöld samkv. 21. gr., 22. gr. og 23. gr. 

framfærslulaga .............0....... 400000 
b. Gjöld samkv. 12. gr. laga nr. 87 1947, 

um afstöðu foreldra til óskilgetinna 
barna ......0. 20000 

c. Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum 
erlendis .................. 100000 

d. Greiðsla með börnum erlendra manna 
samkv. 3. bráðabirgðaákvæði fram- 
færslulaga ..............0...... 4300000 

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 

  

  
| 

49000 000 | 
TT | 

| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

93 066 502 | 
| 

  
| 

4 820 000   | 
| 

| 
| 

| 

| 
| 

| 

680 000 

591 800 000
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Til Sambands íslenzkra berklasjúklinga, þar af 

rekstrarstyrkur vegna læknalauna kr. 226680 ... 

Til almennra slysavarna .......00000.0...0....... 

Til Björns Pálssonar til sjúkraflugs ............ 

Til Tryggva Helgasonar til sjúkraflugs ......... 

Til sjúkraflugs í Árneshreppi .....0000. 

Til Barnavinafélagsins Sumargjafar: 

a. Rekstrarstyrkur, gegn a. m. k. tvöföldu 

framlagi frá Reykjavíkurbæ ......... 300000 

b. Til starfskvennaskóla, gegn jafnmiklu 

framlagi annars staðar að ........... 125000 

Til samardvalarheimila, dagheimila og vistheimila 

fyrir börn úr bæjum og kauptúnum, gegn jöfnu 

framlagi annars staðar að .....00%0.. 000... 

Til dagheimila, byggingarstyrkir: 

a. Á Akranesi .......0000 000 75000 

b. Í Kópavogi .....0..0 100000 

c. Í Vestmannaeyjum ........00. 0... 75000 

d. Í Neskaupstað ......0000.0. 0... 75000 

e. Í Hveragerði .......0.0000. 00... 75000 

f. Á Selfossi 20.00.0000 75000 

g. Í Húsavík ......0.0.. 000. 75000 

Til barnaheimilis að Kumbaravogi til umbóta á 

húsnæði ..........20200 00. 

Til Styrktarfélags vangefinna, til rekstrar dag- 

heimilis ........0.00000 ens 

Til heimilishjálpar samkv. lögum nr. 10/1962 .. 

Styrkur til byggingar kvennaheimilisins Hallveig- 

arstaða .......2.0000 00... 

„ Til Kvenréttindafélass Íslands .......0.00...0... 

. Til ýmiss konar líknar- og hjálparstarfsemi: 

a. Til Rauðakross Íslands .............. 200000 
b. Til Blindravinafélagsins til útgáfu 

bóka á blindraletri ............0.... 100000 

c. Til félagsins Heyrnarhjálpar ........ 10000 
d. Til barnaheimilisins, Sólheimum i 

Grimsnesi ........002 0. 65000 

e. Til fávitahælis í Skálatúni .......... 65000 

f. Til Styrktarfélags vangefinna ....... 25000 

g. Til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra — 17000 
h. Til Sjálfsbjargar, landssambands fatl- 

AÐRA ......... 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. 

  

  

730 000 
550 000 
125 000 
125 000 
25 000 

425 000 

500 000 

550 000 

50 000 

25 000 
400 000 

200 000 
50 000 
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k. Til styrktar- og sjúkrasjóða samkv. út- 
hlutun félagsmálaráðuneytisins ...... 40000 

5 697 009 
Til Neytendasamtakanna ...........0.00..0.000.. 125 000 
Til Félagsmálastofnunarinnar ................... 100 000 

. Til Dýraverndunarfélags Íslands FRIÐI 25 000 | 
. Til Fuglaverndunarfélags Íslands .............. 25 000 
. Til ungmennastarfsemi: i | 

a. Til Ungmennafélags Islands ........ 200000 | 
Félagið gefi ríkisstjórninni skýrslu | 

um það, hvernig fénu er varið. | 
b. Til Ungmennafélags Íslands til skóg- | ræktar í Þrastaskógi ................ 45000 | 
c. Til Bandalags íslenzkra skáta ....... 250000 | 
d. Til Bandalags islenzkra farfugla ...… 25000 | 
e. Til Bandalags islenzkra farfugla til | 

husnædiskaupa (fyrri greidsla af tveim- | 
Ur) suser eee 75000 | 

f. Til Æskulýðssambands Íslands ..... 50000 | 
8. Til æskulýðsnefndar Mýra- og Borgar- | 

fjarðarsýslu ............0......... 25000 
h. Til hjálparsveitar skáta í Hafnarfirði 50000 
i. Til hjálparsveitar skáta í Hafnarfirði 

vegna fiskasýningar ..............,.. 100000 | 
j. Til Bandalags islenzkra skáta til kaupa | 

á húsnæði .......................... 100000 | 
k. Til Æskulýðssambands Íslands til | 

hjálpar vanþróuðum löndum ........ 75000 | 
995 000 | 

Til Blindrafélagsins i Reykjavik, byggingarstyrkur 150 000 | 
Til Svifflugfélags Íslands .........0.0. 15 005 | Til sjómannaheimilis á Norðfirði 2... 25 000 | 
Byggingarstyrkur til Barðstrendingafélagsins vegna 
framkvæmda í Bjarkalundi 2... 75 000 

—— (104 613 502 

Samtals ... 158 285 746 
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Til styrktarfjår, lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna, biðlauna og heiðurs- 

launa er veitt: 

TI. 

  

Samkvæmt launalögum: 

a. Embættismannaekkjur „.......0.0000 0... 
b. Samkvæmt sérstökum lögum ........00.......... 

Eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna og lífeyris, bið- 
laun, heiðurslaun og styrktarfé: 
a. Embættismenn og aðrir starfsmenn: 

Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður 15000.00 

Ágúst Kvaran „.......00.000. 00... 25000.00 
Ágúst Ólafsson, póstur ................ 6000.00 
Alfons Gíslason, fyrrv. símstjóri ...... 15000.00 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og . 

alþm. 20.00.0000. 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 
Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Al- 

þingis ........0.0.00000 000... 28120.00 
Árni Jónasson, fyrrv. ullarmatsmaður .. 18000.00 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
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 ......000%2.0 0. 20000.00 

Benedikt G. Waage ......0.000.0000..0.. 30000.00 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari .. 12000.00 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ........ 6000.00 
Bjarni Þorsteinsson .......0..000...... 8000.00 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 6000.00 
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 6000.00 
Björn P. Blöndal, fyrrv. póstafgreiðslu- 
MAÐUr „......00000000 00 15000.00 

Björn Einarsson ..........0.0000000.0.. 25348.00 
Björn Kristjánsson, fyrrv. póst- og síma- 

afgreiðslumaður ...........00.0..02.0... 15012.00 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur ........ 6000.00 
Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn . 12000.00 
Bóas Sigurðsson ........200000 00... 12000.00 
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra .. 36000.00 
Böðvar Magnússon ......0.0000000 0... 10000.00 
Egill Jónsson, fyrrv. símamaður ....... 12000.00 
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ...... 24035.00 

  

    

kr. kr. 

123 055 

672 000 
A 195 055
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Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmats- 
madur .............000000 0... 10000.00 

Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona 10000.00 

Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. ráðskona 12000.00 
Elísabet Eiríksdóttir, fyrrv. kennslukona 10014.00 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barna- 

kennari .............0..00.0. 000... 7923.00 
Finnbogi Arndal, fyrrv. fulltrúi ........ 39961.00 
Friðleifur Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. 9057.00 
Geir Finnur Sigurðsson, fyrrv. lögreglu- 

þjónn .......... 15000.00 
Gísli Guðmundsson, fyrrv. símstjóri .... 18000.00 
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 8000.00 

Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljós- 
MÓðIr ........20000.00 0 6000.00 

Guðjón Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 9013.00 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .... 6000.00 
Guðjóna Brynhildur Jónsdóttir, fyrrv. 

ljósmóðir .......0. 6000.00 
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur .. 6367.00 
Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi . 6000.00 
Guðmundur Benónýsson, fv. fiskmatsm. . 6000.00 

Guðmundur Einarsson, fyrrv. fiskmatsm. 6000.00 
Guðmundur Einarsson, fyrrv. póstafgr.m. 6000.00 
Guðmundur Guðmundsson, fyrrv. símstj. 12000.00 
Guðmundur Jónsson, fyrrv. garðyrkjum. 15000.00 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .... 6000.00 
Guðmundur Pétursson, fyrrv. póstur ... 8878.00 
Guðni Stígsson, fyrrv. starfsm. Löggild- 
ingarstofunnar ...................... 28120.00 

Guðrún Indriðadóttir, leikkona ......... 10155.00 
Guðrún Jónsdóttir, fyrrv. kennari ...... 20000.00 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 6000.00 
Gunnar Andrew Jóhannesson .......... 20000.00 
Gunnar Jóhannsson, fyrrv. alþingismaður 25000.00 
Gunnfríður Jónsdóttir, myndhöggvari .. 15000.00 
Gunnlaugur Jóhannesson, fyrrv. vita- 

VÖFÐUr ...........0.20. 200 6000.00 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ........ 6000.00 
Hálfdán Björnsson .........0...0000.. 12000.00 
Halla Sigurðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 6000.00 
Halldór Hansen, læknir ................ 22890.00 
Halldór Jónsson, fyrrv. póstafsreiðslu- 
maður og símstjóri .................. 15000.00 

Halldór Jónsson, fyrrv. yfirfiskmatsm. . 18114.00 
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri 28037.00 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fv. póstur . 6000.00 

Hannes Jónsson, fyrrv. póstur ........ 8905.00 
Hansína Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 
Haraldur Brynjólfsson, fyrrv. fiskmats- 

maður ............ ARA 6000.00 
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Helgi fvarsson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 10000.00 

Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður  6000.00 

Helgi Tryggvason, bókbindari .......... 12000.00 

Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 6000.00 

Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri 8678.00 

Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósm. 6000.00 

Ingibjörg Jóhannsdóttir, fyrrv. kennari . 9057.00 

Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 6000.00 

Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og sima- 

afgreiðslumaður ...........000000.. 0. 10850.00 

Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 6000.00 

Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, 

biðlaun .......000000. 0. en 78300.00 

Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 6000.00 

Jakob J. Smári, fv. adjunkt, biðlaun ... 58522.00 

Jochum Eggertsson .....cc000000.000.... 10000.00 

Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvar- 

StjÓófi 22.00.0000... 00. 12000.00 

Jóhanna Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 

Jóhannes Erlendsson, fyrrv. póst- og sím- 

stöðvarstjóri ......000.0...... 0... 15000.00 

Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari .. 12000.00 

Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsm. ........- 6000.00 

Jón Bóasson, fyrrv. póstur .......00.... 6000.00 

Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustjóri, 

biðlaun ......00.. 00 87649.00 

Jón Hallgrímsson, fyrrv. starfsmaður 

áfengisverzlunarinnar 22.20.0000... 20000.00 

Jón Hallvarðsson, fyrrv. sýslumaður ... 31698.00 

Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsm., Dalvík . 6000.00 

Jón G. JÓNSSON 2....000 00 12000.00 

Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæzlumaður ..... 12000.00 

Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður 10000.00 

Jón Stefánsson .....0000000 00... 15000.00 

Jón Sumarliðason .....0.00000.0.. 0... 7000.00 

Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 6000.00 

Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsm. ..... 6000.00 

Jónas Bjarnason, verkstjóri .......02... 6000.00 

Jónas Gunnlaugsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 

Jónas Tómasson, tónskáld ............. 10000.00 

Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona .. 6000.00 

Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur .......... 6000.00 

Jörundur Brynjólfsson, fyrrv. alþingism. 30000.00 

Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur ........ 6000.00 

Karl Steingrímsson, fyrrv. fiskmatsm. ... 6000.00 

Kjartan Jóhannesson, fyrrv. söngkennari 15000.00 

Kjartan Ólafsson ......0.0.00000. 0000... 36000.00 

Klara Guðmundsdóttir ..........00..... 15000.00 

Kristin V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir .. 6000.00 

Kristinn Benediktsson, fyrrv. póstafgr.m. 11933.00 

Kristinn Kristjánsson, Nýhöfn ......... 13353.00 
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Kristjana V. Hannesdóttir, fv. skólastjóri 7811.00 
Kristjana Jónsdóttir, fyrrv. ritari ...... 28120.00 
Kristján Albertsson, rithöfundur ....... 19075.00 
Kristján Benediktsson .................. 10000.00 
Kristján Jónsson frá Garðsstöðum ...... 12000.00 
Kristján Steingrímsson, fyrrv. bæjarfógeti 27171.00 
Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur .. 6000.00 
Kristólína Kragh, fyrrv. hárgreiðslukona  8000.00 
Lárus Sigurjónsson, skáld .............. 21171.00 
Lúðvík R. Kemp ..........000.. 24000.00 
Lydía Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 6000.00 
Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljós- 

MÓÐIR „Ll... 6000.00 
Magnús Guðmundsson, fyrrv. bingvörður  7000.00 
Magnús Magnússon, rithöfundur ....... 12000.00 
María Sigurðardóttir, fv. starfsk. Alþingis 6000.00 
Markús Guðmundsson, fyrrv. verkstjóri . 10000.00 
Marsibil Sigurðardóttir, fv. fiskmatsk. -. 6000.00 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir  6000.00 
Njáll Guðmundsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 
Oddný Högnadóttir, fyrrv. ráðskona .... 19000.00 
Oddný Wium „.o.ll 6000.00 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ......., 8012.00 
Oddur Valentínusson, fv. leiðsögumaður 9373.00 
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður „ 6000.00 
Ólafur Guðmundsson 2... 12000.00 
Ólafur Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 6000.00 
Ólafur Thorarensen, fyrrv. símstjóri .... 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 Ottesen, fyrrv. alþingismaður .... 30000.00 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur .......... 6249.00 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .... 10014.00 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfir- 

röntgenkona ...................00... 21697.00 
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 6000.00 
Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur .. 9000.00 
Rögnvaldur Jónsson, fyrrv. verkstjóri .. 6000.00 
Sigríður Einarsdóttir, fv. póst- og síma- 

afgreiðslukona 2... 10792.00 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ... 10850.00 
Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 6000.00 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir  6000.00 
Sigtryggur Jónsson, fyrrv. hreppstjóri .. 12000.00 
Sigurborg Kristjánsdóttir, fyrrv. kennari 13353.00 
Sigurður Jónasson, fyrrv. fiskmatsm. .... 6000.00 
Sigurður Jónsson, fyrrv. kennari „..... 20000.00 
Sigurður Nordal, prófessor ............. 24141.00     

  

kr. Nm
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Sigurður Sigfússon, fyrrv. póstur ....... 6009.00 

Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 | 

Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi 6000.00 | 

Sigurður Þórðarson .......00000000.... 10000.00 | 

Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður 12000.00 | 

Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður . 10000.00 | 

Sigurlås Nikulásson .....0.00.00000.0.... 12000.00 | 

Sigursteinn Steinþórsson ........0...... 15000.00 i 

Stefán Kristjánsson, fyrrv. verkstjóri ... 6000.00 | 

Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 | 

Stefanía Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir  6000.00 | 

Steingrímur Steinþórsson, fyrrv. búnað- | 

armålastjori ......00..... HA 60000.00 | 

Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...... 6000.00 | 

Steinunn Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir 6000.00 | 

Svava Jónsdóttir, fyrrv. leikkona ....... 8000.00 | 

Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur .. 6000.00 | 

Sölvína Konráðsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 | 

Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .... 6000.00 | 

Tryggvi Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsm. . 6000.00 | 

Valdis Böðvarsdóttir, fyrrv. símstjóri og | 

póstafgreiðslukona .......0...0...... 7811.00 | 

Valgerður Kristjánsdóttir .........0.... 6000.00 

Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ........ 6000.00 | 

Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ... 6000.00 | 

Vilhelm Erlendsson, fyrrv. påstafgreidslu- | 

madur ......0200000 00 20000.00 | 

Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir . 6000.00 

Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsm. . 6000.00 

Þorbjörg Guðmundsdóttir, fv. ljósmóðir . 6000.00 | 

Þorlákur Stefánsson ........00......... 12000.00 | 

Þorleifur Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsm. 10000.00 | 

Þórný Friðriksdóttir, fyrrv. húsmæðra- ! 

skólastjóri ......0...0 0 13585.00 | 
Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsm. .. 6000.00 | 

Þorvaldur Þorvaldsson, fyrrv. fiskmatsm. 6000.00 | 
——— | 2562172 | 

b. Ekkjur: i 

Aðalbjörg Sigurðardóttir ............... 15232.00 | 

Agnethe Kamban .......00000000. 0... 14373.00 | 

Ágústa Sigurðardóitir .............2..... 10000.00 | 

Anna Bjarnadóttir ...........02 20... 6000.00 | 

Anna Ólafsdóttir ...........0.0.00.00.- 6509.00 | 

Anna Þuríður Sæmundsdóttir .......... 8000.00 | 

Árný Stígsdóttir ........0.0....00.0.000.. 6000.00 

Arnþrúður Daníelsdóttir ............... 6509.00 

Ásdís Þorgrímsdóttir ...........0.2.0.0... 6000.00 

Ásta Jónsdóttir, ekkja Bjarna Ásgeirs- 
SONAF 2.....00. ns 34086.00 

Ásta Ólafsdóttir .......0.0000.00.0.0... 12000.00 
Ásta Þorvaldsdóttir ...........0000000.. 6000.00  
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Åstridur Eggertsdóttir, ekkja Þórarins 
Víkings .......0... 10000.00 

Ástríður Magnúsdóttir ................. 6000.00 
Björg Guðmundsdóttir ................. 6000.00 
Björg Jónasdóttir ..................... 8905.00 
Bryndís Þórarinsdóttir ................. 13585.00 
Camilla Hallgrímsson .................. 10189.00 
Dagbjört Guðjónsdóttir ................ 9538.00 
Eleanor Sveinbjörnsson ................ 15232.00 
Elín Einarsdóttir .............0..0...... 10000.00 
Elinborg Vigfúsdóttir .................. 6000.00 
Elísabet Jónsdóttir, ekkja Sigurðar Björns- 

sonar, fiskmatsmanns ................ 6000.00 
Erna Stefánsson 2... 24000.00 
Fríða Hlíðdal ......................... 43352.00 
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 .........,........... 15232.00 
Guðrún Oddsdóttir .................... 14717.00 
Guðrún Pálsdóttir ..................... 14000.00 
Guðrún Ragúels .........,.....0000... 6000.00 
Halldóra Þórðardóttir .....,........... 7617.00 
Helga Pétursdóttir ..................... 15000.00 
Herþrúður Hermannsdóttir „............ 7000.00 
Hildur Björnsdóttir .................... 10014.00 
Hildur Blöndal .........0.00..00. 0. 20000.00 
Hjaitlína Guðjónsdóttir ................ 15000.00 
Hlín Johnson .........000... 29853.00 
Hólmfríður Guðmundsdóttir ............ 24000.00 
Hulda Þ. Björnæs 2... 12017.00 
Ingibjörg Björnsdóttir ................. 7923.00 
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ............... 15000.00 
Ingibjörg Högnadóttir „................. 6000.00 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir ....... ......... 12000.00 
Ingunn Hlíðar ss. 9538.00 
Ingveldur Ólafsdóttir .................. 6000.00 
Irma Weile Jónsson .............0...... 15000.00 
Jakobína Thorarensen ................. 10000.00 
Jóhanna Jónsdóttir .................... 11320.00 
Jóhanna Vigfúsdóttir .................. 6000.00 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ............ 10936.00 
Jónína Kristjánsdóttir ...........,....... 15000.00 
Júlíana M. Jónsdóttir .................. 10303.00 
Katrín Sveinsdóttir .................... 7923.00 
Kristbjörg Sveinsdóttir ................. 7000.00
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Kristin Guðmundsdóttir, ekkja Eggerts 

Eggertssonar .......000000.. 00... 6009.00 

Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja 3807.00 

Kristin Pálsdóttir .........0.0000.0000... 6367.00 

Kristín Thorberg ......00.0000000.0.... 6000.00 

Kristín Þórarinsdóttir ................. 11320.00 

Kristólína Kragh ........0..000.00.0... 6000.00 

Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárus- 

SONAT seeren, 9606.00 

Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar  8000.00 

Lára Svansdóttir .......0.00000.0..000.... 6000.00 

Lelia Stefánsson ......000000 0... 30000.00 

Lilja Eyþórsdóttir .........002.0.00.0.0.. 18026.00 

Lilja Jörundsdóttir .........00200.00... 12000.00 

Lilja Steinsen ......020000. 00. 35000.00 

Lovísa Sveinbjörnsson .........00.000... 39759.00 

Lydia Einarsson ......c000.0....0.0.0.. 25000.00 

Magdalena Ásgeirsdóttir ............... 6000.00 

Málfríður Bjarnadóttir .........0..0000.. 6000.00 

Margrét Árnadóttir .........00.0000.00. 15000.00 

Margrét Björnsdóttir ..........2.0200... 7630.00 

Margrét Jónasdóttir 2.....000200.0... 25000.00 

Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ......... 16604.00 

Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja .... 6000.00 

Margrét L. Lárusdóttir ................ 5077.00 

María Guðlaugsson .........0..0000.0... 9373.00 
Marta Oddsdóttir ........0000.00000.0.. 6000.00 
Melitta Urbancic ........0000000..0.... 9538.00 
Ólafía Finnbogadóttir ........00000.... 6000.00 
Olga E. Jónsson .....0.0.0.0... rr 11320.00 

Ragnhildur I. Bjarnadóttir .............. 8012.00 

Rannveig Tómasdóttir ................. 7617.00 

Rósa Jónsdóttir .........000000.0 0000... 6000.00 

Sigríður Árnadóttir ............0....... 36000.00 

Sigríður Arnljótsdóttir ...........00.0.. 12017.00 

Sigríður Bjarnason .......00..000.0.00.. 25371.00 

Sigríður Einarsson ..........0...0000... 39056.00 

Sigríður Finnbogadóttir ................ 10155.00 
Sigríður Gísladóttir .............0.00... 6000.00 
Sigríður Guðmundsdóttir ............... 6000.00 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum ... 19137.00 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ....... 6367.00 

Sigríður Jónsdóttir, ekkja Þórh. Vil- 
hjálmssonar .......00000 00. 12000.00 

Sigrún Thorarensen ..........0.0..00.0.. 8000.00 
Sigurlaug Sigurðardóttir ............... 12000.00 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir AÐ 11320.00 
Sólveig Árnadóttir ..........00..00.0.. 12000.00 
Sólveig Eggerz ........0...0..000 0... 33456.00 
Sólveig Pétursdóttir .................... 11320.00 
Stefanía Stefánsdóttir .................. 12452.00 

A 36
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18. gr. 

kr. | kr. 

| 
Steinunn P. Eyjólfsson ................ 6748.00 | 
Steinunn Tómasdóttir ................. 10000.00 | 
Súsanna Friðriksdóttir ................. 11320.00 | 
Sveinbjörg Kristinsdóttir ............... 10000.00 | 
Sveindís Hansdóttir .................... 6000.00 | 
Torfhildur Magnúsdóttir ............... 6000.00 | 
Unnur Skúladóttir ..................... 12694.00 
Valborg Einarsson .................... 12694.00 
Valgerður Helgadóttir ......,.......... 10014.00 
Valgerður Ólafsdóttir .................. 9057.00 
Vigdís G. Blöndal ..................... 6367.00 
Þóra Magnúsdóttir .................... 8000.00 
Þóra Sigfúsdóttir ...................... 6000.00 
Þóra Sigurðardóttir ........,.,........... 6000.00 
Þóra Skaftason ..................0..... 6000.00 
Þorbjörg Sigmundsdóttir .............. 12694.00 
Þorbjörg Sigurjónsdóttir ............... 9000.00 
Þórey Jóhannsdóttir ................... 6000.00 
Þórunn Pálsdóttir ..........).......... 12694.00 | 

— 1541 497 | 
Barnastyrkur: 
Barn Árna sál. Helgasonar, héraðslæknis, Jó- 
hanna Margrét Árnadóttir, f. 1% 1924, sjúk- | 
lingur .....ssssssssseeeeeeneevevee eve rvreee 6 000 | 

———— 4 109 669 
HI. Framlag ríkissjóðs til Lifeyrissjóðs starfsmanna ríkis- | 

ins og Lifeyrissjóðs barnakennara „................. | 85 000 000 
IV. Framlag ríkissjóðs til Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna, | 

skv. 12. gr. I. 65/1955 ..........0.0...0. 0. | 500 000 
V. Framlag ríkissjóðs til Lífeyrissjóðs ljósmæðra, skv. | 

1. gr. 1. 114/1940 ......... reen | 24 000 
VI. Framlag ríkissjóðs til uppbåta á lífeyri ........... 1 26 000 000 

- Uppbætur á lífeyri samkvæmt 18. gr. I. a. og IL .. 2 500 000 

Samtals ... 

  

| 68 928 724   
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19. gr. 

Til óvissra útgjalda o. fl. er veitt: 

Nr. 62. 

  

Til niðurgreiðslu á vöruverði ......0000000. 000... 

Til uppbóta á útfluttar landbúnaðarafurðir .......... 

Útgjöld samkvæmt 22. og 24. gr. 20.00.0000... 
Til greiðslu eftirstöðva skuldbindinga Útflutningssjóðs 

Launaskattur .........0.0.0 000. e nn 
Fyrningar .........0.0000 20. e nn 

Hækkun útgjalda vegna áætlaðrar 3% launahækkunar 

Til óvissra útgjalda .......0.0.0. 0000 nn nn nn 

Samtals ... 

kr. 
  

543 000 000 
183 000 009 

5 000 000 
353 732 

12 000 000 
8 000 000 

42 000 000 
16 000 000 

      809 553 732 
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I. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum 
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VII. 
IX. 
X. 

XI. 

XIL 

XIII. 

- Framlag til ríkisábyrgðasjóðs 
. Til byggingar stjórnarráðshúss 
. Til bygginga á jörðum ríkisins 
. Til ræktunar á jörðum ríkisins 
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II. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 

31. desember. 

  

Inn: 

sa. 

Samtals ... 

Út: 
Afborganir lána ríkissjóðs ................... 
Til greiðslu á framlagi til Alþjóðabankans . 

Í. Til viðbyggingar við Landspítalann 
2. Til áhaldakaupa í viðbyggingu við Land- 

spítalann ...........0 
Til byggingar eldhúss fyrir Landspítalann .. 
Til byggingar þvottahúss fyrir ríkisspítalana 
Til endurbóta á heilsuhælinu í Kristnesi .. 
Til byggingar fávitahælis ................. 
Til byggingar ketilhúss o. fl. fyrir geðveikra- 
hælið á Kleppi 

SR
 
v
s
 

Til byggingar nýrra vita og vitavarðabústaða .. 
Til flugvallagerðar og flugöryggistækja 
Til sjúkraflugvalla 20.00.0000... 
Til viðbótarhúsnæðis við rannsóknarstöðina á 
Keldum ............... 
Til byggingar Raunvísindastofnunar Háskóla 
Íslands ........0. eee ee veere 
1. Til byggingar heimavistarhuss vid mennta- 

skólann á Akureyri ................00...... 
2. Til endurgreiðslu á láni menntaskólans í 

Reykjavík til menntaskólans á Aknreyri ... 
3. Til byggingar menntaskólans í Reykjavík .. 
4. Til byggingar sjómannaskólans 
5. Til byggingar kennarabústaðar á Hólum ... 
6 
7 
8 

. Til byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni 

. Til byggingar kennarabústaðar á Laugarvatni 
. Til byggingar nemendabústaðar við mennta- 

skólann að Laugarvatni .................. 
9. Til byggingar Kennaraskóla Íslands ....... 

Til byggingar Garðyrkjuskólans á Reykjum 
. Til byggingar hjúkrunarskóla 
. Til byggingar fyrir bændaskólann á Hvann- 

eyri   

  

    

kr. ” kr. N 

100 000 

6 000 000 

6 100 000 

12 640 163 
10 000 000 
46 000 000 

2 000 000 
3 000 000 

600 000 
16 000 000 

4 500 000 
10 000 000 
4 000 000 
1200 000 
500 000 

1 000 000 
——/ 37200 000 

3 000 000 
15 220 000 

500 000 

200 000 

4 000 000 

300 004 

1 100 000 
4 000 000 

800 000 
67 500 

750 000 
750 000 | 

2 000 000 
4 000 000 

2 500 000 
7 000 000 

4 000 000 |
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20. gr 

kr kr 

13. Til kaupa å kennarabustad å Hvanneyri .. 150 000 | 

14. Til Íþróttakennaraskóla Íslands ........... 700 000 | 

15. Tækniskólinn, stofnkostnaður ............. 1000 000 | 
-—| 29117 500 

Til bygginga á prestsselrum ........0000000... | 4 500 000 

Til greiðslu heimtaugagjalda á prestssetrum ... | 194 000 

Til útíhúsa á prestssetrum .......00000. 0... 1 700000 

Til byggingar embættisbustada héradsdomara .. 3 000 009 

Til byggingar lögreglustöðvar i Reykjavík .... 3 000 000 

Til byggingar lögreglustöðvar á Akureyri ..... ' 500000 

Til byggingar ríkisfangelsa og vinnuhæla ..... ' 2000 000 

Til kaupa á Skaftafelli í Öræfum ......0...... | 60 000 

Verkfæranefnd ríkisins, til byggingar ......... | 300 000 

Til byggingar upptökuheimilis i Kópavogi .... | 1062 500 
Til að lána til rafstöðva á þeim svæðum, sem | 

rikisrafveitur ná ekki til, að fengnum tillögum 

raforkuráðs .......0.000000 nr nn 200 000 

Til byggingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd 

börn og unglinga 22.00.0000... 0... nn. 500 000 

Til byggingar tilraunagróðurhúss að Korpúlfs- 

stöðum ......... sn 
95 000 

Til Byggingarsjóðs Listasafns ríkisins ........ 500 000 

Til byggingar embættisbústaða fyrir dýralækna 2 000 000 

Til greiðslu á afborgunum og vöxtum af láni til 

kaupa á varðskipinu Óðni .....00000 6 400 000 

Til endurbóta á starfsmannahúsi að Bessastöð- 

UM 2... 
300 000 

Til að byggja bókhlöðu að forsetasetrinu að 

Bessastöðum .......00000 00 500 000 

Til byggingar biskupsbústaðar .......220....- 300 000 

Til endurbyggingar á Borg á Mýrum ......... | 700 000 

Til byggingar prestsseturs i Odda ...........- 300 000 

Afborganir af kaupverdi ibudarhuss að Hesti .. | 200 000 

Til byggingar íbúðarhúss fyrir ábúanda Eiða .. 85 000 

Til fyrningarsjóðs ríkisbifreiða ........0..... | 5 000 000 
Til greiðslu afborgana og vaxta af láni til 

byggingar vitaskips 20.00.0000... 0. ne... | 2 075 000 

Til byggingar laxeldisstöðvar i Kollafirði ..... 4 800 000 

Til byggingar handritahúss .........0.00 00... 4 000 000 

Framlag til skýrsluvéla ríkisins og Reykjavíkur- 

borgar vegna húsbyggingar .........00..000.0 600 000 

Til kaupa á húsnæði fyrir skattstofu Austur- 

landsumdæmis ......000000 000 500 000 

Til byggingar norræns húss i Reykjavík ...... 1 900 000 

Til byggingar útihúsa í Ólafsdal ....0...000.... 200 060 

Til kaupa á íbúð fyrir starfsfólk á Litla-Hrauni. 125 001 

Til kaupa á Mávahlíð í Lundarreykjadal fyrir 

fjárræktarbúið að Hesti ......000000000. 0... 200 009 

Samtals ... 210 274 168 

 



Nr. 62. 284 31. desember. 

  

  

  

            

  

21. gr 

I. Rekstrar- 

kr. kr. 
Tekjur 

2. gr. Skattar og tollar .................0..0000000.... 3 064 850 000 3. gr. A. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ................ 431 160 000 — BR. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs .............. 75 000 4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur ...........,, 2 000 000 5. gr Ovissar tekjur .......................0.00.... 
25 000 000 

| 

| 

Samtals ... FR 3 523 085 000 

II. Sjóðs- 

| kr. 
| Inn: 

2.—5. gr. | Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 3 523 085 000 
| Aðrar innborganir: 

20. gr. 1. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum o. fl. ............ 100 000 — Il! Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 6 000 000 

    | Samtals ... |3 529 185 000 

 



  

  
  

  

      
  

  

  
Greiðslujöfnuður ... 

Samtals ...   
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firlit. 

i 21. gr. 

kr. kr. 

Gjöld 

Vextir .........00... 00. 8470 122 

Kostnaður við æðstu stjórn landsins .......... 2 327 030 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga ..........0000000 00 enn nn 19 325 000 

10. gr. Til ríkisstjórnarinnar ........0000... 00... 75 281 313 

11. gr. A.| Dómgæzla og lögreglustjórn .................. 174 775 341 

— B.| Kostnaður vegna innheimtu tolla og skatta o. fl. 61 205 891 

— C. | Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur .. — 2800000 938 781 232 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála ........ 142 174 571 

13. gr. A. | Vegamál ..........000000 0... nn 47 440 000 

— B. | Samgöngur á sjó .....0..0000 0000 nr nn 32 452 000 

— C. | Vitamál og hafnargerðir .............0.0...... 62 633 560 

— D. | Flugmál ..........00.00. 0. sn senn 21 778 475 

— E. | Veðurþjónusta ........00..000 000. enn. 8 780 589 

— F. Ýmis mál ........0 00 … 11432 429 184 517 053 

14. gr. A.| Kennslumål .........00000000 00 ennta 476 826 374 

— B. | Til opinberra safna, båkautgåfu og listastarfsemi 33 855 102 510 681 476 

15. gr. Kirkjumål ........0..20 0000. ns 34 392 712 

16. gr. A. | Landbúnaðarmál ...........000000 00... 000... 184 066 709 

— B. | Sjávarútvegsmál .„.........0.000. 0000 n nn 140 190 644 

— G. | Iðnaðarmál ...........0000%0 en ens 12 565 000 

— D. | Raforkumál ..........00000 000. e ara 89 730 000 

— E. | Rannsóknir í þágu atvinnuveganna o. fl. ...... 22 941 700 449 494 053 

17. gr. Til félagsmála ...........0000000 00... 758 285 746 

18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 68 928 724 

19. gr. Til óvissra útgjalda o. fl. .......000.0000000... 809 353 732 

Rekstrarafgangur ... 291 072 236 

Samtals ... 3 523 085 000 

yfirlit. 

kr. 

Út: 
7.—19. gr. | Rekstrarútgjöld samkvæmt rekstrarreikningi ................ 3 302 012 764 

Aðrar útborganir: 

20. gr Afborganir lána og til eignaaukningar .........0.0.00.0000.. 210 274 168 
16 898 068 

3 529 185 000 
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22. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

I. 

11. 

HI. 

VIII. 

XVI. 

XVIII. 
XIX. 

Að endurgreiða skemmianaskatt af fé því, sem aflað er með samkom- 
um og fennur til eflingar slysavörnum hér við land. 
Ad láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til 
afnota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður 
á fjárhagsáætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Enn fremur að lána allt 
að þremur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman 
í heimahúsum. 
Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld 
síma árið 1965 hjá allt að 25 biindum mönnum, eftir tilnefningu Blindra- 
félags Íslands. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir á vinnu- 
stað. 

Að verja afgjöldum af löndum ríkisins í Hveragerði til hitaveitufram- 
kvæmda Hveragerðishrepps. 
Að greiða læknisvitjanastyrki til þeirra læknishéraða, sem eru læknis- 
laus þrjá mánuði af árinu eða lengur, og nemi þeir allt að læknis- 
launum þann tíma, sem héraðið er læknislaust. 
Að greiða Skallagrími h.f. 100 þús. kr. á árinu 1965 vegna viðgerðar á 
m/s Akraborg. 
Að ábyrgjast allt að 50 millj. kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva 
og stöðva til bess 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 selja 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 Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Krabbameins- 
félagi 25 aura af hverjum seldum vindlingapakka. 
Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða allt að 45 aur- 
um til Slysavarnafélags Íslands og Íþróttasambands Íslands af hverjum 
seldum vindlingapakka, og skiptist gjaldið til þeirra að jöfnu. 

- Að leyfa Grænmetisverzlun landbúnaðarins að ráðstafa til að efla sræn- 
metisræktun í landinu helmingi þeirrar fjárhæðar, sem verzluninni 
ber að greiða í leigu eftir hús Grænmetisverzlunar ríkisins. 

- Að 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 greiða úr ríkissjóði það, sem á kann að skorta, til að 10% skemint- 
anaskattsålag og % hlutar af hagnadi Vidtækjaverzlunar rikisins, sbr. 
ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 52/1962, hråkkvi til að greiða 
hluta ríkissjóðs af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands 1965. 
Að greiða úr ríkissjóði kostnað Þjóðleikhússins árið 1965 vegna launa- 
hækkana samkvæmt úrskurði kjaradóms, að svo miklu leyti sem aðrir 
tekjuliðir leikhússins hrökkva ekki til. 
Að lána Rafmagnsveitum ríkisins allt að 10 000 000 kr. 
Að ábyrgjast allt að 10 millj. kr. lán fyrir skipasmíðastöðvar til báta- 
smíða innanlands, gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, enda
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greidist lånid ad fullu af stofnlåni, sem Fiskveiðasjóður Íslands veitir. 

Ríkissjóður setur að öðru leyti skilyrði um ábyrgðir þessar. 

Að taka allt að 11 millj. kr. lán til aukningar á húsnæði ríkisspítalanna. 

Að greiða 15% uppbót á greiðslur samkv. 18. gr. fjárlaga frá 1. júlí 1963. 

Að greiða þeim aðilum, sem njóta eftirlauna samkv. sömlum reglum, 

sbr. 18. gr. I. fjárlaga, og ekki eru jafnframt félagar i lögboðnum lif- 

eyrissjóði, uppbót á eftirlaun sin, sem sé hliðstæð þeirri hækkun, er 

sjóðsfélagar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fá við gildistöku laga 

nr. 29/1963. 

Að leyfa Síldarverksmiðjum ríkisins að selja 40% eignarhluta SR. í 

svonefndri „Flísarlóð“, Strandarvegi 27, Seyðisfirði. 

Að gefa Sambandi íslenzkra berklasjúklinga eftir skuld við ríkissjóð 

að fjárhæð 15 millj. kr. 

Að ábyrgjast lán að fjárhæð 5 millj. kr. fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar 

gegn þeim tryggingum, er metnar verða gildar. 

Að ábyrgjast allt að 3 millj. kr. lán fyrir orlofsheimili verkalýðssamtaka. 

Að ábyrgjast allt að 1 millj. kr. lán til byggingarframkvæmda og um- 

bóta á heilsuhæli Náttúrulækningafélags Íslands í Hveragerði, gegn þeim 

tryggingum, sem hún metur gildar. 

Að ábyrgjast allt að 10 millj. kr. lán til atvinnuaukningar á þeim stöð- 

um, sem talið er að nauðsynlega þurfi á því að halda. 

Að ábyrgjast lán til Síldar- og fiskimjölsverksmiðjunnar h/f, Reykja- 

vík, til kaupa og breytinga á tankskipi til síldarflutninga, sem nemi allt 

að 80% af kostnaðarverði skipsins, gegn þeim tryggingum, sem hún metur 

gildar. 
Að ábyrgjast allt að 90 millj. kr. lán til byggingar og endurbóta á sildar- 

verksmiðjum, síldarflutningaskipum og síldarumhleðslustöðvum, gegn 

þeim tryggingum, sem hún metur gildar. 

Að ábyrgjast allt að 20 millj. kr. lán fyrir bæjarsjóð Hafnarfjarðar til 

lausnar á fjárhagsvandamálum Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar. 

Að selja eignarhluta ríkisins í húseigninni Ægissíðu 98 í Reykjavík 

eftir mati dómkvaddra manna. 

Að greiða af greiðsluafgangi ársins 1963 20 millj. kr. upp í van- 

goldin framlög ríkissjóðs til sjúkrahúsa í smíðum svo og 20 millj. kr. 

upp Í vangoldin framlög til hafnagerða. 

Að greiða úr ríkissjóði kr. 101 172.71, sem á skorti, að 10% skemmt- 

anaskattsálag og % hlutar af hagnaði Viðtækjaverzlunar ríkisins, sbr. 

ákv. til bráðabirgða í lögum nr. 57/1957, hrykkju til að greiða hluta 

ríkissjóðs af rekstrarkostnaði Sinfóníuhljómsveitar Íslands tímabilið 1. 

marz 1961 til 31. desember 1961. 

Að taka lán, allt að 15 milljónum króna, til flugvallagerða. 

Að kaupa viðbótarhúsnæði fyrir geðveikissjúklinga fyrir allt að 4 

millj. kr. 
Að kaupa jörðina Mávahlíð í Lundarreykjadal fyrir fjárræktarbúið að 

Hesti. 
Að kaupa Nesstofu og Viðeyjarstofu ásamt hæfilegri lóð. 

Að greiða allt að 75 þús. kr. til endurbóta á byggðasafnshúsi að Hnjóti, 

Rauðasandshreppi. 

Að verja allt að 2% millj. kr. til þátttöku í stofnkostnaði og rekstri 

sölustöðvar í London fyrir íslenzkar matvörur. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af kvikmyndasýningarvélum fyrir sam- 

komuhús í kauptúnum með innan við 600 íbúa, þó ekki nema einni véla- 

samstæðu á hverjum stað. 

A 37



Nr. 62. 288 31. desember. 

XLII. Að endurgreiða Eiríki Bjarnasyni veitingamanni í Hveragerði aðflutn- 
ingsgjöld af sýningarvélasamstæðu. 

XLIII. Að selja prestssetrið Frumskóga 7 í Hveragerðishreppi. 
XLIV. Að selja gamalt póst- og símahús að Austurvegi 1 á Selfossi ásamt 

tilheyrandi lóð, ef viðunandi boð fæst. 
KLV. Að selja 3 lóðir undir geymsluskálum Vegagerðar ríkisins á Selfossi, 

ef viðunandi boð fæst, eða hafa á þeim makaskipti, ef betur þætti henta, 
enda verði andvirði lóðanna varið til þess að afla hentugra lands undir 
skálana á Selfossi eða í næsta nágrenni. 

XLVI. Að fresta til ársins 1966 verklegum framkvæmdum ríkisins, sem fé er 
veitt til í fjárlögum fyrir árið 1965. Sama gildir um greiðslu framlaga 
til annarra aðila, sem ákveðin eru í fjárlögum 1965. 

23. gr. 
Heimilt er að greiða á árinu 1965 uppbætur eins og þær, sem síðan 1. júní 

1962 hafa verið greiddar á lífeyri úr lífeyrissjóði hjúkrunarkvenna, lífeyrissjóði 
ljósmæðra og lífeyrissjóði alþingismanna, svo og á persónulegar greiðslur samkvæmt 
18. gr. fjárlaga á árinu 1965. 

Hlutaðeigandi lífeyrissjóðir annast greiðslu uppbóta á lífeyrinn gegn endur- 
greiðslu úr ríkissjóði og frá hlutaðeigandi launagreiðendum. 

24. gr. 
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1965 og hafa í för með 

sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og gjaldamegin sam- 
kvæmt þeim lögum. Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum 
en fjárlögum, tilskipunum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gunnar Thoroddsen. 

Nr. 63. = 14. desember. 
LOG 

um verdtryggingu launa. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Greiða skal verðlagsuppbót á laun og aðrar greiðslur fyrir unnin störf sam- 

kvæmt nánari fyrirmælum þessara laga. Sama gildir um bætur greiddar í peningum 
samkvæmt lögum nr. 40/1963, um almannatryggingar, með áorðnum breytingum 
bótaupphæða, svo og um bætur samkvæmt lögum nr. 29/1956, um alvinnuleysistrygg- 
ingar. Enn fremur skal greiða verðlagsuppbót á greiðslur til einstaklinga á 18. gr. 
fjárlaga og á lífeyri úr lífeyrissjóðum, sem ríkissjóður sjálfur eða ríkisfyrirtæki
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greiða iðgjöld til. Skal hlutaðeigandi lífeyrissjóður greiða verðlagsuppbótina gegn 

endurgreiðslu úr ríkissjóði og frá stofnunum þeim, er lífeyrisþegi tók laun sín hjá. 

Verðlagsuppbót greiðist ekki á lífeyrisgreiðslur, er sjálfkrafa fylgja breytingum 

launa, sem verðtryggð eru samkvæmt fyrirmælum þessara laga. 

Fyrirmæli þessara laga taka til kauptrygginga bátasjómanna og til vinnulauna, 

sem greidd eru samkvæmt uppmælingar- og öðrum ákvæðisvinnutöxtum, enda séu 

þeir ákveðnir í kjarasamningum stéttarfélags, sem í hlut á, eða miðaðir við kjara- 

samninga sömu slarfsgreina annars staðar. 

Fyrirmæli þessara laga taka ekki til launa, sem greidd eru i öðru en peningum, 

og ekki heldur til fjárhæða, sem launþegar fá greiddar vegna útgjalda, sem fylgja 

starfi þeirra. Sama gildir um laun, sem ákveðin eru sem hundraðshluti af afurðaverði, 

veltu eða öðru verðmæti. 

2. gr. 

Kauplagsnefnd skal reikna kaupgreiðsluvísitölu eftir vísitölu framfærslukostn- 

aðar á þann hátt, að eigi sé tekið tillit til þeirrar hækkunar eða lækkunar á síðar 

nefndu vísitölunni, er leitt hefur af breytingu á vinnulið verðlagsgrundvallar land- 

búnaðarvara, annað hvort vegna breyttra kjaraákvæða í samningum stéttarfélaga 

eftir lok maímánaðar 1964 eða vegna greiðslu verðlagsuppbótar á laun samkvæmt 

fyrirmælum þessara laga. 
Kaupgreiðsluvísitala sú, er um ræðir í fyrri málsgr. þessarar gr., reiknast eftir 

vísitölu framfærslukostnaðar 1. nóvember, 1. febrúar, 1. maí og 1. ágúst, og gildir 

við ákvörðun verðlagsuppbótar á laun næstu þrjá mánuði, frá byrjun næsta mánaðar 

eftir að hún var reiknuð, í fyrsta sinn frá 1. desember 1964. 

3. gr. 

Verðlagsuppbót samkvæmt fyrirmælum síðari málsgr. 2. gr. skal nema sem 

svarar 0.61% af grunnlaunum fyrir hvert stig, sem kaupgreiðsluvísitala hvers þriggja 

mánaða tímabils kann að vera hærri en framfærsluvísitala 163 stig. 

Við greiðslu verðlagsuppbótar á vikulaun og mánaðarlaun skal hún reiknuð í 

heilum krónum, þannig að sleppt sé broti úr krónu, sem ekki nær hálfri krónu, en 

annars hækkað í heila krónu. 

4. gr. 

Vinnuliðir verðlagsgrundvallar landbúnaðarvara skulu hækka eða lækka sam- 

kvæmt breytingum vísitölu eftir sömu reglum og um ræðir í 2. og 3. gr., og afurða- 

verð til bænda breytast um leið til samræmis. Þó skal slík breyting á vinnuliðum 

verðlagsgrundvallar ekki eiga sér stað, nema samkvæmt ósk fulltrúa framleiðenda 

eða fulltrúa neytenda i sexmannanefnd. 

5. gr. 

Félagsdómur sker úr ágreiningsatriðum varðandi túlkun á fyrirmælum 1.—ð. gr. 

þessara laga, og eru úrskurðir hans fullnaðarúrskurðir. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld 23. gr. laga nr. 4/1960, um 

efnahagsmál, svo og önnur ákvæði, er fara í bága við þessi lög. 

Gjört í Reykjavík, 14. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.
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LOG 
um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1965 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 1. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

Gjört í Reykjavík, 28. nóvember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S) 

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 65. i 18. desember. 
FORSETABREF 

um frestun á fundum Alþingis. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess 
að fresta um sinn fundum Alþingis, 85. löggjafarþings, frá 22. desember 1964, eða 
síðar, ef henta þykir, enda verði þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 1. 
febrúar 1965. 

Gjört að Bessastöðum, 18. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.
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AUGLYSING 

um stadfestingu forseta islands å breytingu å reglugerd nr. 76/1958 

fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands féllst hinn 19. þ. m. á tillögu menntamálaráðherra um eftir- 

farandi breytingu á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands: 

1. gr. 

Við 40. grein: 
Fyrir neðan orðin „Kennsla í guðfræðideild“ komi: stór bókstafur Á. Liðirnir 

1—6 í 40. grein haldist óbreyttir. Framhald orðist svo: 

7. Kennimannleg guðfræði. 

Prédikunarfræði. 
Sálgæzlufræði. 
Helgisiðafræði. 
Sálma- og messusöngfræði og tónflutningur. 

Framsögn. 
Trúkennslufræði. 
Bréfa- og skýrslugerð presta. 

8. Kirkjuréttur. 

Gríska. 

10. Hebreska. 

m
o
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sr
 

Stúdentar skulu semja sex ræður, flytja tvær messur að loknu námi i tón- 

flutningi og framsögn, taka stöðugan þátt í barnaspurningum eitt kennslumisseri 

og starfa við sunnudagaskóla samkvæmt ákvæðum guðfræðideildar eitt misseri og 

við sjúkrahús eða sjúkrahæli um tveggja mánaða skeið. 

B. 

Enn fremur skulu stúdentar leysa af hendi skriflegar æfingar, svo sem hér segir: 

Sex í Nýja testamentisfræðum, þrjár í Gamla testamentisfræðum, þrjár í trúfræði, 

tvær í siðfræði, fjórar í kirkjusögu, tvær í almennum trúarbragðafræðum. Skulu 

æfingar þessar að jafnaði leystar af hendi í misserislok. 

Stúdentar skulu velja grein til sérnáms í samráði við kennara og semja rit- 

gerð úr því efni. Í stað sérefnisrilgerðar má stunda nám í uppeldisfræðum, þjóð- 

félagsvísindum eða kirkjutónfræðum, sem guðfræðideild metur gilt hverju sinni 

2. gr. 

Í 41. grein haldist óbreyttir liðir A og B. Framhald orðist á þessa leið: 

C. Síðara hluta próf. 

Síðara hluta próf er talið einn prófhluti í merkingu háskólareglugerðar, sbr. 

t. d. 61. og 68. gr. Prófið er í tveim þáttum. Í fyrra þætti er prófað í: 

1. Gamla testamentisfræðum. 
2. Nyja testamentisfræðum. 
3. Barnaspurningum.
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Í síðara hluta er prófað i: 
4. Trúfræði. 

5. Siðfræði. 
6. Kirkjusögu. 
7. Prédikun. 

Heimilt er stúdent að þreyta próf í síðara áfanga einu til fjórum misserum 
eftir að lokið er prófum fyrri áfanga, samanber þó 59. grein reglugerðar. 

Áður en stúdent segir sig til síðara hluta prófs skal hann hafa lokið undirbún- 
ingsprófum, fyrri hluta prófi og þeim æfingum, sem deildin krefst. Skal hann sýna 
vottorð um, að hann hafi fært sér í nyt kennslu þá, sem veitt er í þeim námsgreinum, 
sem nefndar eru í 40. grein 7. og 8. og ekki er prófað í sérstaklega. Enn fremur skal 
hann, a. m. k. þrem mánuðum áður en fyrri prófþáttur hefst, hafa skilað ritgerð 
úr sérnámi sínu, samanber þó 40. grein B. 

Prófið í 1., 2., 4. 5. og 6. grein er bæði skriflegt og munnlegt, en verklegt í 
3. og 7. grein. 

Barnaspurningar fara fram með þeim hætti, að kandídatar spyrja börn út úr 
efni, sem þeim hefur verið tilkynnt degi áður en spurningar fara fram. 

Prófprédikun skal skilað skriflegri í síðasta lagi viku eftir að texti hennar hefur verið tilkynntur, og í próflok skal hún flutt opinberlega í kapellu Háskólans. 
Gefa skal einkunn fyrir hverja grein i skriflegu og munnlegu prófi, svo og verklegu prófi. Einkunn fyrir ritgerð úr sérnámi og úrlausnir í munnlegum Nýja 

testamentisfræðum skal tvöfalda. 

D. Undanþágur. 
Guðfræðideild getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar um tíma- 

takmörk við próf, ef stúdent hefur verið veikur eða öðrum sérstökum ástæðum er 
til að dreifa. 

Nú er stúdent ekki söngvinn, og má þá undanþiggja hann skyldum um tón- 
flutning. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi tekur Þegar gildi. 

Þetta birtist hér með þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í menntamálaráðuneytinn, 19. desember 1964. 

Gylfi Þ. Gíslason. 

„Birgir Thorlacius.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, um tekjustofna sveitarfélaga. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki minu: 

1. gr. 

3. liður 16. gr. laganna orðist svo: 

Ríkissjóður greiði 8% — átta af hundraði — af söluskatti þeim, sem inn- 

heimtur er í ríkissjóð samkv. lögum nr. 10/1960, um söluskatt, 1. gr., svo og 5% 

— fimm af hundraði — af verðtollstekjum ríkissjóðs samkv. lögum nr. 7/1963, 

um tollskrá o. fl. 
Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði þennan hluta af söluskattinum ársfjórðungslega 

eftir á. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1965. 

Gjört að Bessastöðum, 23. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

Gunnar Thoroddsen. 

24. desember. . Nr. 68. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 8 16. febr. 1957, um breyting á lögum nr. 16 

26. febr. 1943, um orlof. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Í stað orðanna „einn og hálfan dag“ í 2. gr. laganna komi: einn og þrír fjórði 

dagur. 
2. gr. 

Í stað orðanna „6%“ í 3. gr. laganna komi: 7%. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

  

Emil Jónsson.
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LOG 
um breyting å almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febr. 1940. 

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

1. gr. 
2. mgr. 256. gr. laganna orðist svo: 
Ef tjón af brotinu nemur ekki yfir 3000 krónur, og engin sérstök atvik auka saknæmi þess og sökunautur hefur ekki áður reynzt sekur um suðgunarbrot, skal því aðeins opinbert mál höfðað, að sá krefjist þess, sem misgert var við. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, en jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 101 23. des. 1950, um breyting á almennum hegningarlögum. 

Gjört að Bessastöðum, 28. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Nr. 70. |. 28. desember. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis. 

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

1. gr. 
Í stað orðanna „Í þessa nefnd kýs þingið 5 menn, eftir reglum um nefndar- kosningar“ í 1. málsgr. 4. gr. laganna komi: Í þessa nefnd kys þingið 7 menn, eftir reglum um nefndarkosningar. 

i 2. gr. 
I stad ordanna ,,Skal þingmönnum í hvorri deild skipt í þessar nefndir, og mega ekki vera fleiri en 5 í hverri nefnd“ í 4. mgr. Í6. gr. laganna komi: Skal Þingmönn- um i hvorri deild skipt í þessar nefndir, og mega ekki vera fleiri en 7 í hverri nefnd. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 28. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)
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LOG 

um breyting á lögum um ferðamál, nr. 29 30. april 1964. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við 11. gr. laganna komi tvær nýjar mgr. svo hljóðandi: 

Kostnaður við störf ferðamálaráðs greiðist af fé þvi, sem veitt er til ferða- 

málasjóðs samkv. 1. mgr. 27. gr., samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra. 

Ráðning starfsliðs er háð samþykki ráðherra. 

2. gr. 

2. mgr. 34. gr. laganna orðist þannig: 

Lánin skulu tryggð með veði í fasteign eða á annan jafntryggan hátt, að dómi 

ráðherra, og vera með vísitölukjörum, þannig að greiðslur afborgana og vaxta séu 

bundnar vísitölu. 
Nú tekur ferðamálasjóður erlent lán, og skal það þá endurlánað með sengis- 

tryggingu, en eigi vera vísitölubundið. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 30. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

31. desember. . Nr. 72. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 51/1960 og lögum nr. 51/1962, um breyting á lögum 

nr. 60/1957, um Háskóla Íslands. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
2. töluliður 37. gr. laga nr. 60/1957 orðist svo: 

2. í læknadeild 13. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason. 
A 38
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LOG 
um stýrimannaskóla í Vestmannaeyjum. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Markmið skólans og skipulag. 

1. gr. 
Markmið stýrimannaskólans er að veita þá fræðslu, er Þarf til þess að standast 

fiskimannapróf. 

2. gr. 
Skólinn starfar í einni tveggja ára deild fyrir fiskimannapróf. 

II. KAFLI 

Kennsla. 

3. gr. 
Í skólanum skal kenna: stærðfræði, siglingafræði, íslenzku, dönsku, ensku, 

sjórétt, heilsufræði, vélfræði, bókhald, veðurfræði, sjómennsku og íþróttir. 

IN. KAFLI 

Próf. 

4. gr. 
Í skólanum skal vera fiskimannapróf. 

5. gr. 
Til fiskimannaprófs útheimtist: 
I. Stærðfræði (skrifleg): 
1. Í reikningi: Kunnátta í fræðinni um heilar tölur, almenn brot, tugabrot, 

hlutföll talna, veldi og rót og notkun logaritma. 
2. Í flatarmálsfræði: Beinar línur, horn, hringurinn, marghyrningur, spor- 

baugur, reglur um hliðar og horn í þríhyrningum og samhliðungum, rétthyrndur 
Þríhyrningur, einslaga og samfalla þríhyrningar, flatarmál hrings og marghyrn- 
inga, uppdráttur og útreikningur flatarmáls einföldustu flata. 

3. Í þríhyrningafræði: Þekking á grundvallaratriðum þríhyrningafræðinnar og 
á útreikningi flatar rétthyrndra þríhyrninga samkv. henni. 

4. Í rúmfræði: Útreikningur rúmtaks ferstrendings og sívalnings. 
II. Siglingafræði (skrifleg og munnleg): 
1. Þekking á jarðhnettinum, lögun hans og stærð, bauganeti hans, lengd og 

breidd; kompáslínur og kompásstrik. 
2. Þekking á kompásnum og notkun hans, á misvísun og halla (inklination), 

segulskekkju og hvernig hún verður fundin með jarðlægum athugunum; þekking 
á hallasegulskekkju; kunna að finna misvísun eða segulskekkju með viks-(ampli- 
tude-)athugun sólar og með azimut-athugun sólar.
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3. Þekking á sjókortum, innihaldi þeirra og notkun: að búa til vaxandi kort. 

4. Þekking á skriðmæli, vegmæli og djúpmælitækjum; þekking á leiðarreikn- 

ingi, straumi og drift; að setja stefnu skipsins og finna stað skipsins á kortinu. 

5. Þekking á dagbókarhaldi; kunna að finna, hvenær flóð verður og fjara. 

6. Þekking á sextanti og notkun hans. 

7. Þekking á himinhvolfinu og daglegri hreyfingu þess, á bauganeti þess, á 

því að ákveða afstöðu himinhnatta, þekking á sólinni og hreyfing hennar. 

8. Þekking á mælingu tímans og skiptingu hans. 

9. Kunna að finna ristíma og hvarftíma sólarinnar. 

10. Þekking á hæðarleiðréttingum himinbnatta og að kunna að finna breiddina 

með athugun sólarinnar í hádegisbaug. 

11. Kunna að finna staðarlínu fyrir skipið með hæðaraðferðinni. 

12. Þekking í meðferð og notkun nýrra siglinga- og fiskileitartækja. 

III. Sjómennska (munnleg, skrifleg og verkleg): 

1. Þekking á alþjóðlegum siglingareglum og neyðarbendingum og bjargtækj- 

um og notkun þeirra. 

2. Þekking á notkun alþjóða-merkjabókar og að geta lesið og gefið ljós- og 

hljóðmerki eftir Morse-stafrófi. 

3. Þekking á hirðingu og meðferð á skipum, siglum, reiða, seglum, köðlum og 

virum og samsetningu þeirra og öðru, sem þar að lýtur, enn fremur meðferð 

og hirðingu veiðarfæra. Auk þess er nemendum skylt að hlýða á fyrirlestra í 

almennri sjómennsku. 

4. Þekking í meðferð sjávarafurða, fiskverkun og fiskmati. 

5. Þekking á almennri vinnustjórnun og vinnuhagræðingu. 

IV. Íslenzka (skrifleg og munnleg): 

AX hafa lesið að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. broti í lausu máli og ljóðum 

og geta skýrt það nokkurn veginn. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri sem 

flest orð og orðatiltæki, er að sjómennsku lúta. Nemendur skulu kunna nokkurn 

veginn lögskipaða réttritun og geta samið stutta ritgerð um einfalt efni, þannig 

að orðfæri sé sæmilegt og lesmerki rétt sett. 

V. Danska (munnleg): 

Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. broti í lausu máli 

og ljóðum, sérstaklega um lif og störf sjómanna, og geta talað dönsku nokkuð, 

einkum um það, er varðar sjómennsku. 

VI Enska (munnleg): 

Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. broti, einkum 

um sjómennsku, og geta talað ensku nokkuð, einkum um það, er gerist á sjó. 

VII. Sjóréttur (skriflegur): 

Að þekkja helztu lagaákvæði, er varða rétt og skyldur skipstjóra. 

VIII. Heilsufræði (munnleg): 

AX hafa fengið yfirlit yfir það helzta, er stendur i lækningabókum sjómanna, 

og sé einkum lögð áherzla á þessi atriði: 

1. hjálp í viðlögum við slysfarir og algengustu sjúkdóma); 

9. samræðissjúkdóma og varnir gegn þeim; 

3. næma sjúkdóma og sóttvarnarreglur, sem skipum er skylt að hlýða; 

4. almennar heilbrigðis- og þrifnaðarreglur í skipum, hirðingu þeirra og um- 

gengni, matvæli og fæði skipverja. 

IX. Vélfræði (munnleg): 

Einföldustu atriði mótorfræðinnar ásamt yfirliti yfir algengustu vélar, notkun 

þeirra, umhirðu og eldsneyti.
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X. Bókhald: 
Að kunna það bókhald, er staðan útheimtir. 
XI. Veðurfræði: 
Nemendum er skylt að hlýða á fyrirlestra um veðurfræði. 

6. gr. 
Við burtfararpróf skulu auk kennarans, sem prófar, vera tveir prófdómendur 

i hverri grein, og skipar stjórnarráðið til þess sérfræðinga eftir föngum. 
Munnleg próf má halda í heyranda hljóði. 

7. gr. 
Þeir, sem staðizt hafa burtfararpróf við stýrimannaskólann, skulu fá prófskir- 

teini, er sýni aðaleinkunn þeirra og séreinkunnir. Prófskírteini skulu gefin út á 
íslenzku og að minnsta kosti einu öðru Norðurlandamáli. 

IV. KAFLI 

Inntaka nemenda. 

8. gr. 
Almenn inntökuskilyrði eru: 
Að fullnægja kröfum reglugerðar um siglingatíma. 

2. Að hafa þá sjón, heyrn og málfæri, sem yfirmannsstaða heimtar. 
3. Að kunna sund. 
4. Að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er orðið 

geti öðrum nemendum skaðvænn. 

þa
 

V. KAFLI 

Kennslutími. 

9. gr. 
Skólinn starfar frá byrjun októbermánaðar og til þess tíma, er ákveðinn verð- 

ur í reglugerð. 

VI. KAFLI 

Kennarar skólans. 

10. gr. 
Við skólann skal, auk skólastjóra, vera einn fastur kennari og stundakennarar 

eftir börfum. 
Skólastjóri og fastir kennarar eru opinberir starfsmenn og taka laun samkvæmt 

kjarasamningum við bæjarstjórn Vestmannaeyja. 

11. gr. 
Til þess að geta orðið skólastjóri stýrimannaskólans verður hlutaðeigandi að 

hafa lokið farmannaprófi við stýrimannaskólann í Reykjavík eða víðtækara far- 
mannaprófi við erlendan skóla, hvort tveggja með góðum vitnisburði. 

Til þess að verða fastur kennari í siglingafræði verður hlutaðeigandi að hafa 
lokið góðu farmannaprófi. 

Til þess að verða tungumálakennari skólans verður hlutaðeigandi að hafa lokið 
embættisprófi í einhverju af þeim málum, sem kennd eru við skólann. Þó má veita



31. desember. 299 Nr. 73. 

undanþágu frá þessu ákvæði þeim, sem reyndur er að nægri kunnáttu og kennara- 

hæfileikum. 

Enginn getur orðið fastráðinn til starfa við skólann, nema hann hafi verið 

settur til að gegna því í eitt ár að minnsta kosti. 

Stundakennara ræður bæjarstjórn samkvæmt tillögum skólastjóra. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

12. gr. 

Yfirstjórn skólans er í höndum fimm manna skólanefndar. Kýs bæjarstjórn 

Vestmannaeyja fjóra, en ráðherra skipar einn, og skal hann vera formaður skóla- 

nefndar. 
13. gr. 

Kostnaður við stofnun skólans og rekstur greiðist úr bæjarsjóði Vestmanna- 

eyja. 
14. gr. 

Með reglugerð verður nánar kveðið á um tilhögun kennslunnar, próf og ein- 

kunnir, inntöku nemenda í skólann, kennslutíma og leyfa, reglu og aga, kennara 

skólans og skólalækni. Reglugerð setur ráðherra samkvæmt tillögum skólanefndar. 

15. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1964. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

31. desember. |. Nr. 74. 

LOG 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1963. 

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

þykki mínu: 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1963 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 

tölum: 

Innborganir: Áætlun: Reikningur: 

1. Tekjur samkvæmt 2. gr. fjárlaga kr. 1 848 000 000.00 kr. 2 125 904 479.45 

2. — —- 3. — A. — 324 900 000.00 -- 360 836 549.81 

3. — — 3. — B. — — 75 000.00 — 152 813.39 

4, —- — 4. — — — 2 000 000.00 — 14 539 158.53 

5. — — 5. — — — 20000 000.00 — 16 013 970.39 

6. Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjårlaga — 3 100 000.00 — 61 508 340.85 
  

  

kr. 2 198 075 000.00 kr. 2 578 955 312.42
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Utborganir: 

1. Gjöld samkvæmt 7. gr. 
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fjårlaga kr. 

Eignahreyfingar samkv. 20. gr. fjårlaga — 
Mismunur 

Áætlun: 
10 616 216.00 
1611 933.00 

12 635 500.00 
24 632 070.00 
21 318 234.00 
4 767 970.00 

96 785 658.00 
32 069 592.00 

2 200 000.00 
67 606 841.00 

121 666 511.00 
18 300 000.00 
41 987 778.00 
12 754 088.00 
5 210 452.00 
6 927 519.00 

258 737 523.00 
18 565 018.00 
16 646 866.00 

100 420 319.00 
54 579 771.00 

5 826 520.00 
31 912 394.00 
14 427 894.00 

506 040 274.00 
43 066 840.00 

430 000 000.00 
5 000 000.00 
8 000 000.00 

13 000 000.00 
65 000 000.00 

137 077 307.00 

kr. 2 198 075 000.00 

8 683 912.00 

31. desember. 

Reikningur: 

4 396 782.20 
1 815 918.56 

15 800 287.65 
35 859 969.98 
23 276 482.24 

6 254 036.03 
124 312 149.26 
47 728 087.51 

2 692 228.63 
86 242 461.00 

133 273 163.49 
32 162 849.16 
43 929 805.05 
20 654 039.15 

6 850 278.16 
9 166 754.97 

313 008 014.86 
20 419 890.55 
17 564 122.17 

101 815 587.83 
61 880 761.45 

6 452 549.37 
31 614 224.85 
15 569 199.29 

511 848 045.86 
51 199 037.17 

429 162 912.31 
6 325 219.60 

16 396 295.71 

277 129 810.64 

  

Åsgeir Åsgeirsson. 
(L. S.) 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1964. 

  

Gunnar Thoroddsen.
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FJÅRAUKALOG 

fyrir årid 1963. 

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

ar 

13. 

14. 

þykki minu: 

1. gr. 

Nr. 75. 

Til viðbótar við þau gjöld, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1963, eru veitt- 

kr. 394 633 233.61 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

2. gr. 

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

Póstur og simi .......00000000 0 nnnn etern 

af kr. 33 083 530.68 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins .......0000000000... 

af kr. 85 680 550.06 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Ríkisútvarp .......002000 er seeð err 

en tekjur fóru kr. 8000 117.67 fram úr fjárlagaáætlun. 

Viðtækjaverzlun ..........000000 00 nsenns enn 

en tekjur fóru kr. 1964 635.30 fram úr fjárlagaáætlun. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg ........0.000.nr nun... 

af kr. 2391 469.90 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Áburðarsalan ................. er 

af kr. 3992 632.87 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Landsmiðjan ..........00000 0000 ne nenna 

af kr. 1356 947.29 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Tunnuverksmiðjur ........00200000 enn e nn 

af kr. 4 953 246.27 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Innkaupastofnun ........0.0.00 00 ne ssnn rn 

af kr. 2517 433.06 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Bessastaðabú .........0.0.0000. s.s 

en tekjur fóru kr. 158 652.00 fram úr fjárlagaáætlun. 

. Hvanneyrarbú .......00020 0000 nn nn nn 

en tekjur fóru kr. 492 144.56 fram úr fjárlagaáætlun. 

Hólabú ......0.00000 0000 

en tekjur fóru kr. 516 498.11 fram úr fjárlagaáætlun. 

Vífilsstaðabú ............0.0.0 00 

af kr. 194338.41 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

Kópavogsbú ......20222200 000. 

en tekjur fóru kr. 100 008.16 fram úr fjárlagaáætlun. 

Til viðbótar við gjöldin í 8. gr. eru veittar ........ 

— — — — - 10. — I. mmm eererer 

— — — — - 10. — Il. — EEELERERER 

— — — —  - 10. I —  — 
— — — — -11.— A. — or 

33 045 551.28 

52 394 475.60 

5 864 670.34 

843 552.61 

1 686 415.06 

1 856 205.20 

1 098 845.49 

4 953 246.27 

1 993 310.06 

468 675.34 

672 934.62 

997 684.74 

62 330.34 

117 440.72 

  

. 106 055 337.67 

203 985.56 
11 227.899.98 

1 958 248.24 
1 486 066.03 

27 526 491.26
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Til viðbótar við gjöldin í 
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Til eignaaukningar skv. 20. gr. Út eru veittar 
Inn fóru kr. 58 408 340.85 fram úr fjárlagaáætlun. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

eru veittar .....,.... 

31. desember. 

15 658 495.51 
492 228.63 

18 635 620.00 
11 606 652.49 
13 862 849.16 
1942 027.05 
7 899 951.15 
1639 826.16 
2 239 235.97 

54 270 491.86 
1854 872.55 
917 256.17 

1 395 268.83 
7 300 990.45 

626 029.37 
1 141 305.29 
5 807 771.86 
8 132 197.17 
1 325 219.60 
3 396.295.71 
  

308 602 613.72 
86 030 619.89 

  

Samtals kr 394 633 233.61 
  

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1964. 

  

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 62—75. Útgáfudagur 15. januar 1965.





 


