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Skrá um hlutafélög. Heiðursmerki. 
Skrá um firmatilkynningar. Einkaleyfi. 
Vörumerkjaauglýsingar. 

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

222 | 1/12 1965 | Leiðbeiningar um meðferð íslenzka fánans .......... 434—435 
33 (31/12 1965 | Bæjanöfn ................2.000 000 129— 130 

1 3. jan. Auglýsing um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist 
i Lögbirtingablaðinu ................0..0.000...... 1 

2 S. d. Hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjardarkaupstad ........ 2—15 
3 S. d. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 15 
8 | 4. jan. Samþykkt um breytingu á heilbrigðissamþykkt fyrir 

Mosfellshrepp nr. 150 13. ágúst 1963. .............. 26 
5 5. jan. Auglýsing um laun stundakennara ................ 26 
9 S. d. Auglýsing um umferð á Vesturlandsvegi ............ 27 

11 6. jan Samþykkt um afgreiðslutíma verzlana á Akureyri .... 28—30 
12 | 10. jan. | Samþykkt fyrri Veiðifélagið Lárvík ................ 31—-32 
95 S. d. Auglýsing varðandi gin- og klaufaveiki .............. 69 
10 | 12. jan Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ragnhildar og Ólafs 

Thorlacius ................. 0... 21—28 
13 | 14. jan Reglugerð um fasteignaskatt í Höfðahreppi, Húnavatns- 

SÝSIU .....0.......000000 rr 32 
14 S. d. Auglýsing um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík. 32—33 
15 | 15. jan Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafmagns- 

veitu Reykjavíkur, nr. 237 30. desember 1963, sbr. 
auglýsingu um sama efni nr. 271 20. desember 1964. 33—34 

4 | 18. jan Reglugerð um gjald af fob-verði bifreiða og bifhjóla. 16 
16 | 20. jan Reglugerð um leiguíbúðir sveitarfélaga og Öryrkja- 

bandalags Íslands ................0.00.00 0000... 35—36 
26 | 21. jan. | Auglýsing um innflutningskvóta .................... 69—-71 
27 S. d. Reglugerð um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ........ 71—74 
17 | 22. jan Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 291 31. des. 1964, 

um breyting á reglugerð nr. 200 30. des. 1958, sbr. 
reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts 
í Reykjavík, nr. 200 24. des. 1957 ........0000.... 37
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

18 S. d. Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir lands- 
höfnina í Keflavík og Njarðvíkum, nr. 25 14. febr. 1963. 37—41 

6 | 25. jan Reglugerð um tollfrjálsan farangur ferðamanna og far- 
manna við komu frá útlöndum. .................. 21—23 

19 S. d. Samþykkt fyrir Vatnsveitufélagið Lindartungu ...... 41—42 
20 S. d. Auglýsing um breyting á auglýsingu nr. 60 15. apríl 

1964, um breytingu á reglugerð nr. 41 24. marz 1956, 
um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna .. 43 

21 | 26. jan Gjaldskrá Héraðsrafmagnsveitna ríkisins ............ 43—47 

34 | 28. jan Bréf fjármálaráðuneytisins til tryggingarfélaganna, 
dags. 25. janúar 1966 .......0.0.0020000 0000. 130 

22 | 31. jan. | Heilbrigðissamþykkt fyrir Seyðisfjarðarkaupstað .... 48—64 
23 S. d. Auglýsing um bætur samkvæmt lögum nr. 29 7. apríl 

1965, um atvinnuleysistryggingar .................. 64, 
40 | 3. febr. | Skipulagsskrá fyrir minningarsj. Guðmundar frá Hólmi 138 
59 S. d. Reglugerð um umsóknir og afgreiðslu einkaleyfa ...... 171—174 

35 | 7. febr Samþykkt fyrir Vatnsveitufélag Skammbeinsstaðabæja 
í Holtahreppi ..........002.000 0000 00 131— 132 

36 S. d. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 41 24. april 1965, 
um komu, brottför og yfirflug erlendra flugfara í 
millilandaflugi yfir íslenzkt yfirráðasvæði ........ 132—133 

41 S. d. Skipulagsskrá Skólamerkissjóðs Eiðaskóla ............ 139— 140 
28 | 8. febr. | Auglýsing um stöðumæla í Reykjavík ................ 75 

101 S. d. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 28 18. april 
1958, um útvarpsrekstur ríkisins .................. 248 

37 | 9. febr Arðskrá fyrir veiðifélag Kjósarhrepps ............2. 133—134 
38 S. d. Arðskrá fyrir Veiðifélag Húseyjarkvíslar í Skagafirði | 134— 135 
39 | 11. febr. | Reglugerð um takmörkun leigubifreiða á Ísafirði og 

um ráðstöfun atvinnuleyfa .........000000 0000... 135— 137 

24 | 18. febr. | Auglýsing um laun stundakennara .................. 65—68 
32 S. d. Auglýsing um breytingar á reglum nr. 49 10, marz 1965, 

um starfsemi íslenzkrar málnefndar. .............. 129 

43 S. d. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur ................ 141—144 

44 | 19. febr. | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness .........00.0....... 145— 147 

7 | 22. febr Reglugerð um bann við veiði smásildar .............. 24—25 

46 S. d. Skipulagsskrá Húsasjóðs Öryrkjabandalagsins ........ 149—150 
45 | 23. febr. | Samþykkt fyrir Vatnsveitufélag Hrafnkelsstaðahverfis | 147—148 
47 | 94. febr. | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Sauðárkróks .............. 151— 153 

42 | 25. febr. | Reglugerð um gjald af nýreistum húsum í kaupstöðum 
og kauptúnum til greiðslu skipulagsgjalds .......... 140—141 

48 | 26. febr. | Reglugerð um fasteignaskatt í Staðarsveit, Snæfellsnes- 
sýslu .......0.000000 senere sst, 153 

49 | 28. febr, | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ástu Guðrúnar Páls- 
dóttur ........0000000 00 154 

50 | 1. marz | Samþykkt fyrir Vatnsveitufélag Teigsbæja og Smára- 
túns í Fljótshlíðarhreppi í Rangárvallasýslu ........ 155— 156      
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51 S. d. Samþykkt fyrir vatnsveitufélag Grjótár, Arngeirsstada 
og Bollakots í Fljótshlíðarhreppi .................. 156— 157 

74 S. d. Reglugerð um námslán til læknanema gegn skuldbind- 
ingu um læknisþjónustu í héraði ................ 206—207 

52 | 2. marz | Reglugerð um fasteignaskatt í Siglufjarðarkaupstað .. 158 
53 | 4. marz | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 251 31. des. 1965, 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu Kópavogs- 
kaupstaðar nr. 183 12. des. 1958 .................... 158 

55 S. d. Samþykkt fyrir Veiðifélag Breiðdæla ................ 162—163 
75 S. d. Auglýsing varðandi gin- og klaufaveiki .............. 207 
54 | 5. marz | Gjaldskrá Rafveitu Borgarness ...................... 159—162 
56 | 8. marz | Auglýsing um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu Ak- 

ureyrar, nr. 47 18. marz 1964 .........0...0......... 163— 165 
77 Ss. d. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 208 
78 S. d. Auglysing um umferdartakmarkanir i Ísafjarðarkaup- 

Stað. sees 0 208 
57 | 9. marz | Gjaldskrá Rafveitu Vatnsleysustrandarhrepps, Gull- 

bringusýslu ................00..0.. 00. 165—168 
58 S. ad. Samþykkt um lokunartíma sölubúða og sölustaða í 

Ólafsvík ............ ever rereee 169—170 
76 | 10. marz | Auglýsing varðandi gin- og klaufaveiki .............. 208 
79 S. d. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 245 31. desem- 

ber 1963, um tekjuskatt og eignarskatt ............,. 209—210 
60 | 12. marz | Gjaldskrá Rafveitu Selfoss .............0000000 00 175—177 
81 S. d. Auglysing um breyting å gjaldskrå fyrir flugvållinn i 

Reykjavik og flughåfnina i Skerjafirdi, nr. 114 3. 
nóv. 1961 ................00000 000 212 

61 | 14. marz | Gjaldskrå Rafveitu Hveragerðis ...................... 178— 180 
63 S. d. Gjaldskrá Rafveitu Stokkseyrar .................... 184— 186 
62 | 15. marz | Gjaldskrá Rafveitu Eyrarbakka .................... 181— 183 
64 | 23. marz | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Gerðahrepps .............. 187— 190 
65 S. d. Reglugerð um bufjårhald í Kópavogi ................ 190 
80 Ss. d Reglugerð um innheimtu umferðargjalds af bifreiðum 

og öðrum ökutækjum, sem aka um Reykjanesbraut. | 919— 211 
83 S.d Auglýsing um umferð í Vogakauptúni i Vatnsleysu- 

strandarhreppi ...............00.000 000. 213 
66 | 24. marz | Reglugerð um fasteignamat í Helgafellssveit, Snæfells- 

nessyslu ..........0...0%. 0000 191 
67 S. d. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar .................. 191—-194 
68 | 25. marz | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 88 25. október 

1929, um bifreiðatryggingar, sbr. reglugerð nr. 67 29. 
juni 1932 ...0..0002.. 000 194 

85 | 29. marz | Reglugerð um byggingasjóð rannsóknastarfseminnar .. 214 
69 | 30. marz | Gjaldskrá Rafveitu Njarðvíkur ...................... 195—198 
70 | 31. marz | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Grindavíkur ................ 198—-200 
71 S. d. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps .............. 200—203      
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

72 S. d. Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Bol- 
ungarvík, nr. 119 10. september 1959 .............. 203—205 

73 S. d. Auglýsing um breyting á reglugerð nr. 104 27. október 
1931, um jarðeignamál í Seyðisfjarðarkaupstað .... 205 

82 S. d. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 180 31. október 
1962, um Verðlagsráð sjávarútvegsins ............ 212 

84 S. d. Gjaldskrá um greiðslur fyrir aukaverk presta ........ 213—214 
282 S. d. Auglýsing um endurgreiðslur, samkv. 11. lið 3. gr. toll- 

skrárlaga, á gjöldum af innfluttum efnivörum í út- 
fluttar íslenzkar framleiðsluvörur, innfluttum um- 
búðum og efnum í umbúðir um þær og um skilyrði 
fyrir þessum endurgreiðslum ...................... 548—550 

4. april | Auglýsing um viðauka og breytingar nr. 6 á Lyfjaverð- 
skrá I frá 1. marz 1963. 215 

S. d. Auglýsing um viðauka og breytingar nr. 6 á Lyfja- 
verðskrá II frá 15. febrúar 1963. .................. 215 

88 S. d. Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 
samþykktum byggingarsamvinnufélaga ............ 215 

121 | 12. apríl | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 118 9. sept. 
1954, um sölu og veitingar áfengis ................ 282 

120 | 14. apríl | Samþykkt um stjórn bæjarmála Vestmannaeyjarbæjar 
122 S. d. Gjaldskrá fyrir Vatnsveitu Akureyrar ................ 283—-284. 
31 | 15. apríl | Auglýsing til lækna (dýralækna, tannlækna) og lyfsala 

í tilefni löggildingar nýrrar lyfjaskrár .......... 114— 128 
123 | 19. apríl | Reglugerð fyrir Bifreiðalánasjóð héraðslækna ........ 285 
124 S. d. Hafnarreglugerð fyrir Mjóafjarðarhöfn .............. 286—290 
89 | 20. apríl | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 157/1959, um 

vísindasjóð ............0.200000. 00. 216 
116 S. d. Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Elínar Rannveigar 

Briem Jónsson, skólaforstöðukonu ................ 269 

125 | 22. apríl | Reglugerð um skrifstofu rannsóknarstofnana atvinnu- 
veganna .......0000 00. 291—292 

126 S. d. Reglugerð um fasteignaskatt í Stykkishólmi .......... 292 
117 | 25. apríl | Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ara Jósefssonar 

skálds ..............2..0000 0... 270 
127 S. d. Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Akur- 

eyrarkaupstað, nr. 42 11. marz 1964 ................ 293— 294 
128 S. d. Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð nr. 72 31. 

maí 1961 fyrir Vestmannaeyjahöfn ................ 295 
132 S. d. Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Grund- 

arfjörð, nr, 106 27. júlí 1962 ...........00..00000000.. 302—304 
147 S. d. Skipulagsskrá fyrir Jólaglaðnings- og hjálparsjóð Gunn- 

laugs Bjarna ...............0.20.0 00... nn 320 
129 | 26. apríl | Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Breiða- 

dalsvíkurhöfn, nr. 4 3. janúar 1945, sbr. reglugerð nr. 
119 30. júlí 1957 ...............00 0000 0 nn 295—297 

130 S. d. Reglugerð fyrir vatnsveitu Patrekshrepps ............ 297—-300
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

131 | 28. apríl | Samþykkt fyrir Veiðifélag Fljótsdalshéraðs .......... 300—-302 
90 | 29. apríl | Reglugerð um iðnaðargjald ...............00000.000.. 217—219 
92 3. maí Auglýsing um umferð í Borgarneskauptúni .......... 220 

133 4. maí Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 
Árnessýslu, nr. 236 6. október 1964 ................ 304—-305 

134 S. d. Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 
Austur-Skaftafellssýslu, nr. 240 28. október 1964 .... | 305— 306 

135 S. d. Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 
Vestur-Skaftafellssýslu, nr. 241 26. október 1964 .... | 306—307 

136 S.d Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð 
í Rangárvallasýslu, nr. 239 26. október 1964 ........ 307 

94 | 6. maí Auglýsing um breytingu á reglugerð nr. 105 12. október 
1936, um innflutning, sölu og meðferð á skotvopnum, 
skotfærum, alls konar sprengjum og hlutum og efni 
Í þa ............0 00. 929 

102 S. d. Reglugerð um Orðabók Háskólans .................. 249 

91 7. mai Auglýsing um umferð í Vestmannaeyjakaupstad ...... 219—-220 

30 | 16. maí ; Reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja ........ 71—113 
93 | 17. maí | Reglugerð um rekstrarstyrk ríkissjóðs til sjúkrahúsa 

sveitarfélaga vegna ársins 1966 .................. 221—222 
137 Ss. d. Starfsreglur fyrir endurkröfunefnd samkvæmt 76. gr. 

umferðarlaga nr. 26 2. maí 1958 ...........0000..... 307—309 
138 Sd. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 112 12. ágúst 

1949, um breyting á reglugerð nr. 72 24. júní 1937, um 
gerð og notkun bifreiða ............0.0.00.000000... 309 

139 S. d. Samþykkt um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Suður- 
Múlasýslu, nr. 162 30. september 1941, sbr. breytingu 
nr. 37 18. febrúar 1963. .........0000 0000. n 00. 309—310 

141 S. d. Samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Vest- 
mannaeyjar, nr. 41. 31. marz 1928 ................ 311 

140 | 27. mai | Skipulagsskrá Minningarsjóðs Stefáns Stefánssonar 
skólameistara ...............0.020000. 00... 310—311 

103 | 31. maí | Auglýsing um endurgreiðslur, samkv. 11, lið 3. gr. toll- 
skrárlaga, á gjöldum af innfluttum efnivörum í út- 
fluttar íslenzkar framleiðsluvörur, innfluttum um- 
búðum og efnum í umbúðir um þær og um skilyrði 
fyrir þessum endurgreiðslum ...............00.00.. 250—252 

142 S. d. Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglu- 
fjarðar, nr. 165 9. ágúst 1965 ..................0... 312 

143 | 1. júní | Reglugerð um skipulag á fólksflutningum með bif- 
TEIÐUM .....0....0%200 000 313—316 

104 | 4. júní | Reglugerð um Raunvísindastofnun Háskólans ........ 252—255 
106 | 6. júní | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 28 18. april 1958, 

um útvarpsrekstur ríkisins ..................0..... 256 
153 | 8. júní | Reglugerð um breytingu á sóttvarnarreglugerð nr. 112 

27. ágúst 1954 ...........0000000 0000 0 nn 329—331 
105 | 10. júní | Auglýsing um umferð i Reykjavik ...............000.. 255
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115 | 14. júní | Reglugerð fyrir Landvirkjun ........................ 264—-268 
108 | 16. júní | Auglýsing um hámarkshraða á Reykjanesbraut ...... 256 — 257 
109 S. d. Auglýsing um hámarkshraða á þjóðvegum um Selfoss .. 257 
110 S. d. Reglugerð um barnavernd í Hafnarkauptúni í Horna- 

firði ..............2.00. 0000. 251—258 

111 S. d. Reglugerð um barnavernd á Flateyri ................ 258—259 

144 | 20. júní | Samþykkt um sveitarstjóra í Höfðahreppi, Austur- 
Húnavatnssýslu ..............0.0200 0... 0. 0... 317 

145 S. d. Skipulagsskrå fyrir Minningarsjóð breidfirzkra mæðra 318 

146 | 28. juni | Skipulagsskrá fyrir Hljómlistarsjóð Steinars Guð- 

    

mundssonar frá Hamrendum ...........0.00000.00... 319—320 
161 4. júlí Reglugerð um notkun rotvarnarefna til geymslu á sild, 

loðnu og öðrum bræðslufiski ..................0... 331—338 
160 7. Júlí Reglugerð um hagræðingarlán Iðnlánasjóðs .......... 336 
107 | 12. júlí | Auglýsing varðandi gin- og klaufaveiki .............. 256 
112 S. d. Gjaldskrá fyrir dýralækna ...........0.00000 0000... 259—263 
113 | 14. júlí | Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 263 

155 | 15. júlí | Auglýsing um umferð í Hafnarfirði .................. 331—332 
114 | 18. júlí | Auglýsing varðandi hreindýraveiðar ................ 263 
162 | 19. júlí | Reglugerð fyrir hámarkstölu vörubifreiða í Árnessýslu 339 
163 S. d. Reglugerð um hámarkstölu vörubifreiða í Rangárvalla- 

Bi KØ SÝSIU seernes reneste 340 

164 S. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 6 7. janúar 1963, 
um takmörkun leigubifreiða í Keflavík og um ráð- 
stöfun atvinnuleyfa ............2000000 00... 00... 341 

166 | 22. júlí | Auglýsing um varnir gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma 
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156 | 2. ágúst | Reglugerð um eftirlitsgjald lyfjabúða fyrir árið 1966 .. | 332—-333 
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210 | 14. okt Reglugerð um búfjárhald á Patreksfirði .............. 419 
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218 S. d. Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 56 26. marz 
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219 | 26. okt Auglýsing um umferð í Garðahreppi í Gullbringusýslu 432 
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nema gegn skuldbindingu um læknisþjónustu í héraði, 
nr. 74 1. marz 1966 ..........00.00000 0000... 526 

243 | 18. des Reglur um kaup tryggingafélaga á íbúðarlánabréfum 
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fyrir Vatnsveitu Seyðisfjarðar ............00..00.. 545—546 

274 | 30. des. | Tilkynning um sóluskattsskirteini .................. 530 
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280 S. d Reglugerð um breytingu nr. 28/1958, um utvarpsrekstur 
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290 | Reglugerð um breytingar á reglugerð nr. 186 24. ágúst 
1966 um breyting á reglugerð nr. 57 12. apríl 1960, 
um ökukennslu, próf ökumanna o. fl. ............ 558 

Reikningar árið 1966. 

I. Sjóðir undir umsjá Stjórnarráðsins. 
189 Reikningar yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks 

konungs Áttunda, árið 1965 ..........000..0000... 396 
190 Reikningar yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks 

konungs Níunda, árið 1965 ...........00.0000000... 396— 397 

191 Reikningar yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs GC. Liebes 
árið 1965 ...........0000000 00. 397 

192 Reikningur yfir tekjur og gjöld Framfararsjóðs Jóns 
prófasts Melsted og frú Steinunnar Bjarnadóttur 
Melsted, árið 1965 ............002.000.00 00. 398 

193 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs V. Giga's 
árið 1965 ...........0000000 000 398—399 

194 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þor- 

valdarminning árið 1965 ..............0.0.00000... 399 
195 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra 

og þurfandi þjóðarlandseta í hinu fyrrverandi Suður- 
amti, árið 1965 .............02000.0 nn 400 

196 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, 
sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1965 ............ 400—401 

197 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fisch- 
ers, árið 1965 ...............00 0000 401 

198 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins 
Tulinius, árið 1965. 402 

199 Reikningur yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. 
Fiske's, árið 1965 ...........0.0000000000 00. 402—-403 

200 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Sjó- 
manna, árið 1965 ...........0...000.00.0 0... 403 

201 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur- 
Ísafjarðarsýslu ...........0..... 00. 403 

202 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christ- 
ians konungs X. og Alexandrínu drottningar til styrkt- 
ar fátækum sjómannsekkjum í Reykjavík, árið 1965 404 

203 Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stigs, árið 1965 404 
228 Reikningur Styrktarsjóðs vangefinna 1965 .......... 455 
229 Reikningur Styrktarsjóðs blindra og fatlaðra 1965 .... 456 
230 Reikningur yfir tekjur og sjöld Styrktarsjóðs Gísla J. 

Nikulássonar, árið 1965 .........0.....00.0. 00. 457 
231 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Stein-     unnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafssonar, árið 

1965 .......0000200 00   457



XII 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

232 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jó- 
hanns Jóhannessonar og Sigurbjargar Guðnadóttur 
árið 1965 ......0020022 0000... 458 

233 Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs 
Páls Jónssonar árið 1965 ...........00000. 000... 459 

934 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs 

Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar 
Hannesdóttur árið 1965 ..........2.0000000. 000... 459—460 

935 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jóns- 
sonar árið 1965 ...........2000000 0000 0n nn 460 

II. Sjóðir undir umsjá biskups. 
296 Reikningur Hins almenna kirkjusjóðs árið 1965 ...... 446 

227 Skýrsla um eignir kirkna í Hinum almenna kirkjusjóði 
árið 1965 ...........0000000 000 447—454 

948 Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1965 496 
949 Reikningur yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1965 496 
250 Reikningur yfir tekjur og gjöld Dalhofslegats árið 1965 497 
951 Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns 

Eiríkssonar árið 1965 .......00.000002. 0000... 497 
259 Reikningur yfir tekjur og gjöld Kirkjubyggingasjóðs 

árið 1965 .......0.0..020000 00... 498 
953 Reikningur yfir tekjur og gjöld Ljósavatnssjóðs árið 

1965 ..,.....200000 00. sn sen 498—499 

254 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekku- 
dalshjóna árið 1965 ............000000 0000. 0... 499 

255 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sig- 
urðar Melsted árið 1965 ..........0..000000000.000.. 499 

256 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Ing- 
unnar Knútsdóttur og Sigríðar Kristjánsdóttur árið 
1965 .....000000000 0000 ee 500 

257 Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 
1965 ......0000020000 nn 500—501 

258 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hjálmars 
kaupm. Jónssonar árið 1965 .........0000000.00... 501 

259 Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 
1965 ........000200000 000 502 

III. Bankareikningar. 
96 Verzlunarbanki Íslands hf. ..........0.000.0...00.000.. 226—227 
97 Verzlunarbanki Íslands hf. ........0.0.0000000.000.0.. 298 

150 Samvinnubanki Íslands hf. ........0..00000 0000... 326—327 

IV. Ymsir reikningar. 
29 Reikningur Bjargráðasjóðs Islands 1965 .............. 15—76 
95 Vísindasjóður ........020202200 0000 nn nr 223—226 
98 Reikningur Minningargjafasjóðs Landspítala Íslands . | 228—232      
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99 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verka- 
manna- og sjómannafélaganna í Reykjavík árið 1965 233 

100 Reikningar Söfnunarsjóðs Íslands .................. 233—248 
118 Reikningur sjóðsins Gerðuminning .................. 271 
119 Reikningur Fiskiveiðasjóðs Íslands ................ 272 
148 Atvinnubótasjóður ............02.0000 0... nn. 321—324 
149 Áburðarverksmiðjan hf. .........20.000000 0... 325—326 
151 Reikningur Minningarsjóðs Guðbjarts Kristjánssonar, 

hreppstj. Hjarðarfelli árið 1964 .................... 328 
152 Reikningur Minningarsjóðs Guðbjarts Kristjánssonar, 

hreppstj. Hjarðarfelli árið 1965 ..........0..0000000.. 328 
260 Reikningur yfir tekjur og gjöld Hjálparsjóðs æskufólks 

árið 1965 ..........02.20020000nve sn 502—503 
261 Reikningur yfir tekjur og gjöld Heimilissjóðs tauga- 

veiklaðra barna árið 1961 ...........00000000..0.... 503 
262 Reikningur yfir tekjur og gjöld Heimilissjóðs tauga- 

veiklaðra barna árið 1962 ............000000000.0.. 503 
263 Reikningur yfir tekjur og gjöld Heimilissjóðs tauga- 

veiklaðra barna árið 1963 ..........0000..00 000... 504 
264 Reikningur yfir tekjur og gjöld Heimilissjóðs tauga- 

veiklaðra barna árið 1964 ..............00..0000.... 504—505 
265 Reikningur yfir tekjur og gjöld Heimilissjóðs tauga- 

veiklaðra barna árið 1965 ..........0200000000 00... 505 
236 Reikningur Barnaspíitalasjóðs Hringsins 1965 ........ 461—462 
237 Reikningur Minningarsjóðs Guðfinnu Einarsdóttur 1965 462 
238 Reikningur Minningarsjóðs Gunnars Jakobsen 1965 .. 463 
239 Reikningur áhaldasjóðs Barnaspítalasjóðs Hringsins 

1965 ........00.2000 0... 463 
240 Reikningur Minningarsjóðs Kristínar V. Jakobsen 1965 464 
241 Reikningur Jólaglaðningss- og hjálparsjóðs Gunnlaugs 

Bjarna 1965 ............02.00000 000. 464 
266 Reikningur Tryggingastofnunar ríkisins .............. 506—520 
267 Reikningur Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir 

árið 1965. (Bráðafúadeild). ..............000..0.... 521—524 
268 Reikningur Minningarsjóðs Þórleifar Kr. Sigurðardótt- 

ur frá Kóngsbakka árið 1965 .......0.000000000.0.. 525 
291 Reikningur Frjálsl. safn. Rvík ........0..0..00..... 558 

Auglýsing um útkomin lög ...........000.00.0000... 405—-408 
547 

289 Heiðursmerki Fálkaorðunnar ...................... 556—557 

293 Vörumerkjaauglýsingar ...................000000.0.. 559—667 

Embætti, sýslanir m. m. ...........2000.000 0... 668—681 

Sendiherrar, ræðismenn ............0.0.00.00........ 681      
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Einkaleyfi ................2.22...0s esne 681— 683 

294 Skrá um ný hlutafélög ............0.00..00 0000... 683—686 

295 Skrá um ný samvinnufélög .............00.0.0.00 00... 686 

296 Firmatilkynningar ..................0..20.0 000... 686—696 

Heiðursgjöf ................22000. 00. 696
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Bjarni Þorsteinsson og Þórunn Hannes- 

dóttir, gullbrúðkaupssj., rkn., 459—460. 
Bjerregaard-Petersen, Ib.,sendiráðsr., hm., 

557. 

Björg Björnsdóttir, kennari, 675. 
Björgvin Guðmundsson, deildarstjóri, 668. 
Björn E. Árnason, endurskoðandi, hm., 

556. 
Björn Pétursson, kennari, 673. 
Björn Tryggvason, skrifstofustj., hm., 556. 
Blindir og fatlaðir, styrktarsjóður, rkn., 

456. 

Blöndal, Benedikt, hrl., 670.
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Blönduós, fasteignaskattur, rg., 343. 
Bolli Gústavsson, sóknarprestur, 674. 

Bolungarvík, hafnarreglugerð, br., 203— 

205. 
Bólusetning, garnaveiki, 412—413. 
Borgarfjarðarsýsla,  sauðfjársjúkdóma- 

varnir, augl., 341—342. 
Borgarnes: Rafveita, gjsk., 159—162; um- 

ferð, augl., 220. 
Bossert, Heinrich, ræðism., hm., 556. 

Bragi Guðmundsson, héraðslæknir, 668; 
héraðslæknir, 672; héraðslæknir, 675. 

Bragi Ólafsson, héraðslæknir, 680. 
Brand, Elísabet, kennari, 679. 
Breiðdalsvík, hafnarreglugerð, br., 295— 

297. 
Briem, Eggert Þ., héraðslæknir, 676. 
Broddi Jóhannesson, skólastjóri, 671. 

Brunner, Edgar, ræðismaður, 674. 
Brynjólfur Ingvarsson, héraðslæknir, 680. 
Búfjárhald: Kópavogur, rg., 190; Patreks- 

hreppur, rg., 419. 
Byggingarsamvinnufélög, sþ., 215. 
Bæjanöfn: 129— 130; 555. 
Bæjarmálasamþykkt, Vestmannaevjar, 

273—282. 
Böðvar Bragason, hdl., 674. 

C. 
Christian X. og Alexandrína drottning, 

styrktarsjóður, rkn., 404. 
Corwin, B.L., forstjóri, hm., 557. 

D. 
Dalasýsla, sýsluvegasjóður, sþ., br., 357— 

358. 
Dalhofslegat, rkn., 497. 
Daníel Daníelsson, héraðslæknir, 670. 

DAS, happdrætti, augl., br., 43. 
Davíð Davíðsson, prófessor, 670. 
Davíð Gíslason: héraðslæknir, 671; hérað- 

læknir, 673. 
Derinsu, Osman, ambassador, 681. 
Dónald Ragnar Jóhannesson, kennari, 675. 

Dragöy, Jens, vararæðism., hm., 557. 
Dýralæknar, gjsk., 259—263. 

E. 
Eggerz, Pétur, ambassador, 668, 669. 
Egill R. Friðleifsson, kennari, 677.   

Einkaleyfi: 681—683; umsóknir og af- 
greiðsla, rg., 171— 174. 

Einar Gunnar Einarsson, hrl., 679. 
Einar Th. Guðmundsson, héraðslæknir, 

675. 
Eiríkur P. Sveinsson: héraðslæknir, 675; 

lækningaleyfi, 677. 
Eldjárn, Kristján, þjóðminjavörður, 671. 
Elías I. Elíasson, bæjarfógeti, 668. 

Elínborg Jónsdóttir, kennari, 675. 
Elísabet Guðrún Jensdóttir, kennari, 677. 

Embætti, sýslanir, m. m., 668—681. 
Emil Björnsson, séra, hm., 556. 
Endurgreiðsla gjalda, augl., 250—252. 
Endurkröfunefnd, starfsreglur, 307—309. 
Englund, Helen, frú, hm., 557. 
Erla Geirsdóttir, kennari, 679. 
Erlendur Einarsson, framkv.stj., hm., 556. 
Esztergályos, Ferenc, ambassador, 681. 
Evensen, Hans Edvard, vararæðism., hm., 

557. 
Eyrarbakki, rafveita, gjsk., 181—183. 
Eyþór Stefánsson, héraðslæknir, 676; hér- 
aðslæknir, 678. 

F. 
Farmenn og ferðamenn, tollfrjáls farang- 

ur, rg., 21—23. 
Fasteignamat, Helgafellssveit, rg., 191. 
Faseignaskattur: Höfðahreppur, rg., 32; 

Staðarsveit, rg., 153; Siglufjörður, rg., 
158; Stykkishólmur, rg., 292; Blönduós- 

hreppur, rg., 343. 
Ferðamenn og farmenn, tollfrjáls farang- 

ur, rg., 21—23. 
Ferskur humar og rækja, eftirlit, rg., 423 

—424. 
Finnur Guðmundsson, náttúrufræðingur, 

671. 
Firmatilkynning, skrá, 686—-696. 
Fischer, W., styrktarsjóður, rkn., 401. 
Fiske, W., Grímseyjarsjóður, rkn., 402— 

403. 
Fiskveiðasjóður Íslands, rkn., 271. 
Fjölskyldubætur, hækkun, rg., 493. 
Flateyri barnavernd, rg., 258—259. 
Flekkudalshjón, minningarsjóður, rkn., 

499. 
Flug, millilandaflug erlendra flugfara, rg., 

br., 132—133. 
Flughöfn, Skerjafjörður, gjsk., br., 212.
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Flugvöllur, Reykjavík, gjsk., br., 212. 
Fólksflutningar með bifreiðum, skipulag, 

313—316. 
Friðrik VIII., styrktarsjóður, rkn., 396. 
Friðrik Pálmason, sérfræðingur, 674. 

Friðrik Sveinsson, héraðslæknir, 
læknir, 674; héraðslæknir, 675. 

Frjálslyndisöfnuðurinn, rkn., 558. 
Frystur fiskur, útflutningur, mat, rg., br., 

431—432. 

669; 

G. 
Garðahreppur: umferð, augl., 387; um- 

ferð, augl., 432. 
Garnaveiki, bólusetning, rg., 412—413. 

Gerðahreppur: Rafveita, gjsk., 187—190; 
rafveita, gjsk., 442—445. 

Gerðuminnins, rkn., 271. 

Guðbjartur Gunnarsson, skólastjóri, 679. 
Guðbjartur Kristjánsson, minningarsj., 

rkn., 328. 
Guðbjörg Árnadóttir, kennari, 675. 
Guðfinna Einarsdóttir, minningarsjóður, 

rkn., 462. 
Guðfinna I. Guðmundsdóttir, kennari, 673. 

Guðjón Styrkársson, hrl., 670. 

Guðlaug Sigurðardóttir, skólastjóri. 673. 
Guðlaugur Guðmundsson kennari, 675. 
Guðlaugur Stefánsson, kennari, 677. 

Guðlaugur Þorvaldsson, ráðuneytisstjóri, 
673. 

Guðmundur Árnason, sérfræðingur, 669. 
Guðmundur Björnsson, verkfræðingur, 

dósent, 672. 
Guðmndur Guðmundsson, héraðslæknir, 

668; héraðslæknir, 671; héraðslæknir, 

675. 
Guðmundur Í. Guðmundsson, ambassador, 

668, 670. 
Guðmundur K. Guðmundsson, bóndi, hm., 

556. 
Guðmundur Jóhannesson, sérfræðingur, 

677. 
Guðmundur Jónsson, framkvæmdastjóri, 

673. 
Guðmundur Magnússon, kennari, 675. 

Guðmundur T. Magnússon, héraðslæknir, 

669. 
Guðmundur Oddsson, lækningaleyfi, 673. 
Guðmundur H. Sigmundsson, kennari, 

675.   

Guðmundur Sigvaldason, jarðfræðingur, 

671. 
Guðmundur J. Skúlason, héraðslæknir, 

673; lækningaleyfi, 679. 
Guðmundur H. Þórðason, héraðslæknir, 

679. 
Guðrún Finnbogadóttir, dómtúlkur, 677. 

Guðrún Jónsdóttir, kennari, 676. 
Guðrún Sigurðardóttir, kennari, 677. 

Giga, V., styrktarsjóður, rkn., 398—399. 
Gin- og klaufaveiki, augl., 69; augl., 207; 

augl., 208; augl., 256. 

Gizur Bergsteinsson, forseti Hæstaréttar, 
668. 

Gísli G. Auðunsson, læknir, 670; héraðs- 

læknir, 679. 
Gísli Magnússon kennari, 676. 
Gísli J. Nikulásson, styrktarsjóður, rkn., 

457. 
Gísli Ólafsson, héraðslæknir, 676. 

Gísli Sigurðsson, kennari, 677. 
Grettir L. Jóhannsson, aðalræðismaður, 

669. 
Grindavík, rafveita, gjsk., 198—-200. 

Grímur Jónsson, héraðslæknir, 680. 
Grundarfjörður, hafnarreglugerð, br., 302 

—304. 
Gunnar Böðvarsson, verkfræðingur, 671. 

Gunnar Hjartarson, kennari, 672. 
Gunnar Jakobsen, minningarsj., rkn., 463. 
Gunnar Örn Jónsson, kennari, 676. 

Gunnar Vagnsson, framkvæmdastj., 674. 
Gunnlaugur Bjarni, jólaglaðnings- og 

hjálparsjóður, rkn., 464. 
Gunnlaugur Sigurðsson, kennari, 679; 

kennari, 677. 

Gustaf, Carl, ríkisarfi, hm., 557. 

Guttormslegat, rkn., 496. 
Gylfi Baldursson, kennari, 680. 

Gylfi Felixson, tannlæknir, 672. 

Gylfi Þ. Gíslason, prófessor, lausn, 678. 

Gylfi Pálsson, kennari, 678. 

H. 
Hafnarfjörður: hafnarreglugerð, 2— 15; 

umferð, augl., 331—332. 
Hafnarkauptún, barnavernd, rg., 257— 

258. 
Hafnarreglugerð: Hafnarfjörður, 2—15; 

Keflavík, rg., br. 37—41; Bolungarvík, 
br., 203—205; Mjóifjörður, 286—-290; 

b
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Akureyri, br., 293—294; Vestmanna- 

eyjar, br. 295; Breiðdalsvík, br., 295— 
297; Grundarfjörður, br., 302—304; 

Kópasker, 344—348; Patrekshöfn, br., 
349—350; Stöðvarfjarðarkauptún, 351— 

356. 
Hafstein, Hannes, fulltrúi, 670. 

Hafsteinn Hafsteinsson, lögreglustjóri, 
676. 

Halford-McLeod, Aubrey, ambassador, 

681, 
Halldór Sigurðsson, kennari, 677. 

Halldóra Halldórsdóttir, kennari, 673. 

Hallgrímsson, Dúa St., kennari, 673. 

Hanna Karlsdóttir, skólastjóri, 675. 

Hansen, Jósefína, kennari, 673. 
Happdrætti DAS, augl., br., 43. 
Haraldur Ólafsson, dagskrárstjóri, 673. 
Haraldur V, Ólafsson, forstj., hm., 556. 
Haukur Böðvarsson, dómtúlkur, 677. 
Haukur Magnússon, héraðslæknir, 671. 

Haukur Þórðarson, héraðslæknir, 676. 
Hazebrouck, Erwin van, ræðism., hm., 

556. 
Hákon Árnason, hdl., 680. 
Hámarkshraði, Reykjanesbraut,  augl., 

256—257; þjóðvegir við Selfoss, augl., 
257; Tálknafjarðarvegur, augl., 378; 
Vogakauptún, augl., 378. 

Háskóli Íslands, orðabók, rg., 249; raun- 

vísindastofnun, rg., 2532—255. 

Heiðursmerki, 556—557. 

Heilbrigðissamþykkt:  Mosfellshreppur, 
br., 26; Seydisfjordur, 48—64; Njard- 
vikurhrepur, 360—378. 

Heilsuvernd í skólum, rg., br., 551, 
Heimir Þorleifsson, menntaskólakennari, 

676. 
Heineke, Svend, dr., hm., 557. 

Helga Friðfinnsdóttir, kennari, 677. 

Helga Sigurjónsdóttir, kennari, 677. 
Helga S. Þorgilsdóttir, kennari, 677. 
Helgafellssveit, fasteignamat, 191. 
Helgi Ingvarsson, yfirlæknir, 676; yfir- 

læknir, 678; yfirlæknir, 680. 

Helgi Valdemarsson, héraðslæknir, 678; 
héraðslæknir, 679. 

Hella, vatnsveita, rg., br., 494. 

Henrik Sv. Björnsson, ambassador, 668. 
Henriksen, Jens Vilhelm, tollstjóri, hm., 

557.   

Héraðslæknir, bifreiðalánasjóður, rg., 285. 
Héraðsrafmagnsveitur ríkisins, gjsk., 43 
—47; gjsk., 383—-387. 

Hermann Hjartarson, kennari, 673. 
Hesse, Ernest O., ræðism., hm., 556. 

Hitaveita Reykjavík, gjsk., br., 342—343. 
Hjálmar Jónsson, styrktarsjóður, rkn., 

501. 
Hjálmar Ólafsson, kennari, 676. 
Hjálparsjóður æskufólks, rkn., 502—-503. 
Hjúkrunarskóli Íslands, rg., 532—541. 
Hjörleifur Guttormsson, kennari, 673. 

Hjörtur Jónsson, skólastjóri, 678. 
Hjörtur Torfason, hrl. 680. 
Hlutafélög, skrá, 683—686. 
Holt, Brian Desmond, ræðismaður, 681. 
Hólm, Friðbjörn, kennari, 679. 

Hólmfríður Gísladóttir, skólastjóri, 673. 

Hreindýraveiðar, augl., 263. 
Hreinn Benediktsson, prófessor, 671. 
Hreinn Ragnarsson, kennari, 678. 
Hringurinn, barnaspítalasjóður, rkn., 461 

—462; áhaldasjóður, rkn., 463. 

Hrogn, fryst, til útflutnings, rg., 494—495. 
Hundapest, varnir, rg., 417—418; varnir, 

augl. 421. 
Húsavík, afgreiðslutími verzlana, sþ., 491 

—493. 
Husnædismålastofnun, kaup trygg.f. å 

ibudalånabréfum, r., 489—-490. 
Hveragerði, rafveita, gjsk., 178—180. 
Höfðahreppur: fasteignaskattur, rg., 32; 

sveitarstjóri, sþ., 317. 
Högni Egilsson, skólastjóri, 675. 
Hörður Einarsson, hdl., 676. 

Hörður Ólafsson, hrl., 670. 
Hörður Rögnvaldsson, kennari, 677. 

L 
Iðnaðargjald, rg., 217—219. 
Iðnlánasjóður, hagræðingalán, rg., 336. 
Indriði Gíslason, kennari, 678. 
Iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda, 

rg., 531. 

Ingi Hilmar Ingimundarson, hdl., 674. 
Ingibjörg Jónsson, ritstjóri, hm., 557. 
Ingibjörg Ragnarsdóttir, kennari, 675. 
Ingibjörg Þórðardóttir, kennari, 675. 
Ingimar S. Hjálmarsson, lækningaleyfi, 

680.
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Ingunn Knútsd., og Sigríður Kristjánsd., 
minningarsj., rkn., 500. 

Ingvar Ámundsson, menntaskólakennari, 

678. 
Ingvar Brynjólfsson, menntaskólakennari, 

678. 
Ingvar V. Ingvarsson, skólastjóri., 678. 
Ingvar Þórarinsson, kennari, 672. 
Ingveldur Sigurðardóttir, kennari, 677. 
Innflutningskvóti, augl., 69—74. 
Ísafjörður: Leigubifreiðir, atvinnuleyfi, 

rg., 135— 137; rafveita gjsk., 191--194; 
umferð, augl., 208; 

Ísak Hallgrímsson, 
lækningaleyfi, 680. 

Ísfeld, Haukur, kennari, 673. 
Ísfeld, Jón Kr., sóknarprestur, 668. 
Íslenzk málanefnd, starfsemi, br., 129. 
Íslenzki fáninn, meðferð, 434— 435. 

héraðslæknir, 670; 

J. 
Jakob Benediktsson, orðabókarritstj., 671. 

Jarðeignamál, Seyðisfjörður, rg., br., 205. 
Johnsen, Hrafn G., tannlækningaleyfi, 675. 

Jóhann Hjaltason, kennari, 672. 
Jóhann Jóhanness. og Sigurbjörg Guðna- 

dóttir, minnigarsjóður, rkn., 458. 
Jóhann Þorkelsson, héraðslæknir, hm., 

556. 
Jóhanna G. Kristjánsdóttir, kennari, 673. 
Jóhannes Guðfinnsson, fulltrúi, 674. 
Jóhannes Jónsson, úts.m., hm., 556. 
Jóhannes Finnur Skaftason, lyfjafræð- 

ingur, 678. 
Jón H. Björnsson, kennari, 675. 
Jón Böðvarsson, kennari, 679. 
Jón Eiríksson, kollektusjóður, rkn., 497. 
Jón Eysteinsson, héraðslæknir, 674. 

Jón Þ. Hallgrímsson, héraðslæknir, 668; 
lækningaleyfi, 671; sérfræðingur, 679. 

Jón Hallvarðsson, hrl., 668. 
Jón Thor Haraldsson, kennari, 677. 

Jón B. Höskuldsson, kennari, 675. 
Jón Ísleifsson, kennari, 676. 
Jón Jóhannesson, héraðslæknir, 675. 
Jón Þórir Jónsson, kennari, 673. 
Jón G. Maríasson, bankastj., hm., 556. 
Jón EF. Ragnarsson, hdl., 669. 
Jón Sólmundsson, kennari, 675. 
Jón G. Tómasson, lögreglustjóri, 674. 

  

Jóna Guðmndsdóttir, yfirhjúkrunarkona, 
hm., 556. 

Jónas Hallgrímsson, sérfræðingur, 669. 

Jónatan Hallvarðsson, varaforseti hæsta- 

réttar, 668. 

Jónatan Jónsson, kennari, 676. 

Jónatan Sveinsson, hdl., 680. 
Jónína Friðfinnsdóttir, 677. 

Júlíana S, Eiríksdóttir, skólastjóri, 674. 
Júlíus Sigurbjörnsson, kennari, 673. 
Karvel Pálmason, kennari, 676. 
Karvels, Ester, kennari, 672. 

Katrín Árnadóttir, kennari, 675. 
Kári Valsson, sóknarprestur, 680. 

Keflavik: Hafnarreglugerð, rg., br., 37— 
41; rafveita, gjsk., 141— 144; leigubif- 
reiðir, takmörkun og ráðstöfun, rg., 

341; rafveita, gjsk,, 439—-442. 

K. 
King, Sidney G., forstj., hm., 557. 

Kind, Per, vararæðism., hm., 556. 

Kipnis, Albert Norman, ræðismaður, 668. 
Kirkjubyggingasjóður, rkn., 498. 
Kirkjusjóður, hinn almenni, rkn., 446— 

454. 
Kivekás, Lauri J., hm., 557. 

Kjaran, Birgir, hagfr., hm., 556. 
Kjartan R. Gíslason, menntaskólakennari, 

676. 
Kjartan R. Ólafsson, hdl., 671. 
Kjarval, Jóhannes S., listm., hm., 556. 
Kjeld, Matthías, læknir, 669. 
Knudsen, Birgir, forstj., hm., 557. 
Konráð Magnússon, lækningaleyfi, 680. 
Konráð Sigurðsson, lækningaleyfi, 669. 
Kópasker, hafnarreglugerð, 344—348. 
Kópavogur: Vatnsveita, rg., br., 158; bú- 

fjárhald, rg., 190. 
Kristbjörn Albertsson, kennari, 672. 
Kristinn Guðmundsson, ambassador, 679. 

Kristinn Ó. Guðmundsson, hrl., 669. 
Kristinn Bjarni Jóhannsson, héraðslækn., 

675. 
Kristjana Jónsdóttir, kennari, 672; skóla- 

stjóri, 675. 
Kristján IK., styrktarsjóður, rkn., 396 — 

397. 
| Kristján Jónsson, bakaram., hm., 556. 
í Kristján Sigurðsson, héraðslæknir, 670.
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Kristín V. Jakobsen, minningarsj., rkn., 

464. 
Kristin Þorsteinsdóttir, kennari, 673. 

Kröver, Haraldur, ræðismaður, 671. 

Kugelbers, Bertil, hm., 557. 

L. 
Lagabirting, 405—408; 547. 
Landsvirkjun, rg., 264—268. 
Lárus Halldórsson, skólastjóri, 675. 
Lárus Jónsson, læknir, 670. 
Laxness, Einar, kennari, 679. 

Laxdal, Rannveig, kennari, 673. 

Lehman, Ernest, dr., bankastj., hm., 557. 
Leifur Ásgeirsson, prófessor, 671; prófess- 

or, 678. 
Leigubifreiðir: Ísafjörður, rg., 135— 137; 

Keflavík, takmörkun og ráðstöfun, rg., 

341. 
Leiguíbúðir, sveitarfélaga og Öryrkja- 

bandalags, rg., 35—36. 
Liebes, C., gjafasjóður, rkn., 397. 

Ljósavatnssjóður, rkn., 498—499. 
Lone, Harold, sendiráðsr., hm., 557. 

Long, Einar, kennari, 675. 

Lúðvík Gizurarson, lögfr., 668. 
Lyf, afgreiðsla, rg., 77— 113. 
Lyf og læknisáhöld í ísl. skipum, rg., 465 

—488. 
Lyfjabudir, eftirlitsgjald, rg., 332—333; 

afgreiðslutími, rg., 333—335. 
Lyfjaskrå, låggilding, 114—128; br., 215 

(2); augl., 331; augl., 532. 
Lyfsedlar, gerd, rg., 77—113. 

Læknanemar, nåmslån, rg., br., 526. 

Lögbirtingablað, gjsk., 1. 
Lögreglusamþykkt: S.-Múlasýsla, br., 309 

—310; Vestmannaeyjar, br., 311; Rang- 

árvallasýsla, br., 358—359; Reykjavík, 
br., 359. 

M. 
Magnús J. Brynjólfsson, forstj., hm., 556. 
Magnús E. Guðjónsson, hdl., 680. 
Magnús Guðmundsson, menntaskólakenn- 

ari, 676. 

Magnús Gunnlaugsson, kennari, 677. 
Magnús Már Lárusson, prófessor, 671. 
Magnús Magnússon, prófessor, 678. 
Magnús Lyngdal Stefánsson, héraðslækn- 

ir, 671.   

Magnús Þ. Torfason, prófessor, 671. 
Malik, Frantisek, ambassador, 681. 
Margrét Ásólfsdóttir, kennari, 673. 
Margrét Jóelsdóttir, kennari, 676. 

Matthías Jónasson, prófessor, 671. 

Maxwell, lan, prófessor, hm., 557. 
Málfríður Gunnarsdóttir, kennari, 673. 
Melax, Bragi, kennari, 677. 

Melsted, Jón og Steinunn Bj., framfara- 
sjóður, rkn., 398. 

Melsted, Sigurður, minningarsjóður, rkn., 
499. 

Menntaskólar, Akureyri, bókasafn, r., 420. 

Miðneshreppur, rafveita, gjsk., 200—-203. 
Millilandaflug, koma, brottflug og yfir- 

flug erlendra, rg., br., 132--133. 

Minningarsjóður Landspítalans, 228—232. 
Mixa, Ólafur, héraðslæknir, 670. 
Mjóifjörður, hafnarreglugerð, 286—290. 
Mosfellshreppur, heilbrigðissamþykkt, 

br., 26. 
Mynt, útgáfa, augl., 425. 
Mýrasýsla, sauðfjársjúkdómavarnir, 

augl., 341—342. 
Möller, Ingibjörg, kennari, 675. 
Möller, Vagn, forstj., hm,, 557. 

Möskvastærð og lágmarksstærð fiskteg- 
unda, rg., 421—423. 

N. 
Námslán læknanema, rg., 206—207;, rg., 

br., 526. 
Neergaard-Petersen, F,C.L., forstj., hm., 

597. 
Nielsen, Johannes, forstj., hm., 557. 

Níels P. Sigurðsson, deildarstj., hm., 556; 
hrl., 671. 

Nordal, Jóhannes, dr., bankastjóri, hm., 

556; bankastjóri, 671. 
Njarðvíkur, rafveita, gjsk., 195— 198. 
Njarðvíkurhreppur, heilbrigðissamþykkt, 

360—-378. 

O. 
Odolf, Harry C, ræðismaður, 669. 

Orðabók háskólans, rg,, 249. 

6. 
Óhreinkun sjávar, varnir, r., 368. 
Ólafsvík, sölubúðir, sölustaðir, lokun, sþ., 

169—-170.



XXI 

Ólafur Björnsson, prófessor, 671. 
Ólafur Sv. Björnsson, ftr.,678; dómtúlkur 

og skjalþýðandi, 669, 
Ólafur Egilsson, fulltrúi, 674. 
Ólafur Einarsson, héraðslæknir, lausn, 

héraðslæknir, 680. 

Ólafur Jónsson, kennari, 673. 
Ólafur Guðjón Karlsson, tannlækninga- 

leyfi, 679. 
Ólafur Kristjánsson, kennari, 676. 
Ólafur Jens Pétursson, kennari, 679. 
Ólafur W. Stefánsson, deildarstjóri, 669. 
Ólafur Unnsteinsson, kennari, 675. 
Ólafur Kr. Þórðarson, kennari, 673. 

Óttar Einarsson, kennari, 675. 

P. 
Patrekshreppur: Vatnsveita, rg., 

300; búfjárhald, rg., 419. 
Patrekshöfn, hafnarreglugerð, br., 349-- 

350. 
Páll Aðalsteinsson, kennari, 676. 
Páll Helgason, héraðslæknir, 670; héraðs- 

læknir, 671. 
Páll Jónsson, samgöngubótasjóður, rkn., 

459; styrktarsjóður, rkn., 460. 
Páll Jónsson, skólastjóri, 674. 
Páll Þorleifsson, sóknarprestur, 674. 
Pálmi Pétursson, skrifstofustjóri, 670. 

Pétur Bjarnason, kennari, 673, 677. 
Pétur Danielsson, hótelstjóri, hm., 556. 
Pétur Pétursson, forstjóri, 670. 

Pétur Þorsteinsson, kennari, 675. 

Pétur Orri Þórðarson, kennari, 673. 
Philon, Alexander, fulltr., hm., 557. 
Prestsekknasjóður, rkn., 500—-501. 
Proppé, Karl, héraðslæknir, 673. 
Proppé, Ólafur, kennari 677. 
Pungan, Vasile, ambassador, 681. 

297 — 

R. 
Rafveita: Reykjavík, gjsk., br., 33—34; 

Keflavík, gjsk., 141—144; Akranes, 
gjsk., 145— 147; Sauðárkrókur, gjsk., 
151—153; Borgarnes, gjsk., 159—-162; 
Akureyri, gjsk., br., 163— 165; Vatns- 
leysustrandarhr., gjsk,, 165—168; Sel- 
foss, gjsk., 175—177; Hveragerði, gjsk., 
178—180; Eyrarbakki, gjsk., 181--183; 
Stokkseyri, gjsk., 184—186; Gerða- 
hreppur, gjsk., 187—190; Ísafjörður, 

    

gjsk., 191—194; Njarðvíkur, gjsk., 195 
—198; Grindavík, 198—-200; Miðneshr., 

200—-203; Siglufjörður, gjsk., br., 312; 
Héraðsrafmagnsveitur ríkisins, gjsk., 
383—387;  Vatnsleysustrandarhreppur, 
gjsk., 486—438; Keflavík, gjsk., 439— 
442; Gerðahreppur, gjsk., 442—-445. 

Ragnar Aðalsteinsson, hrl., 680. 

Ragnar Ásgeirsson, héraðslæknir, 670; 
héraðslæknir, 678. 

Ragnheiður Guðmundsdóttir, sérfræðing- 
ur, 679. 

Ragnheiður Pálsdóttir, kennari, 673. 
Ragnhildur Jóhannesdóttir, kennari, 673. 

Rangárvallasýsla: Sýsluvegir sþ., br., 306 
— 307; hámarkstala vörubifreiða, rg., 

340; lögreglusamþykkt, br., 358—359. 
Rannsóknarstarfsemi, byggingasjóður, rg., 

214. 
Rannsóknarstofnun atvinnuveganna, rg., 

291— 292. 
Raunvísindastofnun háskólans, rg., 252— 

250. 
Reykjanesbraut, umferðargjald, rg., 210 
—211; hámarkshraði, augl., 256—257. 

Reykjavík: Umferð, augl., 15; sundstaðir, 
augl., 32—33; rafveita, gjsk., br., 33—34; 
vatnsskattur, rg., br., 37; stöðumælar, 

augl., 75; umferð, augl., 208; flugvöllur 
og flughöfn, gjsk., br., 212; umferð, 
augl., 255; umferð, augl., 263; umferð, 
augl., 263; umferð, augl., 335; hitaveita, 
sjsk., br., 342—-343; lögreglusamþykkt, 
br., 359; stöðumælar, r., 3889—-390; um- 

ferð, augl., 395; umferð, augl., 530, 550. 

Robberstad, Bjarne, ráðuneytisstj., hm., 
557. 

Rotvarnarefni, notkun við bræðslufisk, 

rg., 337—338. 
Róbert A, Ottósson, dósent, 672. 

Rósa Aðalsteinsdóttir, kennari, 675. 
Rósa Guðmundsdóttir, kennari, 675. 
Rósa Björk, Þorbjarnardóttir, kennari, 

672. 
Rögnvaldur Finnbogason, sóknarprestur, 

680. 

  

  

S. 
Samábyrgð Íslands, rkn., 521—524. 
Samvinnubanki Íslands, rkn., 326--397. 
Samvinnufélög, skrá, 686.
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Saravia, José Rodolfo Antonio, ambassa- 

dor, 681. 
Sauðfjársjúkdómar, varnir, Mýra- og 

Borgarfjarðarsýsla, augl., 341—-342. 

Schram, Gunnar G., fulltrúi, 679. 

Schwartz, Sven, dr., hm., 557. 

Sektargerðir, rg., 529—-530. 

Selfoss, rafveita, gjsk., 175—177. 

Seltjarnarnes, umferð, augl., 387. 
Sendiherrar og ræðismenn, 681. 
Sérlyfjaskrá, augl., br. 333; augl., 532. 
Serrat, D. Juan, ambassador, 681. 

Seyðisfjörður: Heilbrigðissamþykkt, 48— 
64; jarðeignamál, rg., br., 205; vatns- 
veita, rg., br., 545—546. 

Siemsen, Ludwig H., aðalræðismaður, 681. 
Sievers, Bror, ræðismaður, hm., 557; 

ræðismaður, 669. 
Sigfús Jón Árnason, sóknarprestur, 674. 
Siglufjörður: Fasteignaskattur, rg., 158; 

gjsk,, br., 312; umferð, augl., 420. 

Sigmar Torfason, prófastur, 671. 
Sigmundur Böðvarðsson, dómtúlkur, 677. 
Sigríður Lára Árnadóttir, kennari, 675. 
Sigríður Pálína Erlingsdóttir, dómtúlkur, 

669. 
Sigrún Pálsdóttir, skólastjóri, 672. 
Sigtryggur Klemenzson, bankastjóri, 670; 

ráðuneytisstjóri, lausn, 673. 
Sigurborg Erna Jónsdóttir, kennari, 673. 
Sigurður Gunnarsson, æfingakennari, 680. 
Sigurður Jónsson, héraðslæknir, 678. 

Sigurður Ól. Pálsson, kennari, 672. 
Sigurður Sigurðsson, hrl., 672; íþrótta- 

fréttamaður, 679. 

Sigurður Þórarinsson náttúrufræðingur, 

670. 
Sigurgeir Jónsson, kennari, 673. 
Sigurjón Ágústsson, deildarstjóri, 669. 
Sigurkarl Stefánsson, menntaskólakenn- 

ari, 670. 
Sigurrósa Skaphéðinsdóttir, kennari, 679. 
Sigursteinn Guðmundsson, héraðslæknir, 

679. 
Sigvaldi Sturlaugsson, kennari, 675. 

Sjómenn, styrktarsjóður, rkn., 403. 
Sjúkrahús sveitarfélaga, rekstrarstyrkur, 

rg. 221—222. 
Skaftfells, Marteinn M., kennari, 678. 

Skipulagsáætlun, rg., 425—431. 

  

Skipulagsgjald, kaupstaðir og kauptún, 
rg., 140— 141. 

Skipulagsskrár: Minningarsjóður Ragn- 
hildar og Ólafs Thorlacius, 27—28; 
Minningarsjóður Guðmundar frá Hólmi, 

138; Skólamerkjasjóður Eiðaskóla, 139 
—140; Hússjóður Öryrkjabandalagsins, 
149—150; Minningarsjóður Ástu Guð- 
rúnar Pálsdóttur, 154; Minningarsjóð- 
ur Elínar Rannveigar Briem Jónsson, 

269; Minningarsjóður Ara Jósefssonar, 

270; Minningarsjóður Stefáns Stefáns- 
sonar, skólameistara, 310—311; Minn- 
ingarsjóður breiðfirzkra mæðra, 318; 
Hljómlistarsjóður Steinars Guðmunds- 
sonar frá Hamraendum, 319; Jólaglaðn- 
ings- og hjálparsjóður Gunnlaugs 
Bjarna, 320; Minningarsjóður Krist- 
ínar Thoroddsen, 552—553. 

Skotvopn, skotfæri, innflutningur, sala, 
meðferð, rg., br., 222. 

Skúli Pálsson, hdl., 679. 
Skúli Þorsteinsson, námsstjóri, 677. 

Smásíld, bann við veiði, rg., 24—-25. 

Snorri P. Snorrason, dósent, 672. 
Snæbjörn Jóhannsson, kennari, 674. 
Snævarr, Árni, verkfr., hm., 556. 
Soffía Jóhannesdóttir, kennari, 673. 

Soumela, Pentti, ambassador, 681. 
Sólrún Skúladóttir, kennari, 673. 

Sólveig Kolbeinsdóttir, kennari, 672. 

Sóttvarnarreglugerð, br., 329—331. 
Stabel, Ernst, ræðism., 557. 

Starfsfræðiskennarar, menntun, r., 551— 
552. 

Stefán Ólafur Jónsson, námsstjóri, 677. 
Stefán Sigurðsson, kennari, 675. 
Steindór Steindórsson, yfirkennari, 677. 
Steingrímur Baldursson, prófessor, 678. 
Steingrímur Benediktsson, skólastj., 675. 
Steinunn L. Aðalsteinsdóttir, kennari, 673. 
Steinunn Á. Einarsdóttir, menntaskóla- 

kennari, 676. 
Steinunn Pálmadóttir, kennari, 677. 
Steinunn Sighvatsdóttir, og Magnús 

Ólafsson, minningarsjóður, rkn., 457. 
Stígur, sjóður, rkn., 404. 
Stokkseyri: Rafveita, gjsk., 

vatnsveita, rg., br., 432—433. 

  

  

184—186; 

| Stundakennarar, laun, augl., 17—20; augl., 

laun, 65—68; laun, augl., 379—-382.
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Sturla Friðriksson, 
671. 

Stykkishólmur, fasteignaskattur, rg., 292. 
Stöðumælar, Reykjavík, augl., 75; r., 389 

—-890. 
Stöðvarfjörður, 

356. 
Suður-Múlasýsla: Lögreglusamþykkt, br., 

náttúrufræðingur, 

hafnarreglugerð, 361— 

309—-310; sýsluvegir, sþ., br., 414—417. | 
Sundskáli Svarfdæla, rg., 525—-526. 
Sundstaðir, Reykjavík, augl., 32—33. 
Sýsluvegasjóður: Árnessýsla, sþ., br., 304 

—-305; A.-Skaftafellssýsla, sþ., br., 305 
—306; V.-Skaftafellssýsla, sþ., br., 306 

—907; Rangárvallasýsla, sþ., br., 307; 

Dalasýsla, sþ., br., 357—358; N.-Múla- 

sýsla, sþ., br., 358. 
Sýsluvegir, S.-Múlasýsla, sþ., br., 414— 

417. 
Svanbjörn Frímannsson, bankastj., hm., 

556. 
Svavar Hafstein 

678. 
Sveinn Pálsson, kennari, 672. 

Sveitarfélög, leiguíbúðir, rg., 35—-36. 
Sveitarstjóri, Höfðahreppur, sþ., 317. 
Sverrir Bergmann Bergsson, lækninga- 

Jóhannsson, kennari, 

leyfi, 671. 
Sæmundur Bjarnason, skólastjóri, 676. 
Sæmundur Kjartansson, sérfræðingur, 

669. 
Söfnunarsjóður Íslands, rkn., 233—248. 
Sölubúðir, sölustaðir, Ólafsvík, sþ., 169 

—170. 
Söluskattsskírteini, tilk., 530. 

T. 
Takahashi, Michitoshi, sendiherra, 681. 

Taugaveikluð börn, heimilissjóður, rkn., 
503—505. 

Tálknafjarðarvegur, hámarkshraði, augl., 
378. 

Tekju- og eignaskattur, rg., br., 209—-210. 
Teresía Guðmundsson, veðurst.stj., hm., 

556. 
Theodór Kristjánsson, kennari, 677. 
Thorlacius, Hallveig, dómtúlkur, 671. 
Thorlacius, Þorleifur, forsetar., hm., 556. 
Thorarensen, Guðríður, kennari, 673. 

    

Thoroddsen, Valgarð, rafmagnsveitustj., 
671. 

Thors, Jón, deildarstjóri, 669. 
Thorsteinsson, Pétur, ambassador, 668, 

669; 676. 
Tjón af jarðeldum, styrktarsjóður, rkn., 

400—401. 
Tollur, endurgreiðsla gjalda, augl., 250— 

252, 548—550. 
Tómas Helgason, prófessor, 670. 
Tómas Á. Tómasson, deildarstjóri, hm., 

556. 
Trausti Einarsson, prófessor, 671. 
Trúfélög, tilkynning og skrásetning, augl., 

408—410. 
Tryggingarfélög, stj.ráðsbréf, 130. 
Tryggingastofnun ríkisins, rkn., 506—520. 
Tulinius, Axel V., sýslumaður, 680. 

Tulinius, Hrafn, lækningaleyfi, 673. 
Tulinius, Þ., styrktarsjóður, rkn., 402. 

U. 
Umferð: Reykjavík, augl., 15; Vestur- 

landsvegur, augl., 27; Reykjavík, augl., 
208; Ísafjörður, augl., 208; Vogakaup- 
tún, augl., 213; Vestmannaeyjar, augl., 
219—-220; Borgarnes, augl., 220; Reykja- 
vík, augl., 255; Reykjanesbraut, augl., 

256—257; þjóðvegir við Selfoss, augl., 
257; Hafnarfjörður, augl. 331—332; 
Reykjavík, augl., 335; Garðahreppur, 
augl., 387; Seltjarnarnes, augl., 387; 
Reykjavík, augl, 395; Siglufjörður, 
augl., 420; Garðahreppur, augl., 432; 
Akranes, augl., 433; Reykjavík, augl., 

530; Reykjavík, augl., 550. 
Umferðargjald, Reykjanesbraut, rg., 210 

— 211. 
Una G. Sverrisdóttir, kennari, 673. 

Ú. 
Útvarp, rg., br., 248; rg., br., 256. 
Útvarpsrekstur ríkisins, rg., br., 542—544. 

V. 
V.-Skaftafellssýsla, sýsluvegir, br., 

306—307. 
Valdimar Kristjánsson, kennari, 672. 
Valgarð Haraldsson, námsstjóri, 677. 

sþ.,
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Valgeir Årsælsson, vidskiptafrædingur, 
669. 

Vallholtslegat, rkn., 502. 

Vangefnir, styrktarsjóður, rkn., 455. 

Valtyr Gudmundsson, syslumadur, 680. 

Vatnsskattur, Reykjavik, rg., br., 37. 

Vatnsleysustrandarhreppur, rafveita, 165 
168, rafveita, gjsk., 435—438. 

Vatnsveita: Lindartunga, sp., 41—42; 
Kópavogur, rg., br., 158; Akureyri, gjsk., 
283—284; Patrekshreppur, rg., 297— 
300; Stokkseyri, rg., br, 432—433; 
Hella, rg., br., 494. 

Vatnsveita, Seyðisfjörður, rg., br., 545— 

546. 

Vatnsveitufélag, Skammbeinsstaðabæir, 
sþ., 131— 132; Hrafnkelsstaðahverfi, sþ., 

141— 148; Teigsbæir og Smáratún, sþ., 
155—156; Grjótár, Arngeirsstaða og 

Bollakots, sþ., l56— 157; Víðir, sþ., 527 
—528; Lækjamóta o. fl., 553—554. 

Vazhnov, Nioklai P., ambassador, 681. 

Veiðifélag, Lárvík, sþ., 31—32. 

Veiðifélag, Kjósahreppur, arðskrá, 133— 
134; Húseyjarkvíslar, arðskrá, 134— 

135; Breiðdæla, sþ., 162— 163; Fljóts- 

dalshérað, sþ., 300—302. 
Verðlagsráð sjávarútvegsins, rg., br., 212. 
Verðstöðvun, augl., 559. 
Verkamanna- og sjómannafélög, styrktar- 

sjóður, rkn., 233. 

Verzlun, Akureyri, afgreiðslutími, sþ., 28 
—30; afgreiðslutími, Akranes, sþ., 410— 
412; afgreiðslutími, Húsavík, sþ., 491— 
—493. 

Verzlunarbanki fslands hf., rkn., 226— 
228. 

Vestmannaeyjar: Umferð, augl., 219—220; 
hafnarreglugerð, br., 295; bæjarmála- 
samþykkt, 273-—-282; lögreglusamþykkt, 
br., 311. 

Vestur Ísafjarðarsýsla, minningarsjóður, 
rkn., 403. 

Vesturlandsvegur, umferð, augl., 27. 

Vigdís Björnsdóttir, viðgerðarm. handrita 
í Þjóðskjalasafni, 680. 

Vigfús Magnússon, héraðslæknir, 668. 
Vignir B. Árnason, kennari, 673. 
Vilborg Guðjónsdóttir, kennari, 675. 

  

  

  

Vísindasjóður, rg., br., 216; rkn., 223—226. 

Vogakauptún, umferð, augl, 213; há- 

markshraði, augl., 378. 

Vörubifreiðar, hámarkstala, Árnessýsla, 
rg., 339; Rangárvallasýsla, rg., 340. 

Vörumerki, augl., 559—-667. 
Wiesley, David N., aðalræðism., 556. 

Y. 

Ýmis gjöld, innheimta, augl., 531. 

Z. 
Zoéga, Helgi, héraðslæknir, 680. 

Þ. 
Þjóðjarðarlandsetar, styrktarsjóður, rkn., 

400. 
Þjóðvegir í kaupstöðum og kauptúnum, 

rg., br., 410. 
Þór Vigfússon, menntaskólakennari, 680. 

Þóra Davíðsdóttir, kennari, 673. 

Þóra Guðmundsdóttir, kennari, 673. 

Þórarinn Björnsson, skólameistari, 677. 

Þórarinn Magnússon, skólastjóri, 676. 

Þorbjörn Ármann Friðriksson, skólastj., 
672. 

Þorbjörn Sigurgeirsson, prófessor, 678. 
Þórður Eyjólfsson, fyrrv. hæstaréttard., 

671. 
Þórður Oddsson, héraðslæknir, 671. 

Þórey Guðmundsdóttir, kennari, 672. 
Þorgils Ingvarsson, bankaftr., hm., 556. 
Þórhallur Jónasson, hreppstj., hm., 556. 

Þórhallur B. Ólafsson, héraðslæknir, 669. 
Þórir Kjartansson, kennari, 677. 

Þórleif Kr. Sigurðardóttir, minningarsj., 
rkn., 525. 

Þóroddur Guðmundsson, kennari, 672. 
Þóroddur Jónasson, héraðslæknir, 669. 
Þórsteinn Bjarnason., körfug.m., hm., 556. 
Þorsteinn Sigurðsson, héraðslæknir, 669, 

671, 679. 
Þorsteinn Sæmundsson, dr., stjarnfræð- 

ingur, 668, 676, 678. 
Þorvaldarminning, styrktarsjóður, rkn., 

399. 
Þorvaldur Sæmundsson, kennari, 673.
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. Ö. Örn Bjarnason, héraðslæknir, 672; hér- 
Ökukennsla, próf ökumanna o. fl, rg., br., = aðslæknir, 680. 

„ 301—394; rg., br., 558. | Orn Gudmundsson, tannlækningaleyfi, 
Ökutæki, gerð og búnaður, rg., br., 356— | 676. 

| 

  

. 857. Öryrkjabandalag, leiguíbúðir, rg., 35—36. 
Örn Smári Arnaldsson, læknir, 670. Ósterberg, Asbjörn P., hm., 557. 

Skammstafanir í registri, B-deild. 

augl. — auglýsing. rg. = reglugerð. 
br. = breyting. rkn. = reikningur. 
hm. = heiðursmerki. stj.bréf == stjórnarráðsbréf. 
gjsk. = gjaldskrá. sb. == samþykkt. 
r. == reglur. |
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um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

AUGLÝSING 

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 64 16. desember 1943, um birtingu laga og stjórn- 
valdaerinda, er gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu, hér 
með ákveðið þannig: 

Fyrir 
Fyrir 
Fyrir 

tilkynningu um skrásetningu hlutafélaga og samvinnufélaga kr. 
tilkynningu um skrásetningu firma ...........0.0000000.0.0. — 
tilkynningu um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða aftur- 

köllun á prókúruumboði ............000200.0 0000 nn — 
Fyrir tilkynningu um breytingu á hlutafélögum, samvinnufélögum 
og firmum (breytingu á stjórn, samþykktum, eigendaskipti o. fl.) .. — 
Fyrir 
Fyrir 
Fyrir 
Fyrir 
Fyrir 
Fyrir 
Fyrir 
Fyrir 

tilkynningu um að hlutafélag eða firma sé hætt störfum ...... — 
uppboðsauglýsingu, þrjár birtingar ..............200.00..... — 
fjårmark ..........0020000 000 — 
auglýsingu um óskilafénað, fyrir hverja kind eða hross ...... — 
innköllun, þrjár birtingar „.............220.200. 00.00.0000... — 
auglýsingu um skiptafund .............020000 00.00.0000... — 
einkaleyfisumsókn .............200200 0000 nn — 
ógildingarstefnu ............0202000 0000 .0 nn — 

600.00 
200.00 

200.00 

200.00 
40.00 

400.00 
50.00 
20.00 

400.00 
200.00 
200.00 
200.00 

Gjaldskylt efni, sem birt er í blaðinu, en eigi fellur undir neinn framangreindra 
liða, greiðist með 25.00 krónum fyrir hvern dálksentimetra. 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 15. janúar 1966. Fellur þá jafnframt úr gildi auglýs- 
ing nr. 1 9. janúar 1963, um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtinga- 
blaðinu. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 3. janúar 1966. 

F. hr. 

Baldur Möller. 
  

Elías Í. Elíasson. 
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Hafnarfjarðarkaupstað. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Hin löggilta höfn Hafnarfjarðar takmarkast landmegin af strandlengju lög- 

sagnarumdæmisins. 
Sjávarmegin ráða mörkum tvær eftirfarandi línur úr landi að skurðarmörkum 

þeirra: 
Lína úr Markarkletti við Hraunsnes í Gróttuvita og línu úr Balaklöpp til skurðar 

við áðurnefnda línu 5000 m frá meðalstórstraumsfjöruborði á Hraunsnesi. 
Hafnargarðar skipta höfninni í ytri og innri höfn. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur á hendi stjórn hafnarmálanna undir yfirum- 

sjón þess ráðuneytis, sem fer með hafnarmál. 

3. gr. 
Hafnarstjórn hefur á hendi framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni, 

og strandlengju lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar. Hafnarstjórn sér um viðhald og 
umbætur á höfninni, stýrir öllum framkvæmdum er þar að lúta, og annast fjárhald 
hafnarinnar og reikningsskil fyrir hönd bæjarstjórnar. 

Hún sér um, að reikningar hafnarsjóðs séu endurskoðaðir á sama hátt og reikn- 
ingar bæjarsjóðs. 

Hafnarstjórn er auk bæjarstjóra skipuð fjórum mönnum, sem bæjarstjórn kýs 
hlutfallskosningu í einu lagi. 

Tveir þeirra manna, er bæjarstjórn kýs, mega vera utan bæjarstjórnarinnar. 
Kjörtímabil hafnarstjórnar er eitt ár og fer kjör hennar fram á sama tíma og 

nefnda bæjarstjórnar. 
Á fundum hafnarstjórnar mætir hafnarstjóri og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 
Hafnarstjórn kýs formann hafnarstjórnar, og stýrir hann fundum hennar og 

boðar til þeirra. Kjósa má hafnarstjóra formann hafnarstjórnar, þótt eigi hafi hann 
þar atkvæðisrétt. Hafnarstjórn kýs sér einnig ritara úr sínum hópi. 

4. gr 
Bæjarstjórn skipar hafnarstjóra eftir tillögum hafnarstjórnar og setur honum 

erindisbréf. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarstjóri undir umsjón hafnar- 
stjórnar. Til aðstoðar hafnarstjóra skulu vera svo margir starfsmenn, sem þurfa 
þykir. Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn eftir tillögu hafnarstjórnar, en hafnar- 
stjórn getur sagt þeim upp eða vikið þeim frá, án þess að til þurfi að koma sam- 
þykki bæjarstjórnar. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

5. gr. 
Hafnarstjóri sér um að sætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni eða þess eða þeirra, sem hann setur til að gæta 
reglu. Starfsmenn hafnarinnar skulu hafa einkennisbúning, þegar þeir eru að starfa 
við höfnina, ef hafnarstjórn krefst þess. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfs- 
mönnum hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarstjóra, en skipun starfs- 
manns ber jafnan að hlýða þegar í stað. Starfsmenn hafnarinnar skulu sýna þeim 
kurteisi, er þeir skipta við. 

6. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða önnur störf, sem þar 
eru unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur 
og hafnarbakka. 

7. gr. 
Böð í höfninni eru bönnuð, nema með leyfi hafnarstjóra. Öll veiði með skotum 

er bönnuð í höfninni. Bannað er að hleypa af skotvopnum og skjóta flugeldum á 
innri höfninni eða á landi hennar. Þá er skipum bannað að blása í flautu eða lúðra 
á innri höfninni, nema umferð gefi tilefni til. 

8. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós, nema undir kötlum 
skipsins, í eldavél skipsins og lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bann- 
aðar í skipinu og á því svæði, sem unnið er að fermingu þess eða affermingu. 
Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað slíkt, sem eldhætta getur stafað 
af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnarstjóra. 

. 9. gr. 
Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip, né þétta eldri skip, eða gera við 

þau á annan hátt, nema með leyfi hafnarstjóra og með þeim skilmálum, sem hann 
ákveður. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna, nema með leyfi hafnar- 
stjóra. 

10. gr. 
Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiski, fiskúrgangi, vírum, 

vöruleifum, umbúðum eða öðru þess háttar. 
Skal það flutt þangað, sem hafnarstjóri vísar til. 
Þegar olía er látin í skip eða tekin úr því, skal þess gætt, að ekki renni neitt í 

höfnina, á bryggjur eða á skipsþilfar. Ekki má heldur láta vatn mengað olíu, grút 
eða lýsi renna í höfnina. 

Bl!
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IV. KAFLI 

Um komu skipa og legu þeirra í höfninni. 

11. gr. 
Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far. 

12. gr. 
Sérhver skipstjóri, sem kemur við á höfninni á skipi sínu, á sjálfur, og svo 

skipshöfnin, að kynna sér ákvæði reglugerðar þessarar, sem liggur til sýnis á 
hafnarskrifstofunni. Þar geta skipstjórar á skipum þeim, er til hafnar koma, fengið 
hæfilega mörg eintök af reglugerðinni. Eintak af reglugerðinni á að vera í hverju 
skipi, meðan það liggur í höfninni. Hafnarstjóri sér um, að jafnan sé til á hafnar- 
skrifstofunni nægilegt upplag af reglugerðinni á tungumálum þeim, sem hafnar- 

stjórn ákveður. 

13. gr. 
Í hverju skipi eða fari, að undanskildum skipum eða förum, sem hafa leyfi 

hafnarstjóra til að liggja mannlaus í lægi á höfninni, skal jafnan vera einn maður 
að minnsta kosti, er tekið gæti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og 
framkvæmt þær, hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað samkvæmt 
reglugerð þessari. 

14. gr. 
Hafnarstjóri setur krafizt þess, að sérhvert skip, er liggur við festar á ytri 

höfninni, verði flutt, ef það að áliti hans, tálmar umferð inn í innri höfnina eða 

úr henni. 
Færist hlutaðeigandi undan að flytja skipið eða dragist flutningur þess fram 

yfir þann tíma, er hafnarstjóri hefur tiltekið og fyrirskipað, er honum heimilt að 
láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeiganda. 

15. gr. 
Ekki má vera á fiskveiðum á ytri höfninni, ef hafnarstjóri telur það geta hamlað 

umferð um höfnina. Í innri höfninni má alls ekki fást við fiskveiðar, nema með leyfi 
hafnarstjóra. Beitutaka og seglfestutaka og annað slíkt, er bannað í ytri og innri 
höfninni, nema með leyfi hafnarstjóra. 

16. gr. 
Þegar skip, sem ekki hefur hafnsögumann um borð, kemur í höfnina, skal 

skipstjóri eða umboðsmaður skipsins, tafarlaust snúa sér til hafnarskrifstofunnar, 
sem segir honum, hvar skip hans megi liggja. Ekkert íslenzkt skip, sem er stærra 
en 100 brúttórúmlestir, og ekkert erlent skip fá að fara inn í höfnina eða út úr henni 
án leiðsögumanns, sem hafnarstjóri lætur skipinu í té. Hafnarstjóri getur veitt und- 
anþágu frá ákvæði þessu. Skip, sem koma inn í höfnina án leiðsögumanns, skulu 
binda landfestar þar, sem starfsmenn hafnarinnar vísa til. 

Þegar búið er að leggja skipi við festar, má ekki flytja það þaðan án leyfis 
hafnarstjóra, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið ef hafnarstjóri skipar svo 
fyrir, og það enda þótt byrjað sé að ferma eða afferma skipið, en þá á skipstjóri 
öðrum fremur heimtingu á, að sér sé vísað á stað, þar sem fermingu eða afferm- 
ingu verður haldið áfram. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu skipa í innri höfninni, skal jafnan skylt 
að flytja skipið á ytri höfnina, ef hafnarstjóri krefst þess.
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17. gr. 
Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni nema með sér- 

stöku leyfi hafnarstjóra. Ekki má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða 
köðlum, nema hafnarstjóri telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið við 
bryggjur eða bólvirki, skal hafa uppi fyrirskipað ljós- og dagmerki. 

18. gr. 
Skip, sem koma inn í höfn, skulu hafa að minnsta kosti eitt akkeri tilbúið 

í festarauga, og eigi skip að leggjast að bryggju eða Þbólvirki, skal hliðarbátum, 
botnvörpuhlerum og þess háttar tækjum, sveiflað inn fyrir borðstokkinn, brandar 
dregnir inn og rám snúið. 

19. gr. 
Eigi má festa skipum við bólvirki eða bryggjur, nema við festarhringana eða 

festarstólpa, að tilvísun hafnarstjóra. Séu landfestar úr járni, skulu þær vera klæddar, 
þar sem þær hvíla á bólvirkinu eða bryggjunni. 

Festum skal þannig fyrir komið, að þær hindri sem minnst umferð á bryggj- 
unni eða bólvirkinu. Þyki hafnarstjóra þess ekki nægilega sætt, setur hann krafizt 
að bætt sé úr því tafarlaust. Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða 
bryggju, ef hafnarstjóri krefst þess. 

20. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða bólvirki. Ekki mega skip hleypa vatni 

á bryggjur eða bólvirki, hvorki við þvott á þilfari, né heldur er þau hleypa burt 
vatni, eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með seglum og hlifdúkum, 
að vatnið fari beint í höfnina, en komist ei á bryggju né Þbólvirki. 

21. gr. 

Skip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að öðrum skipum eða 
hafnarmannvirkjum stafi hætta af því. 

22. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það að áliti hafnarstjóra tálm- 

ar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt, sem auðið er. Verði 
dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og er 
honum heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 
Um þetta atriði fer að öðru leyti eftir gildandi lögum. 

V. KAFLI 
Um fermingu og affermingu skipa. 

23. gr. 
Þegar hafnarstjóri hefur ákveðið, hvar skip skuli fermt eða affermt, skal verkið 

hafið í síðasta laga innan sólarhrings. Verkinu skal haldið áfram alla virka daga, 
ef veður leyfir, unz því er lokið. Ef hlé verður á, að nauðsynjalausu eða sé verkinu 
ekki lokið innan hæfilegs tíma, ber skipinu að víkja fyrir öðrum skipum, ef 
hafnarstjóri krefst þess. 

24. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma við bryggju eða ból- 

virki, sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, sem 
utar liggja, yfir þilför hinna á bjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og farþegum þeirra 
skipanna, sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför þeirra skipanna, 
sem nær liggja.
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25. gr. 

Áður en kjölfesta er flutt á skip, eða af skipi, skal hafnarstjóra gert viðvart. 

Ákveður hann hvar það skuli fara fram. 

Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru slíku, er skylt 

að hafa nægilega sterka hlífdúka milli skipsins og bólvirkisins, bryggjunnar eða 

bátanna, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarstjóri stöðvað 

verkið, unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 
Ekki má sálda kol á bryggju eða bólvirki. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi 

hans, sé þegar í stað, flutt burt af lendingarstaðnum, þangað, sem hafnarstjóri 

vísar til. 

26. gr. 
Skylt er farmseiganda að gæta alls þrifnaðar á bryggju og bólvirki við upp- 

skipun og útskipun. Sé þessu ákvæði ekki framfylgt eftir því, sem ástæður leyfa 
að dómi hafnarstjóra, getur hann látið hreinsa mannvirki þessi á kostnað eiganda. 

VI. KAFLI 

Um geymsluskip og skip, sem lagt er í lægi. 

27. gr. 
Skip, sem ætluð eru til geymslu, mega ekki liggja á innri höfninni, né ytri, 

nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. 
Leyfið skal bundið því skilyrði, að eigandi skipsins láti taka það upp, ef það 

sekkur eða sprengja það sundur, svo og að það skemmi ekki höfnina, enda sé 
hafnarstjórn heimilt að láta framkvæma þetta á kostnað eigandans, ef dráttur 
verður á því af hans hálfu. Hafnarstjóri ákveður legustað geymsluskips, ákveður 
hver legufæri skuli nota og hefur umsjón með þegar þeim er lagt, svo og með 
viðhaldi legufæra þeirra. 

Á skipum þessum séu að minnsta kosti tveir varðmenn, er hafnarstjóri tekur 
gilda, og skal tendra ljós á skipunum, sýna dagmerki og gera hljóðbendingar eftir 
reglum þeim, er settar eru í alþjóðasjóferðareglum um skip, sem liggja fyrir akker- 
um. Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda. 

28. gr. 
Innan hafnarinnar má því aðeins leggja skipum í lægi, að rúm sé fyrir hendi 

að dómi hafnarstjóra, og hann gefi sérstakt leyfi til þess. 
Skipunum skal last undir umsjón hafnarstjóra. Ákveður hann legustaðinn fyrir 

hvert skip, og segir fyrir um, hver legufæri skuli nota. Ákvæði þessi ná einnig til 
smærri báta og uppskipunarpramma. 

29. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust í lægi, skal ekki sjaldnar en einu sinni í mánuði 

fara út í það, til þess að líta eftir, hvort legufæri eða annað hafi haggazt eða bilað, 
og ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt, sem auðið er. 

Áður en skipstjóri fer af skipinu, skal hann skriflega tilgreina hafnarstjóra 
siglingafróðan mann, sem búsettur sé í Hafnarfirði, sem hafa skal umsjón skipsins 
á hendi. Beinir hafnarstjóri til hans öllum fyrirskipunum, sem skipið varða. Sér 
hann um, að þeim sé fullnægt Verði dráttur á því, skal hafnarstjóri láta fullnægja 
þeim, en skipseigandi greiði allan kostnað, sem af því leiðir. Eigi ber hafnarsjóður 
neina ábyrgð á skipum þeim, sem lagt hefur verið í lægi.
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VII. KAFLI 

Um fermingu og affermingu eldfimrar vöru. 

30. gr. 
Skip, sem flytja eldfim efni, svo sem steinolíu, benzin, aceton, terpentínu eða 

önnur slík efni, sprengiefni, svo sem púður, dynamit, geomit eða þess konar efni, 
sem eldhætta eða sprengihætta stafar af, mega ekki fara inn í innri höfnina, fyrr 
en tilkynnt hefur verið um farm til hafnarstjóra og slökkviliðsstjóra, og hafnar- 
stjóri hefur leyft affermingu undir umsjón slökkviliðsstjóra. 

31. gr. 
Um útskipun á þeim efnum, sem um getur í 30. gr., gilda sömu varúðarreglur 

og um affermingu. 

32. gr. 
Álíti hafnarstjóri, að hætta geti stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar 

vöru, er honum heimilt að stöðva verkið, unz gerðar hafa verið nauðsynlegar var- 
úðarráðstafanir. 

33. gr. 
Skip, sem hafa meðferðis þau eldfim efni, sem getið er í 30. gr., skulu á daginn 

hafa rautt flagg á framsiglutoppi, en á nóttum rautt ljósker. 

VIII. KAFLI 

Um hafnarmannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar. 

34. gr. 
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina 

bryggju eða önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru, 
og ekki fylla upp eða dýpka út frá landi, nema bæjarstjórn veiti eða hafi veitt 
eitthvert samþykki sitt til. 

Sá, sem gera vill eitthvert slíkt mannvirki, skal senda hafnarstjórninni beiðni 
um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir 
þurfa, í tvennu lagi, og heldur hafnarstjórn öðru eintakinu af hvoru þeirra eftir. 
Hafnarstjórnin afgreiðir síðan málið til bæjarstjórnar, er ákveður hvort leyfið skuli 
veitt. Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð stjórnarráðsins. 

Sá, sem hefur fengið leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að halda 
því svo við, að engin hætta stafi af því. Brot gegn þessari grein varðar sektum allt 
að 30 000.00 krónum, og hafnarstjórn setur látið nema burt mannvirkið á kostnað 
eigandans. 

Nú hefur bryggja eða mannvirki legið ónotað í 5 ár samfleytt og er þá hafnar- 
stjórn heimilt að láta taka það burt án endurgjalds til eigandans. 

Byggingarleyfi, sem um getur í þessari grein, falla úr gildi, hafi þau ekki verið 
hagnýtt og verkinu lokið innan tveggja ára frá því, að leyfið var veitt. 

Ákvæði þetta tekur til allra mannvirkja, sem ekki eru fullgerð, er reglugerð 
þessi öðlast gildi. 

35. gr. 
Við bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga innan hafnarinnar, hafa 

skip rétt til að leggjast í sömu röð og þau koma inn og sækja það, þó skulu skip, 
sem sigla eftir fastri áætlun hafa forgangsrétt.
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36. gr. 

Á hverri bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga, sem skipum er 

ætlað að leggjast að, skulu vera umsjónarmenn, sem hafa á hendi svo víðtæka 

dagvörzlu mannvirkja þessara, sem hafnarstjórn telur nauðsyn á, og skulu um- 

sjónarmenn þessir samþykktir af hafnarstjórninni. Umsjónarmenn þessir skulu 

ákveða legustað og umbúnað landfesta allra þeirra skipa, sem að mannvirkjunum 

leggjast, og ber hlutaðeigendum að hlýða boði þeirra og banni, eins og öðrum 
starfsmönnum hafnarinnar, enda ber þeim að sýna þeim, er þeir skipta við, fulla 

kurteisi. 
Reynist umsjónarmaður slíkra mannvirkja óhæfur til starfsins, svo að ætla 

megi að dómi hafnarstjórnar, að af ráðstöfunum hans eða vanrækslu geti stafað 
hætta í höfninni, getur hafnarstjórn svipt hann starfinu og heimilað nýjan um- 

sjónarmann. 

37. gr. 
Um lýsingu slíkra mannvirkja, þrifnað á þeim og ýmis nauðsynleg áhöld, svo 

sem stiga, landgöngubrýr, björgunartæki o. s. frv. fer eftir þeim fyrirmælum 
hafnarstjórnar, er hún setur á hverjum tíma, og sem gilda jafnt fyrir allar bryggjur 

og uppfyllingar innan hafnarinnar. 

IX KAFLI 

Um hafnsögu. 

38. gr. 
Hafnarstjórn skipar hafnsögumenn svo marga, sem þurfi þykir, og ákveður laun 

þeirra. Laun hafnsögumanna greiðast úr hafnarsjóði. 

39. gr. 
Hafnsögumönnum ber í starfi sínu að haga sér eftir því, sem sagt er í reglugerð 

þessari og eftir skipun hafnarstjórnar. Þeim skal skylt að bera einkennisbúning 
þann, er hafnarstjórn ákveður. 

40. gr. 
Hafnarstjórn getur með þriggja mánaða fyrirvara sagt hafnsögumanni upp starfi 

sínu. Með sama fyrirvara getur hafnsögumaður sagt starfa sínum lausum. 
Hafnarstjórn getur fyrirvaralaust vikið hafnsögumanni frá starfanum, ef hann 

verður ber að vanrækslu í starfi sínu. 

41. gr. 
Hvert skip, sem ætlar til Hafnarfjarðar og nota vill hafsögumann, skal þegar 

það er komið hálfa milu undan Álftanesi eða Helgaskeri, gefa merki að það óski 
hafnsögumanns eða tilkynna það með símskeyti, og er hafnsögumanni skylt að 
vitja skipanna þangað. 

42. gr. 
Hafnsögumaður, er vísar skipi leið til hafnar, má eigi yfirgefa skipið án sam- 

þykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagzt við festar á höfninni. Meðan hafnsögu- 
maður dvelur á skipi, ber því að sjá honum fyrir fæði. 

43. gr. 
Hvert skip, sem af höfninni fer, á rétt á að fá hafnsögumann, og skal hafn- 

sögumanni skylt að fylgja því þangað, sem honum samkvæmt 41. gr. er skylt að 
vitja þess. Hafnsögumaður skal og hafa á hendi leiðsögu skipa um höfnina, komi 
það eigi í bága við aðalstarf hans.
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44. gr. 
Hafnsögumanni er skylt að banna allar ónauðsynlegar samgöngur við skipið, 

áður en hann hefur lokið starfi sínu á skipsfjöl. 

45. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipi, eða ástæða til að halda, að sótthætta geti stafið frá 

því, ber hafnsögumanni að sjá um, að fylgt sé reglum þeim, sem settar eru í lögum 
um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til landsins. 

46. gr. 
Hafnarsjóður leggur til báta og önnur tæki, er hafnsögumenn þurfa að nota 

við starfa sinn, og svo mannhjálp. 

X. KAFLI 

Um hafnargjöld í Hafnarfirði. 

47. gr. 
Við útreikning hafnargjalda af skipum, skal alltaf talið í heilum rúmlestum, 

en sleppa brotum. 

1. Lestagjald. 

48. gr. 
Öll skip, seglskip, gufuskip, mótorskip, bátar, hvers konar uppskipunartæki, 

hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða lestagjald 
i hvert skipti, sem þau koma til hafnarinnar, þó með þeim undantekningum er síð- 
ar getur. 

49. gr. 
a) Skip, sem heima eiga í Hafnarfirði og minni eru en 20 brúttórúmlestir, skulu 

greiða lestagjald tvisvar á ári, 2. janúar og 1. júlí kr. 5.00 fyrir hverja brúttó- 
rúmlest. Sama gjald greiða seymsluskip þótt stærri séu en 20 brúttórúmlestir. 

Undanþágu frá þessu getur hafnarsljóri veitt smábátum, sem ekki greiða 
bryggjugjald. 

b) Öll skip önnur, sem til hafnarinnar koma, nema herskip, varðskip, björgunar- 
skip, skip, sem hafa skírteini sem skemmtiskip, skip, sem gerð eru út til 
vísindalegra rannsókna, og skip þau, sem getur um í staflið c) þessarar greinar, 
skulu greiða 60 aura fyrir hverja brúttórúmlest. 

Innlend fiskiskip skulu þó eigi greiða lestasjald þetta oftar en einu sinni 
í mánuði, en innlend skip, sem eingöngu sigla með ströndum landsins, eigi oftar 
en tvisvar i mánuði, þótt þau komi oftar til hafnar. 

c) Skip, sem leita hafnar vegna illveðurs, sjóskaða eða skemmda á skipi á ein- 
hvern hátt, greiða ekki lestagjald nema þau jafnframt fermi eða affermi ein- 
hverjar vörur. 

Sama gildir um skip, sem leita hafnarinnar til að setja á land sjúka menn 
eða látna. 

2. Vitagjald. 

50. gr. 
Öll þau skip, sem greiða eiga lestagjald, skulu samtímis greiða vitagjald, 10 

aura fyrir fyrir hverja brúttórúmlest. Vitagjald skal þó aldrei vera lægra en kr. 30.00.
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3. Bryggjugjald. 

51. gr. 
Hvert það skip, sem leggst við hafnarbakka, bryggju eða við hafnarfestar, skal 

greiða bryggjugjald af brúttórúmlest skipsins. 
Gjaldið skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta af sólarhring, 30 aura 

af hverri rúmlest, þó aldrei minna en 30 krónur um sólarhringinn. 
Herskip og varðskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

4. Fjörugjald. 

52. gr. 
Fyrir að leggja skipi í fjöru eða taka skip í slipp til hreinsunar eða aðgerðar, 

skal greiða 1.50 krónur af hverri rúmlest af brúttóstærð skipsins, en þó aldrei minna 
en 100.00 krónur. 

Dráttarbrautarfyrirtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds 
þessa fyrir hafnarsjóð hjá þeim skipum, er tekin eru í slipp hjá þeim. 

5. Vatnsgjald. 

53. gr. 
Fyrir vatn handa skipum skal greiða það gjald, sem hafnarstjórn ákveður. 

6. Hafnsögugjald. 

54. gr. 
Öll skip, 30 brúttórúmlestir að stærð eða meira, skulu hvort sem þau nota 

hafnsögumann eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald, er þau koma frá útlöndum 
til hafnarinnar. 

Herskip, varðskip, skemmtiskip og fiskiskip, sem skrásett eru hér á landi, eru 
undanþegin hafnsögugjaldi, nema þau. noti hafnsögumann. 

55. gr. 
Hvert það skip, sem hafnsögumann notar til hafnarinnar eða frá höfninni, 

skal greiða hafnsögugjald, auk þess skal greitt sérstakt gjald fyrir leiðsögu skipa 
um höfnina sjálfa, þar á meðal inn í og út úr höfninni. 

56. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd skv. eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögu til hafnarinnar 400 krónur fyrir hvert skip auk 1 krónu fyrir 
hverja brúttórúmlest, allt að 10 000 rúmlestum og 30 aura fyrir hverja brúttó- 
rúmlest fram yfir 10 000. 

b) Fyrir leiðsögu frá höfninni 300 krónur fyrir hvert skip, auk 60 aura fyrir 
hverja brúttórúmlest allt að 10 000 rúmlestum og 20 aura fyrir hverja brúttó- 
rúmlest fram yfir 10 000. 

c) Fyrir leiðsögu um höfnina sjálfa, þar á meðal inn í og út úr innri höfninni, 
greiðist 200 krónur auk 30 aura fyrir hverja brúttórúmlest. 

d) Auk þess skal hvert skip, sem hafnsögumenn nota til hafnarinnar eða sem 
skylt er að greiða hafnsögugjald skv. 54. gr., greiða 75 krónur í hafnsögusjóð. 

e) Hafnarstjóra er heimilt að ákveða að fiskiskip, sem minni eru en 300 brúttó- 

rúmlestir, skuli greiða fast hafnsögugjald eftir a-lið 400 krónur, eftir b-lið 
300 krónur og eftir c-lið 200 krónur.



3. janúar 1966. 11 Nr. 2. 

7. Vörugjald. 

57. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum, svo og skepnum lifandi eða dauðum, 

sem fluttar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, eða úr einu skipi í 
annað á höfninni, með undantekningum þeim, er síðar getur. 

58. gr. 
Ef vörur, sem skv. farmskrá skips eiga að fara til annarrar hafnar en Hafnar- 

fjarðar, eru látnar á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald, þegar vör- 
urnar eru fluttar í land. Undanþegnar eru þær vörur, sem látnar eru á land um 
stundarsakir vegna skemmda á skipi. 

59. gr. 
Af vörum, sem fluttar eru úr landi á skip og fara eiga til annarra hafna innan- 

lands, greiðist hálft vörugjald. 

60. gr. 
Þessar vörur eru undanþegnar vörugjaldi: 

a) Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til eigin notkunar, sem fluttar eru 
úr landi, enn fremur salt, sem flutt er úr landi í íslenzkt skip til eigin afnota. 

b) Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

61. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldein- 

ingu, sem nemur helmingi eða meira, telst heil sjaldeining, en minna brot hálf gjald- 
eining. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds, og er skip- 
stjóri skyldur að láta hafnarstjóra í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin 
farmskrá, skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans 
hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann hvenær sem er, 
látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentugast. 

Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 
Ef ýmsar vörutegundir eru í sendingu, skal reikna vörugjald eftir þeirri tegund, 

sem hæst gjald ber að greiða af. 

62. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og greiðist 

gjald eins og þar segir. Þó skal aldrei reikna vörugjald lægra en 5 krónur. 
Ef vafi leikur á í hvaða flokki skulu telja vöru, skal hafnarstjóri úrskurða, en 

úrskurði hans má áfrýja til hafnarstjórnar. 

63. gr. 

Vörugjaldskrá. 

1. flokkur. Gjald kr. 0.75 fyrir hver 100 kg: 
Fiskur, afli skipa lagður á land, annar en humar. 

2. flokkur. Gjald fyrir hver 100 kg: 
Slitinn humar kr. 7.50, óslitinn humar kr. 2.00. 

3. flokkur. Kr. 1.30 hver 100 kg: 

Kol, koks, kalk, leir, salt, sement, vikur, alls konar vörur úr ódýrum 
steintegundum, og is. 
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Kr. 2.40 hver 100 kg: 
Olíur til eldsneytis og hreyfla, benzin. 

Kr. 2.60 hver 100 kg: 
Áburður, aluminium, asfalt, carbid, fiskur annar en niðursoðinn, fisk- 

bein, fiskimjöl, fóðurvörur alls konar, garnir, girðingavír, gólfdúkur, 
gólfpappi, gærur, hrogn, jarðávextir, járn og stál til smíða, bygginga 
og skipa, kaðlar, keðjur, kítti, kjöt og annað niðursoðið, kornvörur, 
leður, málning og efni til hennar, mör, miðstöðvarofnar, pípur úr 
asbesti, járni eða aluminíum, pokar úr striga eða pappír, umbúða- og 
prentpappír, rúðugler (einfalt, venjulegt), saumur, segldúkur, síld, 
sildarmjöl, smurningsolíur, strigi, tjara, tvistur, vír óeinangraður úr 
stáli, kopar eða aluminium, víirnet, þakplötur úr asbest, aluminium, 
járni eða kopar. 

Kr. 3.20 hver 100 kg: 

Á vextir, blöð, bækur, brauðvörur, brennisteinn, hráefni til efnagerðar, 
svo sem sýrur, olíur, essensar, kaffi, kalíum, lofttegundir á stálflösk- 

um, lýsi, niðursuðuvörur, nýlenduvörur, sápugerðarvörur, sápur, smjör, 
smjörlíki, smjörlíkisolíur, sykur, te, ull, þvottaefni 
Kr. 0.70 hver 10 kg: 

Efni til rafmagnslagna, eldhúsáhöld, sólfplötur, gsúmmídúkur, harð- 
viður, hjólbarðar, hreinlætistæki, húsgagnaspónn, korkur leirvörur, lím 
alls konar, lyf alls konar, tengihlutir til miðstöðvarlagna, vatnslagna 
og rafmagnslagna, þilplötur alls konar, tvöfalt gler (einangrunargler). 
Kr. 1.20 hver 10 kg: 

Borðbúnaður, dúnn, eldspýtur, fiður, glervörur, gúmmívörur, leður- 
vörur, leikföng, prjónavörur, skófatnaður, súkkulaði, súkkulaðikex, 
sælgætisvörur, vefnaðarvörur. 

Kr. 1.50 hver 10 kg: 
Heimilisvélar, landbúnaðarvélar, hreyflar, mælitæki, raf- og loftknúin 
verkfæri, sauma- og prjónavélar, skrifstofuvélar, þungavinnuvélar, 
varahlutir til bifreiða, hreyfla, landbúnaðarvéla og þungavinnuvéla. 
Kr. 3.00 hver 10 kg: 

Bátar, bifhjól, bifreiðar, ferðaútbúnaður, flugvélar, hjólhestar, húsgögn, 
hljóðfæri, klukkur, úr, útvarps- og sjónvarpstæki, firðsjár, myndavélar, 
sjónaukar, sportvörur. 

Kr. 6.00 hver 10 kg: 
Fegrunarmeðöl, glysvarningur, ilmvötn, smyrsl, tóbak, tóbaksvörur, 
vín, vínandi. 
Kr. 13. 00 hver rúmmetri: 

Timbur, ýmis gerviefni, svampur, eggjaumbúðir og annað reiknað eftir 
rúmmáli. 
a) Kr. 20.00 hver gripur: 

Hestar, nautgripir, svín. 
b) Kr. 5.00 hver gripur: 

Sauðfé. 
c) Kr. 1.00 hvert stykki: 

Tómar tunnur. 
Kr. 7.00 hver 100 kg: 
Allt annað.
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8. Ýmis gjöld til hafnarinnar. 
64. gr. 

Fyrir geymslu á vörum í húsum og á lóðum hafnarinnar um stundarsakir, skal 
greiða það gjald, sem hafnastjóri ákveður. 

65. gr. 
Fyrir lóðir og land hafnarinnar, geymsluhús og verbúðir, sem leigt er ein- 

stökum mönnum eða félögum um lengri tíma, skal greiða leigugjald, sem ákveðið 
verður með sérstökum samningi. 

66. gr. 
Fyrir notkun á bátum hafnarinnar, áhöldum og öðrum tækjum hennar, skal 

greiða það gjald, er hafnarstjórn eða hafnarstjóri í umboði hennar ákveður í hvert 

skipti. 

KI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

67. gr. 
Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda, og skal greiða gjöldin á skrif- 

stofu hans. 
68. gr. 

Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra, sem greiða ber 
til hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóðernis- 
og skrásetningarskirteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, og hefur hafnarsjóður 
haldsrétt yfir skipinu unz gjöldin eru greidd. 

Að svo miklu leyti sem í reglugerð þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar 
á gjöldum, skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri 
setur vænzt þess, að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá bæjarfógeta, nema hann sanni 
með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sin til hafnarinnar. 

69. gr. 
Vörugjald og leigu fyrir lóðir og geymsluhús hafnarinnar skv. 64. gr., greiðir 

móttakandi af vörum, sem koma til hafnarinnar, en sendandi vörum, sem fluttar eru 

úr höfninni. Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins 
standa hafnarsjóði skil á greiðslunni. Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn 
skráðan, ber skipstjóri eða formaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað, greiðir sá vörugjald, er affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar skipið, 

sem vöruna flytur, er komið í höfnina, og vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr 
höfninni, fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar á skip. Skipstjóra og af- 
greiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar, unz gjaldið er greitt. Hafnar- 
sjóður hefur haldsrétt á vörum, unz gjaldið er greitt. 

70. gr. 
Leigu af lóðum og húsum hafnarinnar samkv. 65. gr., svo og gjöld fyrir að nota 

áhöld og tæki hafnarinnar, samkv. 66. gr., greiðir leigutaki. 

71. gr. 
Öll gjöld samkv. þessari reglugerð má taka lögtaki, og hafa þau forgangsrétt 

sem önnur opinber gjöld, sbr. 83. gr. b, tölulið 3 skiptalaganna. Auk þess eru 
skipagjöldin tryggð með lögveði í skipinu, og gengur það veð í tvö ár fyrir samn- 
ingsveðskuldum.



Nr. 2. 14 3. janúar 1966. 

Skipagjöld teljast í reglugerð þessari öll þau gjöld, sem skipi ber að greiða til 
hafnarinnar, svo sem lestagjald, vitagjald, bryggjugjald, vatnsgjald, hafnsögugjald, 
fjörugjald, gjald fyrir dráttarbáta og önnur tæki og aðra þá aðstoð, sem fram- 
kvæmd er af hafnarinnar hálfu fyrir skipið. 

XII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

72. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki liggja 

á bryggju eða bólvirki, og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöðum, 
sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarstjóra. 

Skal flytja burt muni og vörur jafnskjótt sem hafnarstjóri krefst þess. Sé það 
eigi gert, lætur hafnarstjóri gera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðs-. 
manns hans. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til mannvirkja einstakra manna eða félaga 
innan hafnarinnar. 

73. gr. 
Frá kl. 9 síðdegis til kl. 6 árdegis mega skip ekki valda óþarfa hávaða með 

eimpípu sinni, og getur hafnarstjórn sett nánari og strangari ákvæði um þetta, ef 
þurfa þykir. 

74. gr. 
Um skaðabótaskyldur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. 

Ef samningum verður ekki komið við um skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 
óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila um sig er heimilt að krefjast 
yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því, er matsgerð 
er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af 4 óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostn- 
aðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í 
vil. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

75. gr. 
Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við 

ákvæði reglugerðar þessarar og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfninni, áður 
en málið er útkljáð, nema fullnægjandi trygging sé sett fyrir greiðslu að dómi 
hafnarstjóra. 

76. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð nema hann setji 
tryggingu, sem hafnarstjóri tekur gilda. 

71. gr. 
Hafnarstjóra skal þegar tilkynnt um allt það, sem bjargað er í höfninni, en 

hann gefur aftur lögreglunni skýrslu um það. 

78. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkv. reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa stýri- 

manni, ef skipstjóri er ekki á skipi, og eigi heldur umboðsmaður hans samkv. 13. gr. 
Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipun- 
ina, og er það jafngilt, sem skipstjóri hafa fengið skipunina sjálfur.
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79. gr. 
Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn 

eða annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til skrifstofu hafnarinnar með 
beiðni þar að lútandi. 

Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem eru 
í vanskilum með gjöld til hafnarinnar, eða eru brotlegir við reglugerð þessa. 

80. gr. 
Innan hafnargarða má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 5 mílum á klst., 

nema sérstaklega standi á. 

81. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að 25 000.00 krónum, nema 

þyngri refsing liggi við eftir almennum lögum. Sektir renna í hafnarsjóð. 

82. gr. 
Með mál út brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur, sbr. lög nr. 41 5. apríl 1948, til að öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, nr. 232 
29. desember 1961. 

Samgöngumálaráðuneytið, 3. janúar 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

3. januar 1966. j Nr. 3. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Að fengnum tillögum borgarstjórnar Reykjavíkur hafa verið settar eftirfar- 
andi reglur um umferð, samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 26 frá 2. 
maí 1958. 

I. Aðalbrautarréttur hefur verið ákveðinn á Nesvegi frá Ægissíðu að borgarmörk- 
um Seltjarnarneshrepps. 

II. Einstefnuakstur hefur verið ákveðinn á Fálkagötu frá Dunhaga að Suðurgötu. 
Jafnframt verði bifreiðastöður leyfðar beggja vegna götunnar. 

III. Hægri og vinstri beygjur hafa verið bannaðar úr Austurstræti í Pósthússtræti. 
IV. Ákveðin hefur verið stöðvunarskylda á umferð um Hátún gagnvart umferð 

um Nóatún. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 3. janúar 1966. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um gjald af fob-verði bifreiða og bifhjóla. 

1. gr. 
Gjald samkvæmt 16. gr. laga nr. 4/1960 skal innheimt við tollafgreiðslu. Gjald 

þetta skal innheimt af öllum bifreiðum að burðarmagni minna en 3 tonn, að undan- 
skildum almenningsbifreiðum skv. nr. 87.02.20 í tollskrá, sjúkra-, bruna- og snjóbif- 

reiðum, svo og bifreiðum, sem eru hvort tveggja lögreglu- og sjúkrabifreiðar, samkv. 
nr. 87.02.38 í tollskrá. 

2. gr. 
Gjaldið af gjaldskyldum bifreiðum er ákveðið 125% af fob-verði eða eftir atvik- 

um 1natsverði bifreiða, án tillits til þess, hvort bifreiðin er notuð eða ný, öðrum en 

jeppabifreiðum skv. nr. 87.02.37 í tollskrá, en af þeim skal greiða 30% gjald. Gjald af 
bifhjólum er á sama hátt ákveðið 25% af fob-verði. 

Bifreiðastjórar, sem hafa kennslu í Þifreiðaakstri að aðalstarfi, leigubifreiða- 

stjórar, sem hafa akstur allt að 8 farþega leigubifreiðar til fólksflutninga að aðalstarfi 
og sendiferðabifreiðastjórar, sem hafa akstur allt að 3. tonna sendiferðabifreiðar að 

aðalstarfi, mega við tollafgreiðslu greiða 30% gjald af fob-verði bifreiðar í reiðu fé, 
en eftirstöðvarnar (95%) með skuldabréfi. Þeir bifreiðastjórar, sem hafa ökukennslu 
að aukastarfi og þeir leigu- og sendiferðabifreiðastjórar, sem hafa aksturinn að auka- 
starfi, mega við tollafgreiðslu greiða 65% gjald af fob-verði bifreiðanna í reiðu fé, en 
eftirstöðvarnar (60%) með skuldabréfi. 

Taka skal veð í viðkomandi bifreiðum fyrir þeirri upphæð, sem greidd er með 
skuldabréfi. Veðskuldabréf þessi skulu afskrifuð með jöfnum mánaðarlegum upp- 
hæðum, þannig að veðskuldin sé að fullu fallin niður að þremur árum liðnum frá undir- 
skrift bréfsins, þegar um er að ræða skuld leigu- eða sendiferðabifreiðastjóra, sem 
hefur greitt 95% gjald með skuldabréfi en að fimm árum liðnum þegar um er að ræða 
skuld ökukennara svo og bifreiðastjóra, sem greitt hefur 60% gjald með skuldabréfi 
miðað við það, að hann hafi akstur leigu- eða sendiferðabifreiðar að aukastarfi. 

4. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 35. gr. laga nr. 4/1960, um efna- 

hagsmál, tekur þegar gildi, þó skulu þær jeppabifreiðar tollafgreiddar eftir eldri regl- 
um, sem sannanlega hafa verið endanlega keyptar erlendis frá og seldar innanlands 
til ákveðinna kaupenda. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 139/1965, um gjald 

af fob-verði bifreiða. 

Fjármálaráðuneytið, 18. janúar 1966. 

Magnús Jónsson.   
Björn Hermannsson.
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AUGLÝSING 

um laun stundakennara. 

1. gr 

Nr. 5. 

Laun stundakennara miðast við þá launaflokka, sem kennararnir myndu taka 
laun samkvæmt, ef þeir væru fastir kennarar, og skulu vera fyrir hverja kennslu- 
stund sem hér segir: 

I. 

IL. 

III. 

Í barnaskólum: 

Miðað við 13. launaflokk (kennarar án kennararéttinda) ........ 

— — 16. — 
— — 16. — 

— — 17. — 

— — 18. — 

Í húsmæðraskólum: 

Miðað við 14. launaflokk 

17 — 
18 

— — 19. — 

(söngkennarar, tónlistarkennarar og 
kennarar afbrigðilegra og vangefinna 
barna með % kennsluskyldu) ....... 

(kennarar með a. m. k. árs framhalds- 

námi við kennaraháskóla eða öðru sam- 

bærilegu framhaldsnámi, hvoru tveggja 
að mati menntamálaráðuneytisins, tal- 

kennarar og blindrakennarar) ........ 

(söngkennarar, tónlistarkennarar og 

kennarar afbrigðilegra og vangefinna 
barna með a. m. k. árs framhaldsnámi 

við kennaraháskóla eða öðru sambæri- 

legu framhaldsnámi, hvoru tveggja að 
mati menntamálaráðuneytisins ........ 
(vanvitaskólakennarar) .............. 

(kennarar með B.A.-prófi eða öðru sam- 
bærilegu prófi í kennslugreinum sínum, 
ásamt prófi i uppeldisfræðum) ........ 
(kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

Í gagnfræðastigsskólum (unglingaskólum, miðskólum og gagn- 

Miðað við 17. launaflokk 

— — 17. — 

— — 18. — 

fræðaskólum): 

(söngkennarar og tónlistarkennarar með 
4% kennsluskyldu) ................... 
(kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 
Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi í 
uppeldisfræðum) ............00...00.0.. 

(kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

98.35 

123.00 
127.90 

108.25 
121.70 

126.60 

137.80 

121.70 

152.15 

126.60 

137.80
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IV. 

VII. 

XI. 

18 5. januar 1966. 

Í iðnskólum: 
Miðað við 17. launaflokk ........0.20.00000000 00 nn 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi i 
uppeldisfræðum) .........0.002000000. 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

. Í Hjúkrunarskóla Íslands: 

Miðað við 17. launaflokk ........22000..0cneesss eeeee 

— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi í kennslu- 
greinum sínum, ásamt prófi í uppeldis- 
fræðum) ........2.20000 0000... 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi eða 
öðru sambærilegu prófi í kennslugrein- 
greinum SÍNUM) .......00000. 0... 

. Í Myndlista- og handíðaskóla Íslands: 

Miðað við 18. launaflokk ............22.000. esne 

Í Heyrnleysingjaskólanum: 

Miðað við 17. launaflokk ...........200..000.0.s ns 

Í Tónlistarskólanum í Reykjavík (kennaradeild): 

Miðað við 18. launaflokk .............0..eeessss ss 

. Í Vélskólanum í Reykjavík: 

Miðað við 17. launaflokk ............20.2.0000.0 0000. nn nn 
— — 18. — (kennarar í tæknigreinum og kennarar 

með B.A.-prófi frá Háskóla Íslands eða 
öðru sambærilegu prófi í kennslugrein- 
um sínum, ásamt prófi í uppeldisfræð- 
UM) 2... 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

. Í Íþróttakennaraskóla Íslands: 
Miðað við 18. launaflokk ........00000.0.eee ens 
— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 

skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

Í Húsmæðrakennaraskóla Íslands: 

Miðað við 18. launaflokk ...........2.00000. 00 senn 
— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 

skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sinum) 

. 121.70 

126.60 

137.80 

131.15 

136.40 

148.45 

136.40 

121.70 

136.40 

131.15 

136.40 

148.45 

136.40 

148.45 

136.40 

148.45
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

Í Kennaraskóla Íslands: 

a) Íþróttakennarar: 
Miðað við 18. launaflokk ...........020.0000 0. sess een 
b) Kennarar við handavinnudeild: 

Miðað við 18. launaflokk ...........2.0.0eeeseesesses 
— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 

skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

c) Aðrir kennarar: 

Miðað við 20. launaflokk .............2.0.00.n s.s 

Í menntaskólum: 
a) Íþróttakennarar: 

Miðað við 18. launaflokk ..........2.2.0.. eee ne nn 

b) Aðrir kennarar: 
Miðað við 20. launaflokk ..............0.eever ser 

Í Stýrimannaskólanum: 

Miðað við 17. launaflokk .........02000000 00 .n ess 
— — 18. — (kennarar í tæknigreinum og kennarar 

með B.A.-prófi frá Háskóla Íslands eða 
öðru sambærilegu prófi í aðalkennslu- 
um sínum, ásamt prófi í uppeldisfræð- 
UM) sees en snsenee 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

Í Matsveina- og veitingaþjónaskólanum: 

Miðað við 17. launaflokk ......000000000.00 enn 
— — 18. — {kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi i 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi i 

uppeldisfræðum) ............2....0... 
— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 

skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

Í búnaðarskólum: 

Miðað við 17. launaflokk ........0..020.0000 neðan 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi í 
uppeldisfræðum) ..........0.0.0.00.0.0.. 

— — 19. — (kennarar með prófi frá búnaðarháskóla 
eða samsvarandi prófi í aðalkennslu- 
STEINUM SÍNUM) .........0000000 00... 

Í Garðyrkjuskóla ríkisins: 

Miðað við 17. launaflokk ..........000000000nenn sn 
— 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi í 

uppeldisfræðum) „.........0..00.000... 

136.40 

148.45 

131.15 

136.40 

148.45 

131.15 

136.40 

148.45 

131.15 

136.40
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Miðað við 19. launaflokk (kennarar með prófi frá búnaðarháskóla 
eða samsvarandi prófi í aðalkennslu- 
greinum SÍNUM) 22... 00... kr. 148.45 

XVIII. Í Tækniskóla Íslands: 
Miðað við 20. launaflokk ..............00.00.. sn — 156.65 

2. gr. 
Í auglýsingu þessari eru framangreind laun stundakennara í barnaskólum miðuð 

við 40 mínútna kennslustund, en í öllum framhaldsskólum við 45 mínútna kennslu- 
stund. En sé hver kennslustund lengri eða skemmri, breytast launin í hlutfalli 

við það. 

3. gr. 
Orlofsfé er innifalið í launum þessum. 

4. gr. 
Stjórnskipaðir prófdómendur njóta sömu launa og stundakennarar skólanna, 

er þeir starfa við. 

5. gr. 
Stundakennsla greiðist af rekstrarfé skólanna hvers um sig. 

6. gr. 
Framangreint stundakennarakaup í auglýsingu þessari greiðist fyrir kennslu, 

sem fram fer á tímanum frá kl. 8 til kl. 17, þar með talinn matartími. Fyrir 
kennslu eftir kl. 17, svo og fyrir kennslu eftir kl. 13 á laugardögum, skal kaup 
stundakennara vera jafnhátt og eftirvinnukaup fastra kennara í viðkomandi launa- 
flokkum, án tillits til lengdar kennslustundar, og vera sem hér segir: 

Samkvæmt 13. launaflokki .........20000000 0. 0... kr. 110.75 

— 14. — — 115.09 
— 16. — eeeevveeveeneseesesseneee — 124.50 
— 17. — — 129.47 
— 18. — never ereseeenese — 134.69 
— 19. — neereeevereereerenreveseee — 148.45 
— 20. — resesee —- 156.59 

7. gr 
Eigi skal greiða fyrir eyður, sem verða kunna í starfstíma stundakennara. 

8. gr. 
Auglýsing þessi er gefin út í samráði við önnur ráðuneyti, sem með skólamál 

fara, svo og fjármálaráðuneytið, og gilda ákvæði hennar frá 1. janúar 1966 og 
þar til öðruvísi kann að verða ákveðið. 

Í menntamálaráðuneytinu, 5. janúar 1966. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Årni Gunnarsson. 

  

Stjórnartíðindi B, nr. 2—5. Útgáfudagur 29. janúar 1966.
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REGLUGERÐ 

um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlöndum. 

1. gr. 
Af vörum, sem eru undanþegnar tollum samkvæmt reglugerð þessari falla einnig 

niður önnur aðflutningsgjöld, söluskattur við innflutning og einkasölugjöld. 

2. gr. 

Áfengi og tóbaksvörur. 

Við komu til landsins er ferðamönnum og áhöfnum heimilt að hafa meðferðis 
án greiðslu aðflutningsgjalda eftirtalið magn af áfengi og tóbaksvörum: 

Áfengi þó 

ekki yfir 47% 

styrkleika. Tóbak, öl 

1. Ferðamenn „...........000000... % lítra. Auk 200 stk. vindl- ekkert. 
þess 1 líter af ingar eða 250 gr. 
víni undir 21% annað tóbak. 
styrkleika. 

2. Skipverjar á Íslenzkum skipum, sem 
eru lengur í ferð en 20 daga ...... 2Xx34, lítra. 400 stk. vindl- 48 fl. 
(Skipstjóra, I. vélstjóra og bryta er ingar eða tilsvar- 
heimill jafnstór aukaskammtur til andi magn ann- 
risnu um borð). að tóbak. 

3. Skipverjar á erlendum skipum og 
þeim íslenzku skipum, sem eru 20 

daga eða skemur í ferð ......... 34 lítra. 200 stk. vindl- 24 fl. 

(Skipstjóra, I. vélstjóra og bryta er ingar eða tilsvar- 
heimill jafnstór aukaskammtur til andi magn ann- 
risnu um borð). að tóbak. 

4. Flugáhafnir ..................... % lítra. 60 stk. vindl- ekkert. 

ingar eða tilsvar- 
andi magn ann- 
að tóbak. 

Í þessu sambandi reiknast hver vindill vega 5 gr., hver smávindill 2,5 gr. og hver 
vindlingur 1.25 gr. 

B3 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Ef skip, sem er í utanlandssiglingum, dvelur hér við land lengur en 7 daga sam- 

fleytt, má gefa skipverjum undan innsigli 200 stk. af vindlingum eða tilsvarandi magn 

af öðru tóbaki til hverra 7 daga. Skipstjóri yfirvélstjóri og bryti skulu, vegna risnu, 

fá tvöfaldan tóbaksskammt þann, sem að framan greinir. 

Frekari ívilnanir varðandi áfengi og tóbak fá skipverjar ekki. 

Skipverjum og flugliðum erlendra farartækja er óheimilt að hafa með sér í land 

úr farartæki sínu annað eða meira af hinum tollfrjálsa varningi, en hæfilegan dag- 

skammt af tóbaksvörum við hverja landgöngu. 

Ákvæði þessi gilda, að því er áfengi varðar, ekki fyrir menn, sem eru undir 21 

árs aldri og að því er varðar tóbak ekki fyrir þá, sem eru undir 16 ára aldri. 

Menn njóta eigi undanþágu, nema þeir sanni aldur sinn með framvísun nafnskir- 

teinis eða á annan hátt, ef tollgæzlumaður krefst þess. 

3. gr. 

Ferðabúnaður og annar farangur. 

Ferðamönnum, búsettum erlendis, er heimilt að hafa með sér til landsins án 

greiðslu aðflutningsgjalda, til eigin nota á ferðalaginu, íverufatnað, sængurföt, viðlegu- 

útbúnað og annan ferðabúnað, að því tilskildu, að varningur þessi geti talizt hæfilegur 

og eðlilegur miðað við tilgang ferðalagsins, dvalartíma viðkomandi hérlendis og 

hagi hans að öðru leyti, og enn fremur að varningurinn verði fluttur úr landi við 

brottför eigandans að svo miklu leyti, sem hann eyðist ekki hérlendis. 

Ferðamönnum, búsettum hér á landi, er heimilt að hafa með sér, án greiðslu að- 

flutningsgjalda, fatnað og ferðabúnað, sem þeir hafa haft með sér héðan til útlanda 

og auk þess varning fenginn erlendis í ferðinni, eða um borð í skipi eða flugvél — 

annan en þann, sem talinn er undir 2. gr. — fyrir allt að 5000 krónur að smásölu- 

verði. Andvirði annarra vara en fatnaðar má þó ekki vera meira en helmingur 

þessarar upphæðar og andvirði matvæla (þar með talið sælgæti) ekki nema tíundi 

hluti hennar. Börn yngri en 12 ára njóta ekki réttinda til innflutnings gjaldskyldra 

vara án greiðslu aðflutningsgjalda. 

Skipverjar og flugliðar innlendra farartækja mega hafa með sér, án greiðslu 

aðflutningsgjalda varning slíkan, sem greinir í næstu málsgrein hér á undan, fyrir 

allt að kr. 2500.00 við hverja komu til landsins, enda hafi þeir verið lengur í ferð 

en 20 daga. Tilsvarandi undanþága fyrir þá, sem skemur hafa verið í burtu er kr. 

1000.00 við hverja komu. 

4. gr. 

Innflutningsbann og takmarkanir. 

Ákvæði þessi veita ekki undanþágu frá innflutningsbanni eða innflutnings- 

hömlum, sem kunna að vera á ýmsum vörutegundum af varúðarráðstöfunum. 

Innflutningur, samkv. þessari reglugerð, er því m. a. bannaður á: 
Ósoðnum kjötvörum og öðrum sláturafurðum. 
Eggjum og hvers konar afurðum alifugla. 

Smjöri. 
Lyfjum umfram þau, sem eru til persónulegra nota viðkomandi ferðamanns. 

Útvarps- og sjónvarpstækjum. 

Skotvopnum. Þ
M
 D

O 
ra
 

5. gr. 

Ymis åkvædi. 

Tollundanþága samkvæmt ákvæðum þessum gildir einungis um varning, sem er 

fluttur inn til persónulegra nota viðkomandi eða fjölskyldu hans eða til smágjafa.



25. janúar 1966. 23 Nr. 6. 

Séu vörur, sem tollafgreiddar hafa verið með undanþágu samkvæmt reglugerð 
þessari, seldar eða boðnar til sölu án þess að aðflutningsgjöld hafi áður verið greidd, 
varðar það refsingu samkvæmt 38. gr. laga nr. 68 frá 1956. 

Undanþága samkvæmt reglugerð þessari nær ekki til hluta af verði munar, sem 
er í heild dýrari en nemur hámarki heimillar undanþágu hvers ferðamanns sam- 
kvæmt 2. og 3. málsgr. 3. gr. 

Undanþága samkvæmt 2. og 3. gr. tekur einungis til varnings, sem viðkomandi 
ferðamenn hafa i eigin vörzlum við komu frá útlöndum og framvísa við tollgæzlu- 
menn þegar við komu af skipsfjöl eða úr flugvél, sem flytur þá til landsins. 

6. gr. 

Framvísunarskylda o. fl. 

Allar tollundanþágur samkvæmt reglugerð þessari eru bundnar því skilyrði, að 
viðkomandi ferðamaður eða farmaður framvísi vörum sínum skilvíslega fyrir toll- 
gæzlumönnum á þann hátt, sem reglur tollgæzlunnar mæla fyrir um. Vilji farmaður 
flytja vörurnar í land úr farartæki sínu, skal það gert á þeim tíma, sem tollgæzlan 
ákveður og undir tolleftirliti. Fari varningur fram úr hámarki því, sem leyfilegt er 
samkvæmt reglugerð þessari, og honum er ekki framvísað til tollgreiðslu, verður litið 
á þann innflutning sem óleyfilegan og hann upptækur ger til ríkissjóðs. 

Heimilt er tollgæzlunni að setja ákveðið hámark fyrir leyfðan tollfrjálsan 
innflutning tiltekinna vörutegunda í háum tollflokkum innan þeirra marka, sem 
að öðru leyti eru sett í reglum þessum. 

7. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. og 5. tölulið 2. gr. tollskrár- 

laga nr. 7 29. apríl 1963 og 1. gr. laga nr. 102/1965, um breyting á þeim lögum, 
tekur gildi 1. marz 1966 og er þá jafnframt úr gildi numin 59. gr. reglugerðar nr. 41 
13. marz 1957, um tollheimtu og tolleftirlit. 

Fjármálaráðuneytið, 25. janúar 1966. 

Magnús Jónsson.   
Björn Hermannsson. 

  

Stjórnartíðindi B, nr. 6. Útgáfudagur 1. marz 1966.
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REGLUGERÐ 

um bann við veiði smásíldar. 

1. gr. 

Bannað er að veiða smásild, 23 em að lengd eða minni, sé hún verulegur hluti 

síldarafla fiskiskips. 
Lágmarksstærð síldar er mæld frá trjónuodda að sporðsenda. 

2. gr. 

Fái fiskiskip síldarkast, sem bersýnilega er að mestu leyti smásild, 23 cm að 

lengd eða minni, þá er skipstjóra fiskiskipsins skylt að sleppa síldinni þegar i 

stað úr nótinni. 

3. gr. 

Sé skipstjóri fiskiskips í vafa um hlutfall smásildar í aflanum, þá ber hon- 

um, áður en verulega hefur verið þrengt að síldinni í nótinni, að taka sýnishorn 

af aflanum í smáriðin háf og mæla 100 síldir valdar af handahófi. Reynist meira 

en 50 síldir, 23 cm að lengd eða minni, ber honum að sleppa síldinni þegar í stað. 

Ef fyrirhugað er að setja sild um borð í síldarmóttökuskip, er skipstjóra þess 

skylt að ganga úr skugga um að helmingur sildarafla hvers einstaks veiðiskips 

fullnægi stærðarmörkum 1. mgr. Stærðarhlutföllin skulu prófuð á þann hátt, sem 

í 1. mgr. segir. 
Sýni þessar prófanir, að helmingur síldaraflans sé síld 23 cm eða minni, skal 

skipstjóra síldarmóttökuskips óheimilt að taka sildina í sildarmóttökuskipið. 

4. gr. 

Nú kemur sildveiðiskip eða sildarmóttökuskip með sildarfarm til hafnar bland- 

aðan smásild og er þá sildarmóttakanda skylt að ganga úr skugga um, hvert sé 

hlutfall smásildarinnar í aflanum, á þann hátt að tekin skulu þrjú sýnishorn valin 

af handahófi með 100 sildum í hverju. Sé hlutur smásíldar samanber 1. gr. að meðal- 

tali úr þessum þremur sýnishornum meiri en 55%, skal sildarmóttakandi gera 

Ferskfiskeftirlitinu á staðnum aðvart, sem síðan gengur úr skugga um stærðarhlut- 

föllin á sama hátt og að framan greinir og kærir hlutaðeigandi skipstjóra veiðiskips 

eða sildarmóttökuskips til sekta, sé hlutur smásildarinnar yfir 55%. 

5. gr. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið veitir, að fengnu áliti Hafrannsóknastofnunarinnar 

og Fiskifélags Íslands, leyfi til veiði smásíldar, 23 cm að lengd eða minni, til niður- 

suðu eða annarar vinnslu til manneldis eða til beitu. Leyfi þetta má binda skil- 

yrðum, sem nauðsynleg þykja. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



25 22. febrúar 1966. 2 ” = 
6. gr. 

Ferskfiskeftirlitið, sbr. lög nr. 42/1960, skal hafa eftirlit með því, að ákvæðum 

þessarar reglugerðar sé fylgt. 
7. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum samkvæmt lögum nr. 
44 5. apríl 1948, sbr. lög nr. 81 8. desember 1952. 

8. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

9. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga nr. 44 5. apríl 1948, um vísinda- 

lega verndun fiskimiða landgrunnsins, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 22. febrúar 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem. 

  

Stjórnartíðindi B, nr. 6. Útgáfudagur 23. febrúar 1966.
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Nr. 8. 26 4. janúar 1966. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á heilbrigðissamþykkt fyrir Mosfellshrepp nr. 150 13. ágúst 1963. 

Við 65. gr. bætist nýr stafliður, f. viðauki, svo hljóðandi: 
f. viðauki: Þrátt fyrir ákvæði þau, sem að framan greinir um verzlunar- 

húsnæði getur heilbrigðisnefnd leyft vörusölu úr ökutækjum að fullnægðum eftir- 
greindum skilyrðum: 

1) Leyfið veitist til eins árs í senn. 
2) Aðeins má geyma og selja innpakkaða vöru í sölutæki. 
3) Rými fyrir matvæli skal vera hentugt og fullnægja sanngjörnum hreinlætis- 

kröfum. Í því sambandi skal sérstaklega tekið fram eftirfarandi: Veggir, loft, 
gólf og skilrúm, ef einhver eru, skulu vera áferðarslétt svo hreingerning sé 
auðveld og klædd ryðfríum plötum eða öðru jafnhentugu efni, sem raki kemst 
ekki í gegnum, og skal flöturinn vera í ljósum lit. Dyr og op skulu vera með 
þéttilistum til varnar ryki. Þar sem loftræstingarútbúnaður er, skal vera loft- 
sía, sem skipta má og þannig gengið frá, að yfirþrýstingur sé i matvælarýminu. 

4) Innréttingar í matvælarýminu, svo sem hillur, afgreiðsluborð, bakkar fyrir 
brauð og annað þvílíkt, skulu vera þannig, að auðvelt sé að halda þeim hreinum 
og þess vegna getur verið nauðsynlegt, að sumir hlutir innréttinga séu færan- 

legir. 
5) Í ökutækinu skal vera snyrtiherbergi með sérinngangi og sér loftræstingu. Í 

snyrtiherberginu skal vera salerni og handlaug, og frárennsli í þar til gerðan 
geymi, sem losast daglega. 

6) Ökutæki, sem ætlað er til sölu á kjötvörum, kjötafurðum, fiski, smjöri og 

smjörlíki, skal vera búið kælitækjum, sem tryggja að hitastigið í því rými, sem 
ætlað er fyrir þessar vörur fari ekki yfir + 8 gráður C. 

7) Ákvæði þessarar greinar skerða þó ekki þær undanþágur til torgsölu o. fl., sem 
veittar eru annars staðar í samþykkt þessari eða í lögreglusamþykkt. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, er hreppsnefnd Mosfellshrepps hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 35 12. febrúar 1940, um heilbrigðissamþykktir, staðfestist hér 
með eftir tillögu landlæknis og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 4. janúar 1966. 

F. h.r. 

i Baldur Möller. 

Jón Thors. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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AUGLÝSING 

um umferð á Vesturlandsvegi. 

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga, nr. 26 2. maí 1958, hefur ráðuneytið 
ákveðið, að framúrakstur ökutækja verði bannaður á Vesturlandsvegi frá stað 100 
metrum vestan við Kaupfélag Kjalnesinga að vegamótum við Álafossveg við Varmá. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 5. janúar 1966. 

F. h.r. 

Baldur Möller.   
Ólafur W. Stefánsson. 

12. janúar 1966. Nr. 10. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ragnhildar og Ólafs 
Thorlacius, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 12. janúar 

1966. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ragnhildar og Ólafs Thorlacius. 

1. gr. 

Stofnfé sjóðsins, fimm þúsund krónur, er gjöf frá nokkrum mönnum í Beru- 
fjarðarlæknishéraði árið 1928 við brottför Ragnhildar og Ólafs Thorlacius, læknis- 
hjóna að Búlandsnesi, ásamt vöxtum og viðbótum frá öðrum. 

2. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands. Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða 

og skulu vextir og aðrar tekjur sjóðsins leggjast við höfuðstólinn, unz hann er 
orðinn tuttugu og fimm þúsund krónur. Eftir það má verja hálfum ársvöxtum 
sjóðsins til stuðnings málefnum, er skipulagsskrá þessi greinir, en helmingur vaxta 
og aðrar tekjur sjóðsins, svo sem gjafir, skulu leggjast við höfuðstól. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja heilbrigðis- og menningarmál í Berufjarðar- 

læknishéraði (Geithellna-, Búlands-, Beruness- og Breiðdalshreppum) á þann hátt, 

sem stjórn sjóðsins telur réttast á hverjum tíma. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: héraðslæknirinn í Djúpavogshéraði formaður, sóknar- 

presturinn í Djúpavogsprestakalli og oddviti Búlandshrepps.
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5. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar skulu endurskoðaðir af end- 

urskoðendum hreppsreikninga Búlandshrepps, þeir eiga ekki sæti í stjórn sjóðsins, 
sbr. 4. gr., en ef svo er, þá kýs hreppsnefnd endurskoðendur sjóðsins. Reikningur 
sjóðsins skal birtur árlega í Stjórnartíðindum. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 25. ágúst 1965. 

Birgir Thorlacius. Erlingur Thorlacius. Kristján Thorlacius. 

Nr. 11. 6. janúar 1966. 

SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verzlana á Akureyri. 

1. gr. 
Samþykkt þessi tekur til hvers konar smásöluverzlana á Akureyri, þ. á m. sölu- 

turna, brauð- og mjólkurbúða. 

Undanþegnar ákvæðum samþykktarinnar eru: Lyfjabúðir, benzinsölur, að því 
er snertir sölu á benzíni, olíu, smurolíum og vörum til bifreiða, sjálfsalar, blaða- 

sala á götum, blaðsöluvögnum og blaðsöluturnum, merkjasala og annað slíkt. 
Ákvæði samþykktar þessarar ná ekki til þjónustufyrirtækja, s. s. bifreiða- 

afgreiðslna, að því er varðar Þbifreiðaafgreiðslu, rakarastofa, hárgreiðslustofa, ljós- 

myndastofa, viðgerðarverkstæða o. s. frv. að því er varðar þá starfsemi. 
Um vinnutíma og önnur starfskjör afgreiðslufólks fer eftir kjarasamningum 

og venjum. 
Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktar þessarar, úrskurðar 

bæjarstjórn Akureyrar ágreiningsefnið að fengnum tillögum lögreglustjóra, en 
skjóta má þeim úrskurði til ráðherra, og er úrskurður hans endanlegur. 

2. gr. 
Daglegur afgreiðslutími smásöluverzlana og annarra sölustaða, er samþykkt 

þessi tekur til, er svo sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í sam- 
Þykktinni: 

Alla virka daga skal heimilt að opna sölustaði kl. 08.00. 
Á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum, fimmtudögum og föstudögum, 

skal sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 18.00, enda beri þá daga ekki upp á helgi- 
og frídaga, sbr. 4. gr. 

Á laugardögum skal heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 12.00 á hádegi. 
Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa verzlanir opnar 

til kl. 24.00 og síðasta laugardag fyrir jól til kl. 22.00 (eða annan dag skömmu 
fyrir jól). 

Enn fremur er heimilt að hafa sölubúðir opnar fyrsta laugardag í desember 
til kl. 16.00, og annan laugardag til kl. 18.00. 

3. gr. 
Mjólkur- og brauðbúðir mega vera opnar kl. 08.00 til 18.00 virka daga, nema 

laugardaga, en þá skal þeim lokað eigi síðar en kl. 12.00.
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Á sunnudögum og eins öðrum dögum, sem taldir eru í 4. gr. b-lið, skal lokað 

eigi síðar en kl. 13.00. 
Einnig er heimilt að hafa matvöruverzlanir, sem hafa allar algengar nauðsynjar 

á boðstólum, opnar kl. 10.00 til 12.00 á dögum, er greinir í 4. gr. b-lið. 

4. gr. 
Eftirfarandi reglur gilda um lokun sölustaða á helgidögum og hátíðisdögum: 

a. Jóladag, páskadag, hvítasunnudag og föstudaginn langa, 17. júní og nýársdag, 
skal öllum sölustöðum lokað allan daginn. 

b. Alla sunnudaga, skírdag, annan páskadag, sumardaginn fyrsta, annan hvíta- 
sunnudag, uppstigningardag, verzlunarmannafrídaginn og annan jóladag, skal 
sölustöðum lokað allan daginn, sbr. þó undantekningarákvæði 3. gr. og 5. gr. 
þessarar samþykktar. 

c. Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en 
kl. 12.00. 

5. gr. 
Bæjarstjórn getur leyft, að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar, að söluturnar 

og sambærilegir sölustaðir séu opnir alla daga frá kl. 08.00 til kl. 20.00 á tímabilinu 
1. október til 30. apríl. — Á tímabilinu 1. maí til 30. september frá kl. 08.00 til kl. 

23.30, sbr. þó a-lið 4. gr. 
Sölustaðir þeir, er um getur í 1. mgr., skulu algerlega aðskildir frá verzlun, 

birgðageymslu verzlunar og hvers konar starfsemi annarri, s. s. benzin- og olíusölu, 
bifreiðaafgreiðslu o. þ. u. 1. Utan hins almenna sölutíma má sala fyrrgreindra sölu- 

staða einungis fara fram um söluop. 
Þar skal heimilt að selja eftirgreindar vörur: 
Kort, frímerki, dagblöð, tímarit, ritföng, rafmagnsöryggi, nýja ávexti, ís, sæl- 

sæti, tóbaksvörur, eldspýtur, öl, gosdrykki, heitar pylsur, rakblöð, raksápu, hand- 
sápu, tannkrem, rafhlöður, rafmagnsperur, spil, skyndiplástur, kaffi, te, kakó, kex 

(innpakkað), ávaxtasafa, niðursoðna ávexti, tannbursta, greiður, bómull, dömubindi, 

V.S.-pappír, kvensokka, vinnuvettlinga, filmur og sólgleraugu. 
Heilbrigðisnefnd ákveður, hvað af ofangreindum vörum megi selja á hverjum 

stað og ákveður nánar, hvernig umbúnaði skuli hagað. Á hverjum sölustað skal 
fyrirkomið á stað, þar sem viðskiptamennirnir geta greinilega séð, skrá um, hvað 
selja megi á staðnum og skal sú skrá staðfest af trúnaðarmanni nefndarinnar. 

Bæjarráð getur leyft, að á veitingastöðum (s. s. kaffi- og matstofum) séu 
seldar vörur, er getur um í síðustu mgr. að fengnu samþykki heilbrigðisnefndar, 
á sömu tímum og sala fer fram í söluturnum og ber að greiða gjald af þeirri sölu 
í bæjarsjóð samkvæmt 9. gr. 

6. gr. 
Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, á íþróttavöllum, útiskemmistöðum og öðrum 

slíkum stöðum skal heimilt að fengnu samþykki heilbrigðisnefndar að selja sam- 
komugestum sælgæti, tóbak, ís, gosdrykki og annað slíkt, sem ætla má, að neytt 
verði á staðnum. Einnig má þar selja sýningarskrár, minjagripi og annað slíkt, sem 
eðlilegt telst, að þar sé til sölu, utan þess tíma, er í 2. gr. er nefndur, þó aldrei eftir 
að sýningu lýkur eða skemmtistað er lokað. 

Í kvikmyndahúsum og leikhúsum er slík sala einungis heimil í sýningarhléum 
og hálftíma fyrir sýningu. 

7. gr. 
Eftir lokunartíma sölustaða er óheimilt að selja þann varning, sem verzlunar- 

leyfi þarf til sölu á. Þó skal heimilt að afgreiða þá menn, sem komnir eru í verzlun 
B4
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eða sölustað þegar lokað er. Enn fremur er heimilt að selja eftir reglulegan lok- 

unartíma, kol, salt, olíu, veiðarfæri og vistir til skipa. 

8. gr. 

Lögreglustjóri getur í einstökum tilvikum heimilað rýmri sölutíma en segir 

í samþykkt þessari, þegar hann telur sérstakar ástæður til, m. a. þegar ákveðið er, 

að ágóði af sölu renni til almenningsheilla. 

9. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að greitt verði sérstakt gjald fyrir leyfi samkvæmt 

5. gr. — Ákveður bæjarstjórn þá gjald þetta til eins árs í senn. 
Gjaldið skal greitt fyrirfram fyrir hvert almanaksár. Sé það ekki greitt á réttum 

gjalddaga, skal leyfið úr gildi. 

10. gr. 
Ef leyfishafi, sbr. 5. gr., brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem bæjarráð, 

heilbrigðisnefnd eða lögreglustjóri kunna að setja fyrir leyfi eða ef rekstur sölu- 
staða þykir ekki fara vel úr hendi, má bæjarráð svipta leyfishafa leyfinu, enda 
hafi leyfishafi ekki látið segjast við aðvörun. Jafnframt má ákveða, að leyfi verði 
ekki veitt til slíks rekstrar á viðkomandi stað tiltekinn tíma. 

11. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að kr. 1500.00. Með mál út af 

brotum á samþykkt þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Frestur til að breyta sölustöðum samkvæmt 5. gr. samþykktar þessarar er einn 
mánuður frá gildistöku samþykktarinnar. 

Við gildistöku samþykktar þessarar eru öll svokölluð „kvöldsöluleyfi“ sam- 

kvæmt áður gildandi reglum afturkölluð. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefur samþykkt samkvæmt lögum 
nr. 17 frá 1. febrúar 1936, um samþykktir um lokunartíma sölubúða, öðlast þegar 
gildi með þeim takmörkunum þó, sem lög nr. 45 frá 15. júní 1926, um almannafrið 
á helgidögum þjóðkirkjunnar setja. 

Jafnframt fellur úr gildi samþykkt nr. 50 frá 2. maí 1961, um afgreiðslutíma 
verzlana á Akureyri og samþykkt, er bæjarstjórn gerði um kvöldsölur 16. október 

1962. 

Félagsmálaráðuneytið, 6. janúar 1966. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélagið Lárvík. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélagið Lárvík. 
Heimili þess og varnarþing er Eyrarsveit, Snæfellsnessýslu. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að vatnasvæði Lárvaðla í Eyrarsveit, 

Snæfellsnessýslu, en þær eru: 
Myýrarhús, 

Lág neðri, 
Krókur, 

Lágarkot með Lág efri, 
Skerðingsstaðir, 
Látravík innri, 
Látravík, ytri. N

M
R
 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að gera stiflugarð með flóðgátt í Lárósi og aðrar nauð- 

synlegar framkvæmdir vegna klaks og fiskeldis, og rækta laxfiska í vatni því, er 
myndast við stífluna, lofa þeim að ganga til sjávar og veiða þá með þeim hætti, 
sem samþykktur verður, þegar þeir koma til baka í vatnið. Félagið tekur til allrar 
veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að 
formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, en hinn eftir 

þrjú ár, og helzt svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur 
skorazt undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið 
í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára 
í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað 
árið, og hinir hitt árið. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 
tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og 
hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með 
hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda í maímánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á 
næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar 
fundurinn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikninga í gerða- 

bók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arðskrá, 
fundargerðir og bréf.
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8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVII. kafla laga nr. 53/1957, 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um 
lax- og silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 10. janúar 1966. 

Ingólfur Jónsson. 

Jón L. Arnalds. 

Nr. 13. 14. janúar 1966. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Höfðahreppi, Húnavatnssýslu. 

Fasteignaskatt í Höfðahreppi, skal innheimta með 200% álagi eins og hann er 
ákveðinn í 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 10. júní 1964, 5. gr. 
sbr. 3. gr., til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. janúar 1966. 

Magnús Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 14. j 14. janúar 1966. 

AUGLÝSING 
um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík. 

I. Einstakir aðgöngumiðar. 

Fullorðnir, klefar ............0000000 0000... kr. 14.00 
— skápar ........0.02002000 000... — 11.00 

Born — — 4.00 

II. Afsláttarmiðar. 

Fullorðnir, klefar, 10 miðar ...........0000000..00.. kr. 90.00 

— — 20 — seeeeeeeeeeeeereseseree — 170.00 
— skápar, 10 —  sueeeeeeereesereneeseee — 85.00 
— — 20 — seere seseeee — 150.00 

Born — 10 — seeren. — 30.00 
— — 20 — sueeeeeereesnresenrenere — 50.00
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III. Sundnåmskeid. 

Fullorðnir ..........0.000000 0000 kr. 250.00 

Börn 22... — 150.00 

IV. Leiga. 

Sundskyla ........0000000 00 eens kr. 9.00 

Sundbolur .........2000000000 een — 10.00 

Handklæði ............2.020000.. ene — 9.00 
Geymsluhólf (þvottur á sundfötum og handklæðum) — 90.00 

V. Gufuböð. 

Einstök skipti, 60 mín. .......00.0000000 00... kr. 35.00 

VI. Íþróttafélög. 
Félagar, 16 ára og eldri .........0..0000. 00.00.0000... kr. 6.00 hvert skipti. 

— yngri en 16 ára .........2000000 00.00.0000. — 250 — — 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Reykjavíkur, stað- 

festist hér með samkvæmt lögum nr. 32 7. maí 1928, til þess að öðlast gildi þegar 

í stað. Með gjaldskrá þessari eru úr gildi felldar gjaldskrár nr. 231/1963, nr. 

232/1963 og nr. 233/1963. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. janúar 1966. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

15. janúar 1966. . Nr. 15. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur, nr. 237 30. desem- 

ber 1963, sbr. auglýsingu um sama efni nr. 271 20. desember 1964. 

1. gr. 
=. 7. gr. gjaldskrárinnar breytist þannig: 

1. tl. I stað .......... kr. 4.51 komi ........... kr. 5.11 
2 — — 61995 — seere, — 703.00 
3. — - — seneereeee — 119 — seeereresee — 1.35 
3. — - — serverer — 619.9585 — 0... — 703.00 
3. — — eerererree — 1916 — seere. — 21.72 
fe mm — sererereee — 12850 —  sueererere… — 145.65 
dL— — seeeererer — 119) — seeeeerreee — 1.35 
4. — mm sueeereree — 1118  — senerereese — 88.16 

2. gr. 
8. gr. breytist þannig: 

1. tl. Í stað .......... kr. 1.13 komi ........... kr. 1.28 
2. — eeeererree — 098 — seeeeereree — 1.11 
2 — erereeeree — 9468  — sueeerrreee —- 107.40 
SB — — eueeereres — 335000 —  serererree… — 3 797.00 
3. — - — suerereree — 092 — seeerereree — 1.04 
4. — — seseeereee — 0.85 — seeerereree — 0.96
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3. gr. 
9. gr. breytist bannig: 

1. tl. I stad ....…....…. kr. 2.25 komi ........... kr. 2.55 
1 seeererere — 1521.70 — seseeerrree — 1 725.00 
A — 518.50 — seeren — 588.00 
1 eeeerereee — 450.87 — seseeereree — 511.00 
1 eeeeerreee — 113 eee, — 1.28 
Da eeeerereee — TIÐI2 severerrree — 856.00 
Be eevereeree — 0.38 — seere: — 0.43 
Br eeeerreee — 944600 — sseeeeerreer — 2 773.00 
Br eveereere — 119 0 seere. — 1.35 
EI — 237 seeeeerrree — 2.69 

4. gr. 

10. gr. breytist svo: 

1. tl.Í stað .......... kr. 0.48 komi ........... kr. 0.54 
Dr — 042 eeeeerereee — 0.47 
Da SEERE — 48284  —— seveeerreee — 490.00 
Do seeeereree — 267143 — seeeeerrree — 3 028.00 
VÆRRE — 940.08 essere — 1 066.00 
BL seeeereree — 0.30 0 seeeeeeeeee — 0.34 
FR — 019 seeeererree — 0.22 
Í seeeereree — 026 seeeerereee — 0.29 

5. gr. 
Gjaldskrárbreyting þessi skal koma til framkvæmda þannig: 
Á notkun skv. álestri mæla í janúar reiknast álag 4.5%. 
Á notkun skv. álestri mæla í febrúar reiknast álag 9.0%. 
Öll notkun skv. álestri í marz reiknast skv. framanskráðum breyttum eininga- 
verðum. 

Þar sem álestur fer fram mánaðarlega, skal notkun skv. álestri í janúar reiknuð 
skv. framanskráðum breyttum einingaverðum. 

So
 

DO
 

på
 

lam
 

Gjaldskrårbreyting þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, og raforku- 

lögum, nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 15. janúar 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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REGLUGERD 

um leiguibudir sveitarfélaga og Öryrkjabandalags Íslands. 

1. gr. 

Húsnæðismálastofnun ríkisins er heimilt að veita sveitarfélögum og Öryrkja- 

bandalagi Íslands lán til bygginga leiguíbúða, ef fullnægt er ákvæðum þessarar 

reglugerðar. 

2. gr. 

Stærð leiguibúðar skal vera því sem næst 50 m? að flatarmáli, miðað við innan- 

mál útveggja, tvö til þrjú herbergi, eldhús og snyrtiherbergi. Íbúðirnar skulu vera 

í sambyggingu, að jafnaði eigi færri en fjórar í hverri byggingu, en mega vera svo 

margar, sem bezt þykir henta hverju sinni. Ætla skal rúm, t. d. í kjallara fyrir 

sameiginlegar þarfir íbúðanna, svo sem upphitun, þvottahús o. fl. og ætla skal þar 

hverri íbúð fyrir sig hæfilegt geymslurými. Byggingar þessar skulu gerðar úr 

traustu og varanlegu efni og íbúðirnar skulu vera vel hljóðeinangraðar. Innrétting 

skal vera eins í öllum íbúðunum og þær skulu í einu og öllu vera vandaðar, en án 

alls óhófs. 
Nú telur lánbeiðandi nauðsyn á því að byggja minni eða stærri leiguíbúðir en 

ráð er fyrir gert í 1. mgr. og er þá heimilt að veita lán til slíkra íbúða, að fengnu 

samþykki ráðuneytisins. 

3. gr. 

Húsnæðismálastofnun ríkisins er heimilt að efna til samkeppni um æskilegustu 

tilhögun sambygginga og íbúða af ýmsum stærðum sambygginga eftir nánari 

ákvörðun stofnunarinnar. 
Stofnuninni er og heimilt að leila tilboða um smíði glugga, hurða, eldhúsinn- 

réttinga og annarra flytjanlegra húshluta, ef um er að ræða meiri háttar byggingar- 

framkvæmdir. 
Heimilt er að efna til samkeppni og leita tilboða meðal arkitekta og byggingar- 

iðnaðarmanna á Norðurlöndum. 
Nú hefur farið fram samkeppni eða útboð samkvæmt ákvæðum þessarar greinar 

og hagkvæm úrlausn eða hagstæð verðtilboð fengizt að dómi Húsnæðismálastofn- 
unar ríkisins, og getur þá stofnunin gert að skilyrði fyrir lánveitingu samkvæmt 4. 
gr. reglugerðar þessarar, að slíkar úrlausnir og/eða tilboð séu hagnýtt af lántak- 
anda við byggingu leiguíbúða sem lán er veitt til. 

4. gr. 
Nú ákveður Húsnæðismálastofnun ríkisins að veita lán til íbúðabvygginga sam- 

kvæmt reglugerð þessari og skal þá lánsfjárhæðin nema allt að % hlutum verðmætis 
íbúðar, samkvæmt mati trúnaðarmanna veðdeildar Landsbanka Íslands. Um há- 
marksupphæð lána, tryggingu fyrir láninu og önnur lánskjör fer samkvæmt almenn- 
um reglum stofnunarinnar. 

5. gr. 
Heimilt er leigusala að gefa út handhafaskuldabréf, tryggð með 2. veðrétti í 

leiguibúðum fyrir allt að fjórðungi kostnaðarverðs þeirra. Bréf þessi skulu vera til 
5 ára með venjulegum útlánsvöxtum. Sá, sem kaupir skuldabréf þessi, skal að 
jafnaði sitja fyrir öðrum um leigu á íbúð.
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6. gr. 
Leigutími hverrar íbúðar skal ekki vera lengri en 5 ár, nema um sé að ræða 

aldraða leigutaka eða aðrir leigutakar, sem húsnæðislausir eru, hafi ekki sótt um 
leiguíbúð hjá sveitarfélaginu. Heimilt er þó að framlengja leigutímann, ef sérstakar 
ástæður eru fyrir hendi og að fengnu samþykki Húsnæðismálastofnunar ríkisins. 

7. gr. 
Árleg leiga fyrir íbúðir þessar skal vera þessi: 
Venjulegir vextir af íbúðalánum reiknaðir af kostnaðarverði íbúðarinnar. 

Hæfileg fyrning á íbúðinni. 
c. Kostnaður, sem skiptist jafnt á hverja íbúð vegna viðhalds á þeim hlutum 

byggingarinnar, sem sameiginlegt er fyrir allar íbúðirnar, svo sem viðhald utan 
húss, í stigahúsum, þvottahúsi með tilheyrandi o. fl. þ. h. Áætla má þenna 
kostnað. 
Leita skal staðfestingar Húsnæðismálastofnunar ríkisins á húsaleigu samkvæmt 

grein þessari. 

=>
. 

8. gr. 
Við leigjendaskipti skal fara fram úttekt á íbúðinni og fráfarandi leigjanda 

gert að greiða álag, sem nægir til þess að lagfæra íbúðina, svo að hún verði í leigu- 
færu standi. Leigusali lætur framkvæma úttekt þessa, en rétt er fráfarandi leigjanda, 
að krefjast þess, að úttekt verði framkvæmd af tveim dómkvöddum mönnum. Rétt 
er leigusala að krefjast þess, þegar leigusamningur er gerður, að leigutaki setji 
hæfilega tryggingu fyrir skilvísri greiðslu álags þegar hann skilar íbúð úr leigu. 

9. gr. 
Ung hjón og aldrað fólk skal að öðru jöfnu sitja fyrir um húsnæði í leigu- 

íbúðum þessum, enda hafi hlutaðeigandi eigi átt fullnægjandi íbúð fyrir, samkvæmt 
reglum Húsnæðismálastofnunar ríkisins. 

10. gr. 
Nú vill eigandi leiguíbúða samkvæmt reglugerð þessari selja íbúð og skal þá 

söluverð eigi hærra vera en nemi kostnaðarverði að frádreginni hæfilegri fyrningu 
samkvæmt mati Húsnæðismálastofnunar ríkisins. 

Við sölu skulu þeir kaupendur ganga fyrir öðrum, sem ættu rétt til lána úr 
byggingarsjóði verkamanna af efnahagsáslæðum. Leita skal samþykkis Húsnæðis- 
málastofnunar ríkisins áður en sala á íbúð fer fram. 

Ákvæði 1. mgr. gilda jafnframt um síðari sölur íbúðanna og á þá hlutað- 
eigandi sveitarstjórn forkaupsrétt. 

11. gr. 
Húsnæðismálastofnun ríkisins lætur gera form að leigusamningi íbúða sam- 

kvæmt reglugerð þessari, sem ráðuneytið samþykkir. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 7. gr. A, i. f. laga nr. 19 10. maí 1965, 
um Húsnæðismálastofnun ríkisins, öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. janúar 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 291 31. des. 1964, um breyting á reglugerð nr. 200 
30. des. 1958, sbr. reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts 

í Reykjavík, nr. 200 24. des. 1957. 

1. gr. 

Í stað „1.2%“ í 1. gr. komi: 1.5%. 

2. gr. 
Í stað „kr. 1.50“ í 2. gr. komi: kr. 2.00. 
Reglugerð þessi, sem er samin og samþykkt af bæjarstjórn Reykjavíkur, stað- 

festist hér með til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Reglugerð nr. 200/1958 með ofangreindum breytingum, skal felld inn í reglu- 
gerð nr. 200/1957, og gefin þannig út sem reglugerð um niðurjöfnun og inn- 
heimtu vatnsskatts í Reykjavík. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. janúar 1966. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Hallgrimur Dalberg. 

22, januar 1966. Nr. 18. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir landshöfnina í Keflavík og 
Njarðvíkum, nr. 25 14. febrúar 1963. 

1. gr. 
VII. kafli (30.—49. gr.) reglugerðarinnar orðist þannig: 

VII. KAFLI 

Um hafnargjöld í Keflavík--Njarðvík. 

30. gr. 
Við útreikning hafnargjalda af skipum skal alltaf talið í heilum rúmlestum, 

en brotum sleppt. 

1. Lestagjald. 

. 31. gr. 
Öll skip, hvort sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða 

lestagjald í hvert sinn, er þau koma til hafnarinnar, þó með þeim undantekningum, 
sem síðar getur. 

32. gr. 
a. Skip, sem eiga heima í Keflavík og Njarðvíkum og minni eru en 20 Þbrúttó- 

rúmlestir, skulu greiða lestagjald tvisvar á ári, 2. janúar og 1. júlí kr. 5.00 
fyrir hverja brúttórúmlest. Sama gjald greiða seymsluskip, þótt stærri séu en 
20 brúttórúmlestir. 

Undanþágu frá þessu getur hafnarstjóri veitt smábátum. 
B5
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b. Öll skip önnur, sem til hafnarinnar koma, nema herskip, varðskip, björgunar- 

skip, skip, sem hafa skírteini sem skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til 

vísindalegra rannsókna, og skip þau, sem um getur í staflið c. þessarar greinar, 

skulu greiða 60 aura fyrir hverja brúttórúmlest. Innlend fiskiskip skulu þó eigi 

greiða lestagjald þetta oftar en einu sinni í mánuði, en innlend skip, sem ein- 

göngu sigla með ströndum landsins, eigi oftar en tvisvar Í mánuði, þótt þau 

komi oftar til hafnar. 

c. Skip, sem leita hafnar vegna illviðris, sjóskaða eða skemmda á skipi, greiða ekki 

lestagjald, nema þau jafnframt fermi eða affermi einhverjar vörur. 

Sama gildir um skip, sem leita hafnarinnar til að setja á land sjúka menn 

eða látna. 

2. Vitagjald. 

33. gr. 

Öll skip, sem greiða eiga lestagjald, skulu samtímis greiða vitagjald, 10 aura 

fyrir hverja brúttórúmlest, þó aldrei lægra en kr. 30.00. 

3. Bryggjugjald. 

34. gr. 

Hvert skip, sem leggst við hafnarbakka eða bryggju, skal greiða bryggjugjald 

af brúttórúmlest skipsins. 
Gjaldið skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta af sólarhring, 30 aura af 

hverri rúmlest, þó aldrei minna en 30 krónur fyrir hvern sólarhring. 
Skip minni en 30 brúttórúmlestir skulu greiða 15 krónur fyrir hvern sólarhring 

eða hluta úr sólarhring. 
Herskip og varðskip eru undanþegin bryggjugjaldi. 

4. Fjörugjald. 

35. gr. 
Fyrir að leggja skipi í fjöru eða taka skip í slipp til hreinsunar eða aðgerðar, 

skal greiða kr 1.50 af hverri rúmlest af brúttóstærð skipsins, þó aldrei minna en 

kr. 100.00. 
Dráttarbrautarfyrirtæki eru skyld að sjá um og bera ábyrgð á innheimtu gjalds 

þessa fyrir hafnarsjóð hjá þeim skipum, er tekin eru í slipp hjá þeim. 

5. Vatnsgjald. 

36. gr. 
Fyrir vatn til skipa skal greiða gjald, sem hafnarstjórn ákveður. 

6. Hafnsögugjöld. 

37. gr. 
Öll skip, sem stærri eru en 30 brúttórúmlestir, skulu, hvort sem þau nota hafn- 

sögumann eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald, í fyrsta sinn á ári hverju, 
er þau koma frá útlöndum til hafnarinnar. 

Herskip, varðskip, skemmtiferðaskip og þau fiskiskip, sem skrásett eru hér á 
landi, eru undanþegin hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögumann. 

38. gr. 
Hvert skip, sem notar hafnsögumann til hafnarinnar, eða frá höfninni, skal 

greiða hafnsögugjald. 
Auk þess skal greitt sérstakt gjald fyrir leiðsögu skipa um höfnina, þar á 

meðal inn í og út úr höfninni.
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39. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a. Fyrir leiðsögu til hafnarinnar 400 krónur fyrir hvert skip, auk 100 aura fyrir 
hverja brúttórúmlest allt að 10 000 rúmlestum og 30 aura fyrir hverja brúttó- 
rúmlest fram yfir 10 000. 

b. Fyrir leiðsögu frá höfninni 300 krónur fyrir hvert skip, auk 60 aura fyrir 
hverja brúttórúmlest allt að 10 000 rúmlestum og 20 aura fyrir hverja brúttó- 
rúmlest fram yfir 10 000. 

c. Fyrir leiðsögu um höfnina, þar á meðal inn og út úr innri höfninni, greiðist 
200 krónur, auk 30 aura fyrir hverja brúttórúmlest. 

d. Auk þess skal hvert skip, sem hafnsögumann notar til hafnarinnar, eða sem 
skylt er að greiða hafnsögugjald samkv. 38. gr., greiða 75 krónur í hafnsögusjóð. 

7. Vörugjald. 

40. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum, svo og skepnum, lifandi eða dauðum, 

sem skipað er upp eða út á höfninni, með þeim undantekningum, er síðar getur. 

41. gr. 
Ef vörur, sem samkv. farmskrá skips eiga að fara til annarra hafna eru látnar 

á land um stundarsakir, skal aðeins greitt vörugjald, þegar vörurnar eru fluttar 
í land. 

Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur, sem látnar eru á land um stundarsakir 
vegna skemmda á skipi. 

42. gr. 
Af vörum, sem fluttar eru úr landi á skip og fara eiga til annarra hafna innan- 

lands, greiðist hálft vörugjald. 

43. gr. 
Þessar vörur eru undanþegnar vörugjaldi: 
Kol, olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa til notkunar, sem fluttar eru úr 

landi, og enn fremur salt og ís, sem flutt er úr landi í íslenzk fiskiskip til eigin 
afnota. 

Bréfapóstur og farangur ferðamanna. 

44. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldein- 

ingu, sem nemur helmingi eða meira, telst heil gjáldeining. Fara skal eftir farm- 
skrá skipa við útreikning vörugjalds, og er skipstjóri skyldur að láta hafnarstjóra 
í té eftirrit af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri gefa dreng- 
skaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða affermt. 

Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann hvenær sem er látið ákveða vöru- 
magnið á þann hátt, sem hann telur hentugastan. Reynist vörumagnið meira en 
upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef Ýmsar vörutegundir eru í sendingu, skal reikna vörugjald eftir þeirri tegund, 
sem hæst ber að greiða af. 

45. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tekur til, og 

greiða gjald eins og þar segir. Þó skal aldrei reikna vörugjald lægra en 5 krónur. 
Ef vafi leikur á, í hvaða flokki skuli telja vörur, skal hafnarstjóri úrskurða, 

en úrskurði hans má áfrýja til hafnarstjórnar.
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46. gr. 

Vörugjaldskrá. 

Gjald kr. 0.75 fyrir hver 100 kg: 

Fiskur, afli skipa lagður á land. 

Gjald kr. 1.30 fyrir hver 100 kg: 

Alls konar vörur úr ódýrum steintegundum, girðingarvíir, is, leir, 

kalk, kol, koks, salt, sement, vikur. 

Gjald kr. 2.00 fyrir hver 100 kg: 

Alls konar olíur til eldneytis og hreyfla, benzin. 

Gjald kr. 2.60 fyrir hver 100 kg: 

Áburðarolíur, áburður, akkeri, asfalt, baðlyf, eldavélar, feiti, fiskur 

annar en niðursoðinn, fiskbein, fiskimjöl, fóðurvörur alls konar, garnir, 

gólfdúkur og gólfplötur aðrar en úr steini, gærur, hráefni til efna- 

gerðar, svo sem sýrur, olíur, essensar, brennisteinn, kalíum, karbit 

og plast, hrogn, jarðávextir, járn og stál til smíða, bygginga og skipa, 

kaðlar, keðjur, kítti, kjöt annað en niðursoðið, kornvörur, leður, loft- 

tegundir á stálflöskum, mör, málning, og efni til hennar, miðstöðvar- 

ofnar, nylongarn til veiðarfæra, pappír, pípur úr asbesti, aluminíum, 

kopar eða járni, pokar úr striga eða pappír, rúðugler, segldúkar, 

síld, síldarmjöl, síldarlýsi, smurningsolíur, strigi, tjara, tvistur, vir 

óeinangraður, úr stáli, kopar eða aluminíum, þakpappi og gólfpappi, 

þakplötur úr asbesti, aluminium, kopar eða járni, þvottaefni. 

Gjald kr. 3.20 fyrir hver 100 kg: 

Ávextir, bækur, blöð, brauðvörur, kaffi, kakó, leirvörur, lýsi, niður- 

suðuvörur, nýlenduvörur, smjör, smjörlíki, smjörlíkisolíur og sápu- 

gerðarvörur, sundmagi, sykur, te, ull. 

Gjald kr. 0.70 fyrir hver 10 kg. 

Efni til rafmagnslagna, eldhúsáhöld, hjólbarðar, tengistykki til mið- 

stöðvarlagna, vatnslagna og rafmagnslagna, varastykki í bifreiðar, 

mótora og þungavinnuvélar. 

Gjald kr. 1.20 fyrir hver 10 kg: 

Dunn, eldspýtur, fiður, glervörur, gúmmívörur, slysvarningur, klukkur, 

leðurvörur, leikföng, mælingatæki, prjónavörur, sauma- og prjóna- 

vélar, skófatnaður, súkkulaði, sælgætisvörur, vefnaðarvörur, skrifstofu- 

vélar. 
Gjald kr. 1.50 fyrir hver 10 kg: 
Heimilisvélar, mótorar, landbúnaðarvélar, þungavinnuvélar. 

Gjald kr. 3.00 fyrir hver 10 kg: 

Bifreiðar, hjólhestar, húsgögn, hljóðfæri, útvarpstæki. 

Gjald kr. 6.00 fyrir hver 10 kg: 
Tóbak, tóbaksvörur, vín, vínandi. 
Gjald kr. 13.00 fyrir rúmmetra: 

Timbur. 
a. Gjald kr. 20.00 fyrir hvern grip: 

Hestar, nautgripir, svín. 
b. Gjald kr. 5.00 fyrir hvern grip: 

Sauðfé. 
c. Gjald kr. 1.00 fyrir hvert stykki: 

Tómar tunnur. 
Gjald kr. 7.00 fyrir hver 100 kg: 
Allt annað.
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8. Ymis gjåld til hafnarinnar. 
47. gr. i 

Fyrir geymslu á vörum í húsum og á lóðum hafnarinnar um stundarsakir, 

skal greiða gjald, sem hafnarstjóri ákveður. 

48. gr. 

Fyrir lóðir og land hafnarinnar, geymsluhús og verbúðir, sem leigt er einstök- 

um mönnum eða félögum um lengri tíma, skal greiða leigugjald, sem ákveðið verð- 

ur með samningi. 

49. gr. 
Fyrir notkun á áhöldum og tækjum hafnarinnar skal greiða það gjald, sem 

hafnarstjóri ákveður í hvert skipti. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946 og lögum um landshöfn í Keflavíkurkaupstað og 
Njarðvíkurhreppi, nr. 23 6. maí 1955, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 22. janúar 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

25. janúar 1966. Nr. 19. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélagið Lindartungu. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveita Lindartungu. Heimili þess og varnarþing er í Kolbeins- 

staðahreppi, Hnappadalssýslu. 

2. gr. 
Markmið félagsins er að sjá býlum, íbúðarhúsum og félagsheimili á félags- 

svæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru ábúendur jarðanna Traðar, Haukatungu 1, Hauka- 

tungu II, Haukatungu III og félagheimilið Lindartunga. Hver stofnandi greiði kr. 
20 000.00 sem stofngjald. 

4. gr. 
Ábúendur nýrra býla á félagssvæðinu má taka í félagið með samþykki lög- 

mæts aðalfundar. Nýr félagsmaður greiði kr. 20 000.00 í stofngjald, þó getur aðal- 
fundur ákveðið aðra upphæð, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Nýr félagsmaður 
verður að kosta allar framkvæmdir, sem gera verður sérstaklega, til að hann 
geti notað mannvirki félagsins, svo sem raunverulegan kostnað við aðalæð og 
greiningu. 

5. gr. 
Vatnsskatt skal innheimta árlega. Skal félagsstjórn ákveða upphæð hans, þannig 

fyrir hvert reikningsár, að nægi til greiðslu vaxta, afborgana og viðhalds.
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Vatnsskattur greiðist í hlutfalli við stofngjald hvers aðila. Vatnsskatt má 
taka lögtaki, ef ekki er staðið í skilum. Eignir félagsins standa til fullnægingar 
skuldbindingum þess. Enginn félagsmaður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins 
umfram þau gjöld, sem honum er gert að greiða, samkvæmt ákvörðun þessarar 

samþykktar. 

6. gr. 
Félagsstjórn er skylt að boða til fundar, ef þrír félagsmenn eða tveir stjórnar- 

menn krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

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

verið löglega til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni 
er tilkynnt fundarboðið bréflega eða persónulega með fimm daga fyrirvara. Á fé- 
lagsfundum hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 

8. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Til hans skal 

boða með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. Aðalfundur er lögmætur ef % 
félagsmanna sækja hann. Hafi þrisvar sinnum verið boðað til aðalfundar, vegna 
ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundurinn löglegur, hver sem fundarsókn er. 
Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir fram 
endurskoðaðir reikningar þess og kosnir þrír menn í stjórn félagsins og tveir end- 
urskoðendur til eins árs í senn. Liggi önnur mál fyrir aðalfundi en venjuleg aðal- 
fundarstörf, skal þess getið í fundarboði. 

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

ólaunuð. Formaður kveður stjórnina saman til fundar og boðar félagsfundi og aðal- 
fundi. Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að allir stjórnarmenn séu mættir. 
Færa skal gerðabók stjórnarfunda og skal ritari stjórnarinnar lesa fundargerð i 
lok hvers fundar og undirrita hana, ásamt formanni, þegar hún hefur verið sam- 

þykkt. 

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

og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðgerðir og viðhald á vatnsveit- 
unni. Viðhald heimæða og umbúnað í húsum annast félagsmenn hver hjá sér. 

11. gr. 

Samþykkt þessari má ekki breyta, nema á aðalfundi, enda hafi breytinganna 
verið getið í fundarboði og séu að minnsta kosti % félagsmanna samþykkir þeim. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélaginu Lindartungu 
í Kolbeinsstaðahreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 
1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. janúar 1966. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Hallgrimur Dalberg.
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AUGLÝSING 

um breyting á auglýsingu nr. 60 15. apríl 1964, um breytingu á reglugerð nr. 

41 24. marz 1956, um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna. 

1. gr. 
Í stað „kr. 18 720 000.00% í 2. gr. auglýsingarinnar komi: kr. 23 400 000.00. 

2. gr. 

Í stað „kr. 720.00% í 3. gr. komi: kr. 900.00 og í stað „kr. 60.00% í sömu grein 

komi: kr. 75.00. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast gildi 1. apríl 1966. 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 71 24. apríl 1954, um 
happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, sbr. lög nr. 17 21. febrúar 1956 og 
lög nr. 52 20. apríl 1963, um breyting á þeim lögum, og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 25. janúar 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Jón L. Arnalds. 

26. janúar 1966. Nr. 21. 

GJALDSKRA 
Héraðsrafmagnsveitna ríkisins. 

I. RAFORKA 

Héraðsrafmagnsveitur ríkisins selja raforku á þann hátt og við því verði sem 
hér segir, nema á veitusvæðum, sem sérstakar gjaldskrár eru settar fyrir: 

A. Lýsing. 

11. Um kWst mæli á 5.60 hverja kWst. 
12. Um kWst mæli á kr. 2.80 hverja kWst, auk fastagjalds af gólffleti í rúmi því, 

er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 
Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur .......... kr. 1500 á m? á ári. 

Fyrir ganga, geymslur o. þ. h. ........0.0.....0.. — 7.00 á m? á ári. 

B. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. 

21. Um kWst mæli þannig reiknað: 
a. Grunngjald (mælisleiga o. fl.): 

af einfasa mælingu ...........0..0020000. 0000... kr. 14.00 á mán. 
af þrífasa mælingu ............0..0000.00 0000 00 nn. — 28.00 á mán. 

b. Orkugjald: 
af allri notkun ............20200000 000 0nen nn — 140 á kWst.
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c. Fastagjald: 
af hverri heilli gjaldskráreiningu ................0....... kr. 14.00 á mán. 
af hálfri gjaldskráreiningu .............00020..0....0.00. — 7.00 á mán. 

Gjaldskráreiningar reiknast sem hér segir: 
(1) Fyrir fjölskylduheimili 

ein eining fyrir hvert íbúðarherbergi. 
Til íbúðarherbergja teljast öll herbergi, sem ætluð eru sem íveru- 

herbergi, og eldhús, en ekki gangar, baðherbergi eða geymslur. Herbergi, 
sem er minna en 5 mí, telst sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m? má miða við saman- 
lagt flatarmál þeirra þannig, að hverjir 10 m? jafngilda einu herbergi og 
hverjir 5 m? hálfu herbergi. 

(2) Fyrir félagsheimili (skóla, sjúkrahús, gistihús o. þ. h.) ein eining fyrir 
hverja 20 m? sólfflatar. 

Gólfflötur mælist milli útvegsja, þó að frátöldum geymslum, sem 
sjaldan er farið um, og göngum þeim tilheyrandi. Rafmagnsnotkun í 
gripahúsum og öðrum húsum, sem notuð eru við búskap, er heimilt að 
selja eftir þessum gjaldskrárlið. Rafmagnsveitustjóri setur reglur um 
útreikning gjaldskráreininga af slíkum húsum og tækjum í þeim. 

Til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra staða 
má selja raforku til suðu og hitunar um sérmæli á kr. 1.40 hverja kWst., enda 
séu suðu- og hitunartæki fasttengd og öll önnur notkun seld eftir liðum 11 eða 
12. Heimilt er einnig að selja slíkum notendum eftir lið 32. 
Um orkumæli (aflmarksmæli), sem stilltur er á tiltekið afl, og sýnir annars 

vegar heildarnotkun og hins vegar orkunotkun yfir aflstillingu. 
… Rafmagnsveitustjóri getur ákveðið aflstillingu þannig: 

a. Lágmarksaflstilling 2500 W, hámark 10 000 W. 
b. Lágmarksstilling 500 W að viðbættum 300 W fyrir hverja gjaldskráreiningu, 

sem ákveðst samkvæmt gjaldskrárlið 21; hámark 10 000 W. 
Notandi greiði sem hér segir fyrir aflstillingu og orkunotkun: 

a. Aflgjald: 
af lágmarksstillingu ...............0.0.0000000. 00... kr. 2200 á kW á ári. 
af umframstillingu .............0.0.002000 0000. — 1500 á kW á ári. 

b. Orkugjald: 

af allri notkun ............2200. 0000... — 0.22 á kWst. 
af notkun yfir aflstillingu til viðb. ................ — 3.00 á kWst. 

Leiga á einum mæli er innifalin í aflgjaldinu. 
Ef um er að ræða meira afl en 10 kW til búreksturs, má selja um afl- og orku- 
mæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 
a. Aflgjald: 

af notuðu afli ..............0000 0200 kr. 1700 á KW á ári. 

b. Orkugjald: 
af allri notkun ............0.0000 0000. — 0.22 á kWst. 

Notað afl hvers árs telst vera meðaltal fjögurra ålestra, sem fara með sem 

næst þriggja mánaða millibili. Aflnotkunin mælist sem meðalálag yfir stundar- 
fjórðung. Minnsta aflgjald 17 000.00 kr./ári. 

C. Vélanotkun. 

Um kWst.mæli á kr. 2.80 hverja kWst. Lágmarksgjald skal vera kr. 1670 á ári 
og ekki lægra en sem svarar kr. 660 á ári fyrir hvert kW í málraun véla.
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32. 

3ð. 

34. 

35. 

Um afl- og orkumæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 
a. Aflgjald: 

af notuðu afli ............0.000000 0... nn enn kr. 1560 á kW á ári. 

b. Orkugjald: 
af allri notkun ........20.000000 00 nn enn — 0.42 á kWst. 
Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra álestra, en álestrar 

fari fram með sem jöfnustu millibili og eigi skemmra en eins mánaðar. Afl- 
notkunin mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. Minnsta aflgjald skal vera 
kr. 3300 á ári. Eftir þessum gjaldskrárlið má selja alla raforkunotkun atvinnu- 
fyrirtækja, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra staða, gegn greiðslu 
fastagjalds af ljósanotkun o. fl. samkvæmt reglum, sem rafmagnsveitustjóri 
setur. 
Raforku til síldar- og fiskimjölsverksmiðja og hliðstæðra nota skal selja þannig: 
1. Þegar raforkan er aðallega framleidd í vatnsaflsstöðvum skal selja þannig: 

a. Aflgjald: 
af notuðu afli ...........202.2.000. 0... 0... kr. 1560 á kW á ári. 

b. Orkugjald: 
af allri notkun ...........2.000000 0000... — 0.42 á kWst. 

2. Þegar raforkan er aðallega framleidd í varmaafls- 
stöðvum: 
a. Aflgjald: 

af notuðu afli ...........2000.0000 0000... kr. 1560 á kW á ári. 
b. Orkugjald: 

af allri notkun ..........00.2200 000... 0... — 0.84 á kWst. 
Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal tveggja hæstu álestra, en 

álestrar fari fram með sem jöfnustu millibili og eigi skemmra en eins mánaðar. 
Aflnotkunin mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. 

Telja skal sem heilt rekstrarár gagnvart ákvörðun um aflgjald, ef verk- 
smiðja er tengd í 4 mánuði eða meira af almanaksárinu. Sama gildir um aukn- 
ingu á vélaafli. Minnsta aflgjald á ári skal vera sem svarar hálfu aflgjaldi í 
fullu vinnsluári og það enda þótt verksmiðjan sé ekki starfrækt. Raforku- 
notkuninni er hægt að segja upp með minnst 6 mánaða fyrirvara og skal upp- 
sögnin vera skrifleg. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja raforkunotkun hjá framangreindum 
fyrirtækjum gegn greiðslu fastagjalds af ljósanotkun o. fl., samkvæmt reglum 
sem rafmagnsveitustjóri setur. 
Raforka til súgþurrkunar og hliðstæðra nota á tímabilinu 1. júní til 1. nóv. 
má selja gegn fastagjaldi, óháðu notkunartíma, sem nemi kr. 520 á ári, fyrir 
hvert kW í málraun véla, og auk þess 42 aura á hverja kWst. Kaupandi skuld- 
bindi sig þá til að nota ekki vélarnar utan tímabilsins 1. júní til 1. nóv., nema 
með leyfi rafmagnsveitustjóra og gegn greiðslu fulls fastagjalds, samkvæmt 
lið 35, kr. 1250 á hvert kW í málraun véla. Kaupandi skuldbindi sig enn fremur 
til að takmarka samtímisnotkun sína með tilliti til stærðar spenna og annarra 
aðstæðna, samkvæmt sérstökum fyrirmælum rafmagnsveitustjóra í hverju til- 
felli. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 

Um kWst mæli á 42 aura hverja kWst, auk fastagjalds, er nemi kr. 1250 

á ári fyrir hvert kW í málraun véla. 
Minnsta aflgjald skal vera kr. 3300 á ári. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við, að fasviksstuðull álagsins 
hjá notanda sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, geta rafmagnsveiturnar krafizt þess, 

B6
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að hann sé hækkaður upp í það gildi, en þar til það er gert, greiði kaupandi hærra 
verð fyrir raforkuna og fari sú hækkun eftir sérstökum ákvæðum þar um. 

Rafmagnsveitustjóri getur bannað uppsetningu rafsuðuspenna, nema skriflegt 
leyfi komi til. Hann getur takmarkað notkun rafsuðuspenna við tiltekna tíma sólar- 
hrings. Þá getur hann krafizt þess, að fasviksstuðull rafsuðuspenna sé leiðréttur 
Þannig, að hann verði ekki lægri en 0.8 og auk þess setur hann reglur um auka- 
fastagjöld af rafsuðuspennum. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

D. Hitun. 

Til hushitunar um kWst mæli å 72 aura hverja kWst, enda megi rjufa straum- 
inn í allt að 1 klst. á dag á tímum mesta álags rafmagnsveitnanna. 
Til húshitunar um kWst mæli á 30 aura hverja kWst, enda megi rjúfa straum- 
inn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafmagnsveitnanna um hádegi og 
síðdegis, en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. 
Til húshitunar um kWst mæli á 22 aura hverja kWst í 9 klst. á tímanum frá 
22 til kl. 9. 

Til hitunar í vatnsgeymum og gufukötlum um kWst mæli á 72 aura hverja 
kWst, enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags 
rafmagnsveitnanna um hádegi og síðdegis, en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. 
Lágmarksgjald skal vera kr. 1275 á ári. 
Til hitunar á vatnsgeymum og gufukötlum um kWst mæli á 30 aura hverja 
kWst í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 9. Lágmarksgjald skal vera kr. 
1275 á ári. 
Til fasttengdra bökunarofna, vatns- og gufukatla í brauðgerðarhúsum og til 
annarra hliðstæðra nota, um tvígjaldsmæli á 30 aura hverja kWst í 10 klst. á 
sólarhring á tímanum frá kl. 22 til kl. 10 og 87 aura hverja kWst í 10 klst. á 
tímanum frá kl. 8 til kl. 24, enda sé straumurinn rofinn í 4 klst. á mestu 
álagstímum rafmagnsveitnanna, þó eigi lengur en 2 klst. í senn. 
Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1600 klst. notkun á hvert kW uppsetts 
afls hitunartækja. 
Verðið breytist með útsöluverði á dísilolíu í Reykjavík, þannig að gjaldskrár- 
verðið teljist jafngilda 1860 króna verði á olíutonni, en hækki eða lækki um 
24 aura hver kWst á liðunum 41.44 og síðari hluta 46 og 1 eyri hver kWst á 
liðunum 42, 45 og fyrri hluta 46 og 0.7 eyri hver kWst á lið 43, fyrir hverjar 
fullar 65 krónur, sem olíutonnið hækkar eða lækkar. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafmagnsveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafmagnsveitustjóri ákveðið, að rafmagnsveiturnar leggi til rofa og annist við- 
hald þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, 
samkvæmt reglum, sem gilda um leigu mælitækja. 
Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafmagnsveitnunna, 
ofnar og önnur hitatæki fasttengd með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, 
þegar þess er krafizt. 
Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitun, fullnægi lágmarkskröfum, sem 
rafmagnsveiturnar setja um einangrun.
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E. Önnur raforkunotkun. 

51. Til að nota um vinnulagnir við byggingu, meðan á byggingu stendur, um kWst 
mæli á kr. 2.80 hverja kWst. 

52. Þar sem ástæður leyfa, að dómi rafmagnsveitustjóra, að komið verði upp úti- 
lýsingarkerfi, er heimilt að selja rafmagn til útilýsingar á kr. 1.90 hverja kWst, 
enda hafi uppsetning kerfisins verið kostuð af notanda. 

Heimilt er að lækka orkugjaldið niður í 70 aura á kWst gegn greiðslu fasta- 
gjalds samkvæmt reglum, sem rafmagnsveitustjóri setur. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 11. Þegar sérstaklega stendur á, er rafmagns- 
veitustjóra þó heimilt að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, en 
eigi lengur en til eins árs í senn. 

II. MÆLALEIGA 

Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu 
af mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa kWst mælum 60 A og minni .................. kr. 7.00 á mán. 
2. Af þrífasa kWst mælum 50 A og minni .................. -— 15.00 á mán. 
3. Af þrífasa kKWst mælum yfir 50 A og til 100 A ........... — 21.00 á mán. 
4. Af þrífasa kWst mælum yfir 100 A (straumspennamælar) . — 52.00 á mán. 
5. Af mestaaflsmælum 100 A og minni ...................... — 45.00 á mán. 
6. Af mestaaflsmælum yfir 100 A (straumspennamælar) ..... — 85.00 á mán. 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt sérstökum reglugerðum og gjaldskrám 
um heimtaugargjöld til héraðsrafmagnsveitna ríkisins. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, þannig að beita þurfi 
reglugerðarákvæðum um lokun fyrir veitu, má taka gjöld fyrir lokunartilkynn- 
ingu og enduropnun, allt að kr. 300 samtals. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt umboðs- 
manni héraðsrafmagnsveitna ríkisins 200 kr. gjald. Gjaldið skal greitt á aðseturs- 
stað umboðsmannsins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt raforkulögum nr. 12 2. apríl 
1946 til þess að öðlast gildi frá 1. janúar 1966 að telja, sbr. 7. gr. laga nr. 96 22. 
desember 1965, um ráðstafanir til að bæta fjárhag rafmagnsveitna ríkisins, og Þirtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá 
héraðsrafmagnsveitna ríkisins nr. 16 31. janúar 1964. 

Atvinnumálaráðuneytið, 26. janúar 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  
Þorv. K. Þorsteinsson.
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HEILBRIGÐISSAMÞYKKT 

fyrir Seyðisfjarðarkaupstað. 

I. KAFLI 

A. Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Samþykktin gildir fyrir lögsagnarumdæmi Seyðisfjarðarkaupstaðar. Þar sem 

talað er um kaupstaðarlóð í samþykkt þessari, er átt við svæði skipulagt til bygg- 
inga samkvæmt skipulagsuppdrætti. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að veita undanþágu frá einstökum ákvæðum samþykkt- 

arinnar með leyfi heilbrigðisnefndar, ef óhjákvæmilegt þykir vegna aðstæðna eða 

staðhátta. 

3. gr. 
Heilbrigðisnefnd skipa þrír menn. Lögreglustjóri og héraðslæknir eru sjálf- 

kjörnir í nefndina, og er lögreglustjóri formaður hennar. Þriðja nefndarmann kýs 
bæjarstjórn úr sínum hópi. 

4. gr. 
Formaður kveður heilbrigðisnefnd til funda, svo oft sem þurfa þykir. Honum 

er skylt að kveðja nefndina á fund, ef héraðslæknir eða heilbrigðisfulltrúi æskja 
þess. 

5. gr. 
Heilbrigðisnefnd heldur gerðabók, og skulu í hana skráðar fundargerðir, svo og 

munnlegar kærur, er nefndinni berast. 

6. gr. 
Formaður sér um, að fyrirmæli heilbrigðisnefndar séu framkvæmd. Þó getur 

hann neitað að sjá um framkvæmd þeirra, og skal málinu þá tafarlaust skotið til 
bæjarstjórnar. Ef hún samþykkir fyrirmælin, er formanni skylt að sjá um fram- 
kvæmd þeirra. Heimilt er honum þó að skjóta ályktun bæjarstjórnar um slík ágrein- 
ingsefni til heilbrigðismálaráðuneytisins. 

7. gr. 
Ef ágreiningur rís milli heilbrigðisnefndar og bæjarstjórnar um tilhögun eða 

framkvæmd heilbrigðisráðstöfunar, má leita úrskurðar heilbrigðisstjórnar. Þá getur 
héraðslæknir einnig skotið máli sínu til hennar, ef hann fær ekki framgengt þeim 
heilbrigðisráðstöfunum, er hann telur nauðsynlegar. 

8. gr. 
Bæjarstjórn ræður heilbrigðisfulltrúa einn eða fleiri eftir tillögum heilbrigðis- 

nefndar. Heilbrigðisfulltrúar starfa samkvæmt erindisbréfi, er nefndin setur þeim, 

Þeir skulu setja nefndarfundi. 

9. gr. 
Á fjárhagsáætlun bæjarins skal jafnan í samráði við heilbrigðisnefnd veitt 

nokkur fjárhæð, er nefndin getur ráðstafað til nauðsynlegra heilbrigðisframkvæmda. 
Að öðru leyti skal leita samþykkis bæjarstjórnar, áður en hafnar eru framkvæmdir, 
sem hafa útgjöld í för með sér.
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B. Um hlutverk og valdsvið heilbrigðisnefndar. 

10. gr. 

Heilbrigðisnefnd sér um, að haldin séu ákvæði þessarar reglugerðar, svo og 

annarra laga og reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta. 

Nefndin hefur eftirlit með öllu því, er varðar þrifnað, heilbrigði og hollustu- 

hætti á samþykktarsvæðinu og setur um það, í samræmi við lög og reglur, fyrir- 

mæli, sem öllum hlutaðeigendum er skylt að hlíta. Skal nefndinni heimilt að láta 

rannsaka allt það, er þessi samþykkt fjallar um, svo og annað, er að þrifnaði og 

hollustuháttum lýtur, utan húss og innan. 

a) 

b) 

c) 
d) 

e) 

f) 

8) 
h) 

i) 

A) 

k) 

Nefndin hefur eftirlit með almennum þrifnaði og hreinlæti utan húss og lætur 

fara fram almenna hreinsun á lóðum og lendum á hverju vori og endranær eftir 

þörfum. 
Nefndin getur krafizt lagfæringa og viðgerða á lóðum og portum, ef nauð- 

synlegt þykir til þrifnaðar. 
Nefndin hefur eftirlit með vatnsveitu og valnsbólum og sömuleiðis með vatni 

á sund- og baðstöðum og lætur taka af vatninu sýni til rannsóknar, þegar 

ástæða þykir til. Nefndin getur bannað notkun vatns úr vatnsveitu eða öðrum 

vatnsbólum og látið loka sund- og baðstöðum, ef hún telur þess þörf. Nefndin 

hefur eftirlit með allri fráræslu og getur bannað notkun á skólpræsum og 

vatns- og sorprennum, ef hún telur þess þörf. 

Nefndin hefur eftirlit með almenningssalernum og meðferð á sorpi úr húsum. 

Nefndin gerir ráðstafanir til upprætingar hvers konar meindýra úr húsum og 

híbýlum og getur bannað afnot húsnæðis, unz dýrin hafa verið upprætt. 

Nefndin getur krafizt þess, að hús séu gerð rottuheld. 
Nefndin hefur eftirlit með leiguíbúðum, kjallaraíbúðum og öllum lélegum 
íbúðum og gengst árlega fyrir skoðun á þeim. Nefndin getur bannað afnot íbúða, 
ef hún telur þær hættulegar heilsu og lífi íbúa. 
Nefndin hefur eftirlit með öllum stofnunum, fyrirtækjum og rekstri, sem um 
er fjallað í VII—XKI. kafla þessarar samþykktar, og getur krafizt endur- 
bóta og lagfæringa á húsnæði, tækjum, aðbúnaði og frágangi, svo og hreins- 

unar og hreingerningar, ef hún telur þess þörf. 
Nefndin getur bannað afnot húsnæðis, sem um ræðir í þessari grein, ef hún 

telur það hættulegt heilsu og lífi þeirra, sem við eiga að búa. 
Nefndin getur gert ráðstafanir til útrýmingar hvers konar óskiladýra. 
Nefndin heldur skrá yfir allar þær stofnanir, fyrirtæki og rekstur, sem um 

er fjallað í samþykkt þessari. 
Nefndin aðstoðar héraðslækni við sóttvarnir, eftir því sem hann telur þörf á. 

Ef nauðsyn ber til, er henni heimilt að ráða starfsfólk til bráðabirgða til 
sóttgæzlu, eftirlits eða hjúkrunar, en leita skal hún þá samþykkis bæjarstjórnar, 
svo fljótt sem auðið er. 

Nefndin hefur heimild til að gera ríkari kröfur til tryggingar þrifnaði og 
hollustuháttum en beinlínis er fyrir mælt í samþykkt þessari, að bvi er varðar 
hvert einstakt atriði, en jafnan skulu þær kröfur vera í samræmi við ákvæði 
samþykktarinnar um hliðstæð atriði eða almennt viðurkenndar þrifnaðar- og 
heilbrigðisreglur. 
Nefndin tilkynnir hlutaðeigendum þau ákvæði þessarar samþykktar, almennra 
laga og reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta og þá varða. Sama máli gegnir 
um ákvæði, er hún setur samkvæmt heimild í j-lið þessarar greinar.
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C. Ýmis ákvæði. 

11. gr. 
Ekki má setja á fót neina þá stofnun eða fyrirtæki né hefja neinn bann 

rekstur, sem um er fjallað í VIL—XIX. og XXI. kafla þessarar samþykktar, 
nema heilbrigðisnefnd hafi veitt leyfi til af sinni hálfu og farið sé að fyrirmælum 
um allt, er varðar hollustuhætti. Slíkt leyfi þarf einnig til fyrirhugaðra breytinga 
á húsakynnum eða rekstri svo og við eigendaskipti. Öllum hlutaðeigendum er skylt 
að veita nefndinni eða umboðsmönnum hennar nauðsynlegan aðgang til eftirlits 
að stofnun þeirra, fyrirtæki eða rekstri, er þeir stýra. 

12. gr. 
Starfsfólk þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VINI. og K—-KVII. 

kafla þessarar samþykktar, skal sanna árlega með læknisvottorði, og oftar ef þurfa 
þykir, að það sé ekki haldið neinum þeim sjúkdómi, kvilla eða óþrifum, sem 
öðrum getur stafað hætta af eða vakið getur ógeð þeirra, er við það eiga skipti. 
Það skal í starfi sínu gæta svo rækilegs hreinlætis sem auðið er, ganga þokkalega 
og hreinlega til fara, sápuþvo sér um hendur hverju sinni, eftir að það hefur gengið 
til salernis, og endranær eftir þörfum. Starfsfólk í neyzluvörubúðum, rakara-, hár- 
greiðslu- og snyrtistofum, baðhúsum og sundlaugum skal klæðast sérstökum, hrein- 
um hlífðarfötum við starf. 

13. gr. 
Húsakynni þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VINI. og K—-KVIII. 

kafla þessarar samþykktar, skulu fullnægja þessum almennu skilyrðum: vera rúm- 
góð, björt, hæfilega hituð og vel loftræst og að öllu leyti sæmilegur dvalarstaður 
mönnum. Í húsakynnum þeim, sem um er fjallað í VINI. og X—XV. kafla þess- 
arar samþykktar, skulu gólf lögð gólfdúk eða öðru jafngildi, loft máluð og veggir 
málaðir eða á annan hátt þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að halda þeim 
hreinum. Ákvæði þessarar málsgreinar taka einnig til húsakynna, sem um er fjallað 
í XVI. kafla 79.—83. og 89. gr. 

14. gr. 
Í stofnunum þeim og fyrirtækjum, sem um er fjallað í VIII. og X— XVIII. 

kafla þessarar samþykktar, skal starfsfólk eiga greiðan aðgang að fatageymslu, 
rennandi vatni, hæfilega mörgum salernum svo og þvagstæðum, ef þurfa þykir, hand- 
laugum, hreinum handklæðum eða pappírsþurrkum og öðrum nauðsynlegum hrein- 
lætisgögnum. Gestum skal séð fyrir sams konar þægindum á öllum stöðum, sem 
þeim eru ætlaðir til afnota, og skulu konur vera sér um salerni og karlar sér. 

15. gr. 
Húsakynnum þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VIIN— XVIII. 

kafla þessarar samþykktar, skal haldið svo hreinum og snyrtilegum sem auðið er. 
Þar sem einhvers konar starfsemi fer fram að staðaldri, skulu gólf þvegin daglega 
og oftar, ef þurfa þykir. Ekki má sópa gólf. Áhöld og innanstokksmuni lausa 
og fasta, skal þvo eða hreinsa á viðeigandi hátt eftir þörfum. Allsherjar hreingern- 
ing skal fara fram a. m. k. einu sinni á ári. Ekki má hleypa hundum, köttum eða 
öðrum húsdýrum inn í húsakynni þau, sem um ræðir í þessari grein.
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IL KAFLI 

Um hreinlæti og þrifnað utan húss. 

16. gr. 
Umfram það, sem fyrir er mælt í lögreglusamþykkt bæjarins, skal gætt ákvæða 

10. gr. a. og 1722. gr., að því er varðar hreinlæti og þrifnað utan húss og eftirlit 
með því. 

17. gr. 
Girðingar kringum hús og lóðir skulu vera þannig gerðar, að roltur og mýs 

geti ekki gert sér í þeim hreiður. 
Eigendum er skylt að greiða kostnað af lagfæringum og viðgerðum á lóðum 

sinum og portum svo hreinsun á þeim. 

18. gr. 
Ekki má fleygja á almannafæri, í ár og læki, höfnina eða fjörur neins konar 

rusli eða úrgangi. 
Ekki má heldur skilja eftir á almannafæri, grjót, möl, timbur eða annað bygg- 

ingarefni né neins konar rusl eða úrgang. 

19. gr. 
Öll flutningatæki, sem fara um götur bæjarins, skulu þannig gerð að flutning- 

urinn valdi ekki óþrifnaði. Ef eitthvað slæðist eða hrynur við flutning, skal þeim, 
er flytur, skylt að hreinsa það upp þegar í stað. Áburð og annað, sem óþef getur 
lagt af, má einungis flytja um bæinn á tilteknum tímum og eftir tilteknum götum 
samkvæmt nánari fyrirmælum. 

20. gr. 
Fatnað, ábreiður eða annað þess konar, má ekki dusta eða berja á svölum eða 

út um glugga, sem vita að götum eða torgum, ef húsin standa nær þeim en 8 metra. 

21. gr. 
Sorphaugar, opnar safngryfjur eða forir og annað þess konar, má ekki vera 

á kaupstaðarlóðinni. Bannað er að bera salernisáburð á garða. 

22. gr. 
Götur bæjarins, torg, hafnarbakka, fjörur, ræsi og annað þess konar, skal 

hreinsa á kostnað bæjarins, svo oft sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa 

TIl. KAFLI 

Um vatnsveitu, vatnsból og frárennsli. 

23. gr. 
Umfram það, sem fyrir er mælt í lögreglusamþykkt bæjarins, skal gætt ákvæða 

10. gr. b og 24.—-29. gr., að því er varðar vatnsveitu, vatnsból og frárennsli og eftirlit 
með því. 

i 24. gr. 
Öll hús á samþykktarsvæðinu skulu taka neyzluvatn úr vatnsveitu bæjarins, 

að svo miklu leyti sem staðhættir leyfa. Einnig skulu skip taka vatn úr vatnsveitu 
til þvotta á fisklestum og þilfari, og er bannað að nota til þess sjó úr höfninni. 

25. gr. 
Kveðja skal heilbrigðisnefnd til ráða, ef vatnsveita er lögð eða vatnsveitu breytt. 

Sama máli gegnir ef leyfð er notkun annarra vantsbóla. 

26. gr. 
Lagningu allra holræsa á samþykktarsvæðinu skal bera undir heilbrigðisnefnd.
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27. gr. 
Þar sem skolp verður ekki veitt í göturæsi, skal veita því eftir vatnsheldum 

holræsum gegnum rotþrær og leita um það fyrirmæla heilbrigðisnefndar hverju 

sinni. 

28. gr. 
Ef skolp er mengað daunillum efnum eða öðru, er þarfnast sérstakrar með- 

ferðar, skal farið með það hverju sinni eftir fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 

29. gr. 
Þar sem því verður komið við og ekki veldur óþrifnaði, skal leiða öll skolp- 

ræsi til sjávar, og skulu þau ná út fyrir stórstraumsfjöruborð. 

IV. KAFLI 

Um salerni og meðferð sorps. 

30. gr. 
Öll salerni á samþykktarsvæðinu skulu vera vatnssalerni. Þó getur heilbrigðis- 

nefnd veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef það telst óhjákvæmilegt, en hlíta skal 
fyrirmælum hennar um frágang salerna af annarri gerð. Almenningssalerni skulu 
reist, þar sem þurfa þykir, og ber að hlíta fyrirmælum heilbrigðisnefndar um gerð 
þeirra og notkun. 

31. gr. 
Hverju íbúðarhúsi skulu fylgja nægilega mörg sorpilát úr málmi, að stærð og 

gerð eftir fyrirmynd, sem heilbrigðisnefnd lætur í té. Í þau skal láta allt sorp, ösku 
og rusl úr húsinu, og mega þau aldrei standa opin. Ílátin skulu jafnan tæmd, 
áður en þau fyllast, og sorpið flutt burt. Ekki má leggja skarnrennur í hús, nema 
heilbrigðisnefnd fallist á frágang. 

32. gr. 
Bæjarstjórn lætur annast brottflutning sorps og tiltekur, hvert það skuli flutt. 

Sorpstæði skal afgirt og þannig frá gengið, að fýla eða annar óþverri berist ekki 
til mannabyggða. 

Um veggjalús, kakalaka, rottur og önnur meindýr. 

33. gr. 
Húsráðendum er skylt að tilkynna heilbrigðisnefnd, ef vart verður meindýra 

í húsum þeirra, hvort sem þau eru notuð til íbúðar, geymslu eða einhvers konar 
rekstrar. 

Óheimilt er að leigja íbúðir, þar sem meindýra verður vart, fyrr en þau hafa 
verið upprætt. Enginn má flytja úr þess háttar íbúð í aðra, nema gerðar séu ráð- 
stafanir, er heilbrigðisnefnd metur gildar, til þess að meindýr berist ekki með 
honum. Skylt er húsráðanda að uppræta meindýr úr húsum sínum og hlíta um það 
fyrirmælum heilbrigðisnefndar í hvívetna. Ef einhver vanrækir að gera slíkar ráð- 
stafanir innan þess tíma, er nefndin hefur tiltekið, getur hún látið framkvæma 

þær á hans kostnað. 

34. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. d.
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VI. KAFLI 

Um íbúðarhúsnæði. 

35. gr. 
Um íbúðir og íbúðarherbergi í kjöllurum fer eftir almennum lögum og reglum, 

sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 57 14. júní 1929, um íbúð í kjöll- 

urum) svo og eftir byggingarsamþykkt bæjarins. 
Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og byggingarsambþykkt, 

skal gætt ákvæða 10. gr. e og 36.—38. gr. 

36. gr. 
Eigendum er skylt að halda leiguibúðum vel við. 

37. gr. 
Ekki má nota kjallara til íbúðar, ef gólf íbúðarinnar er meira en 80 cm undir 

yfirborði jarðvegs við gluggahlið. 

38. gr. 
Húseigendum er skylt að halda húsum sínum hreinum utan sem innan. 

VII. KAFLI 

Um vinnustöðvar iðju- og iðnaðar- og verkafólks. 

39. gr. 
Um vinnustöðvar iðju- og iðnaðar- og verkafólks, þar með taldar verbúðir, 

verkamannaskýli og þess háttar, fer eftir almennum lögum og reglum, sem á 
hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 23 1. febrúar 1952, um öryggisráð- 
stafanir á vinnustöðum, og væntanlegar reglugerðir samkvæmt þeim, reglugerð nr. 
10 16. febrúar 1929, um eftirlit með verksmiðjum og vélum með áorðnum breyting- 
um samkvæmt reglugerð nr. 95 30. júní 1941). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f, 11. og 40. gr. 

40. gr. 
Húsnæði, sem notað er í þessu skyni, má ekki vera lægra undir loft en 25 m 

og gólfflötur aldrei minni en 3 m? á hvern verkamann. Þó skal loftrými aldrei 
minna en 10 m3 á mann. Loftræsting skal vera nægileg og vélknúin ef heilbrigðis- 
nefnd þurfa þykir. Gólf skulu þannig gerð, að auðvelt sé að halda þeim hreinum. 

Þeir, sem reka iðju eða iðnað eða aðra atvinnu á sérstökum vinnustöðum, þegar 
samþykkt þessi gengur í gildi, skulu þegar í stað tilkynna það heilbrigðisnefnd 
og láta fylgja tilkynningunni nákvæma lýsingu á vinnustöð sinni og allri til- 
högun þar 

VITI. KAFLI 

Um skrifstofur, lesstofur, afgreiðslustofur og verzlunarbúðir, sem ekki lúta 

sérstökum fyrirmælum í samþykkt þessari. 

41. gr. 
Lofthæð í skrifstofum, lesstofum, afgreiðslustofum og verzlunarbúðum skal vera 

a. m. k. 25 m og loftrými á hvern starfsmann a. m. k. 10 mó. Vélknúin loftræst-. 
ingartæki skulu sett þar, sem heilbrigðisnefnd telur slíks þörf. 

B7
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42. gr. 
Áklæði, vefnaðarvörustranga og annað af því tagi skal hreinsa öðru hverju með 

ryksugu. 

43. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f, og 11—15. gr. 

IX. KAFLI 

Um vöruskemmur. 

44. gr. 
Vöruskemmur skulu vel loftræstar, rakalausar og rottuheldar. 

45. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f, 11. og 15. gr. 

X. KAFLI 

Um skóla og aðra kennslustaði. 

46. gr. 

Um skólahúsnæði og heilbrigðiseftirlit í skólum fer eftir almennum lögum og 

reglum, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 61 8. júní 1967, um 

heilsuvernd í skólum og reglugerð nr. 214 22. janúar 1958, 9. gr. berklavarnarlaga, 

nr. 66 30. desember 1939 og 11. gr. farsóttalaga, nr. 10 19. marz 1958.) 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 

ákvæða 10. gr. f, 11— 15. og 47.—55. gr. 

47. gr. 
Lofthæð í stofum, sem notaðar eru til kennslu, skal vera a. m. k. 3 m og gólf- 

flötur á hvern nemanda a. m. k. 14 m?. Ljósflötur glugga skal vera a. m. k. % 
gólfflatar. Birta skal falla á vinstri hönd. Hiti í kennslustofum skal vera a. m. k. 
18? C. Hitamælir skal vera í hverri stofu. 

48. gr. 
Kennsluborð og sæti skulu hæfa nemendum. Þau mega hvorki vera rifin né 

sprungin, og auðvelt skal vera að halda þeim hreinum. 

49. gr. 
Hver nemandi skal eiga aðgang að sérstökum fatasnaga og sérstöku hólfi til 

geymslu á hlifðar- og útifatnaði. Ekki má geyma fatnað í kennslustofum. 

50. gr. 
Ekki mega nemendur nota sameiginleg drykkjarker, og jafnan skal drykkjar- 

útbúnaður þannig, að ekki þurfi að snerta hann með vörum, þegar drukkið er. 

51. gr. 
Ætla skal hverjum 20 stúlkum eitt salerni og hverjum 35 piltum eitt. Auk 

þess skulu piltar hafa aðgang að þvagstæðum. 

52. gr. 
Hverjum skóla skal fylgja leikvöllur með nauðsynlegum tækjum til íþrótta- 

og leikiðkana.
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53. gr. 
Skólahúsnæði má ekki lána til annarra nota, nema með leyfi heilbrigðis- 

nefndar. 

54. gr. 
Allir skólar skulu hafa skólalækni. Skólalæknir hefur eftirlit með heilsufari 

og þrifum nemenda og sér um, að fylgt sé fram í skólanum fyrirmælum heilbrigðis- 
nefndar, þessarar samþykktar og almennra laga og reglugerða, er að heilbrigðis- 
málum lúta. Skólalæknir lætur heilbrigðisnefnd í té skýrslu um þann þátt starfs 
síns, er hana varðar. 

55. gr. 
Nemandi, sem haldinn er kláða eða öðrum óþrifum, má ekki sækja skóla. Sama 

máli gegnir um starfsmenn skólans. 

XI. KAFLI 

Um sjúkrahús, elliheimili, lækningastofur og aðrar heilbrigðisstofnanir. 

56. gr. 
Um heilbrigðisstofnanir og tilhögun þeirra fer eftir almennum lögum og regl- 

um, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. sjúkrahúsalög, nr. 54 10. júlí 
1964, og væntanlegar reglugerðir samkvæmt þeim). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglum, skal gætt ákvæða 
10. gr. f, og 11.— 16. gr. 

XII. KAFLI 

Um dagvistarheimili barna. 

57. gr. 
Húsakynni dagvistarheimilis barna skulu vera a. m. k. tvær rúmgóðar stofur, 

auk eldhúss, búrs, þvottaklefa með nægilega mörgum þvottaskálum, salerna og 
fatageymslu. i a 

58. gr. 
Hverju dagvistarheimili skal fylgja leikvöllur með nauðsynlegum leiktækjum. 

59. gr. 
Leita skal álits heilbrigðisnefndar, þegar ráðinn er forstöðumaður dagvistar- 

heimilis. Læknir, sem til þess er ráðinn, skal hafa eftirlit með heilsufari, þrifum, 
meðferð og aðbúnaði barnanna, og skal hann láta heilbrigðisnefnd í té alla vitn- 
eskju, er hana varðar. 

60. gr. 
Ekki má taka á dagvistarheimili barn, sem haldið er næmum sjúkdómi eða 

óþrifakvilla, né heldur barn frá heimili, þar sem slíkir sjúkdómar eða kvillar eru. 
Ef upp kemur næmur sjúkdómur á dagvistarheimili eða grunur leikur á, að barn, 
sem sækir heimilið, sé haldið slíkum sjúkdómi, skal læknir heimilisins tilkynna 
héraðslækni þegar í stað. 

61. gr. 
Að öðru leyti skal gæta ákvæða 10. gr. f, og 11.—15. gr.
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XIII. KAFLI 

Um gistihús, matsölur og aðra veitingastaði. 

62. gr. 

Gistihús er hvert það hús eða húshluti, þar sem menn dveljast nætursakir fyrir 

borgun. Svefnherbergi í gistihúsum mega ekki vera minni en svo, að 8 mö loft- 

rými komi á hvern gest. 
Sængurfatnaður skal ætíð vera þokkalegur, heill, hreinn og laus við ólykt. 

Ávallt skal skipta á rúmfatnaði, áður en nýjum gesti er vísað til sængur. Gestir 

skulu hafa aðgang að baði. 

63. gr. 

Lofthæð veitingastofu skal vera a. m. k. 25 m og hverjum gesti skal ætlað 

a. m. k. 1.15 m? gólfflatar. Véknúin loftræstingartæki skulu sett þar sem heil- 

brigðisnefnd telur þörf á. 

64. gr. 

Á veitingahúsum, þar sem heitir réttir eða drykkir eru framreiddir, skal vera 

sérstakt eldhús með fullkomnum tækjum til matreiðslu, uppþvottar. sótthreinsunar 

og loftræstingar. Rétti, sem ekki er neytt innan 4 klst. frá tilbúningi, skal geyma 

í kæliskáp, þar sem hiti er undir 5” C. Þetta gildir þó ekki um heita rétti, sem 

geyma á í minnst 60? C hita, unz þeirra er neytt. 

65. gr. 

Ekki má bera gestum skörðótt eða sprungin matar- og drykkjarílát, og mat- 

reiðslu- og uppþvottartæki skulu heil. Ílát og borðfæri skal þvo úr heitu sápuvatni 

og sjóða eða sótthreinsa í hæfilega virkum sótthreinsunarlegi hverju sinni eftir 

notkun, og þurrkur og þvottakústa skal sjóða iðulega. Borðdúkar skulu heilir og 

hreinir. Dúklaus borð skal þvo hverju sinni eftir notkun. Búr, hillur og þess konar, 

ber að þvo einu sinni í viku hið minnsta. 

Í veitingastofum má ekkert geyma, sem ekki er ætlað til daglegra nota. 

66. gr. 

Herbergi, sem sjúkur maður hefur legið á, ber að sótthreinsa, áður en það er 

notað að nýju, nema héraðslæknir telji óþarft. Sama máli gegnir um rúmfatnað og 

aðra muni, sem hinn sjúki hefur notað. 

67. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f, og 11.— 15. gr. 

XIV. KAFLI 

Um rakara-, hárgreiðslu- og snyrtistofur. 

68. gr. 

Öll áhöld, sem notuð eru við þjónustu á rakara-, hárgreiðslu og snyrtistofum, 

skulu vandlega hreinsuð og sótthreinsuð hverju sinni eftir notkun, og hverjum 

gesti skal ætla hrein handklæði og hreina dúka. Á höfuðbrík stóla skal jafnan 

vera hreinn pappír. Rafmagnstæki skulu viðurkennd af rafmagnseftirlitinu. 

69. gr. 
Ekki má veita þjónustu fólki, sem víst er um eða grunur leikur á, að haldið sé 

næmum sjúkdómum, og fólki með húðsjúkdóma í hársverði eða andliti má ekki veita
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þjónustu, nema sannað sé með læknisvottorði, að öðrum stafi ekki hætta af. Ef 
uppvíst verður eftir á, að gesti með slíkan sjúkdóm hefur verið veitt þjónusta, 
skal tafarlaust leita fyrirmæla héraðslæknis um sótthreinsun á tækjum þeim, er 

við hann voru notuð. 

70. gr. 
Nú telur gestur, að hann hafi orðið fyrir smitun eða fengið á sig óþrif á rakara-, 

hárgreiðslu- eða snyrtistofu, og ber honum þá tafarlaust að tilkynna það héraðs- 
lækni eða heilbrigðisnefnd. 

71. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f, og 11— 15. gr. 

XV. KAFLI 

Um kirkjur og önnur samkomuhús. 

72. gr. 
Veggir, gólf og loft í kirkjum og öðrum samkomuhúsum skal þannig gert, að 

auðvelt sé að halda því hreinu. Vélknúin loftræstingatæki skulu sett, þar sem heil- 

brigðisnefnd telur þörf. 

73. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f, og 11.—15. gr. 

XVI. KAFLI 

Um meðferð og sölu matvæla og annarra neyzluvara. 

74. gr. 
Um meðferð og sölu matvæla og annarra neyzluvara fer eftir almennum lög- 

um og reglum, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 24 1. febrúar 
1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, og reglu- 
gerðum, sem settar hafa verið samkvæmt þeim lögum, einkum reglugerð nr. 49 
15. júlí 1936 og reglugerð nr. 17 22. febrúar 1939, reglugerð nr. 157 4. september 
1953, um mjólk og mjólkurvörur, bráðabirgðareglur nr. 57 12. marz 1941, um 
framleiðslu og sölu á rjómaís með eða án bragðbætandi efna, lög nr. 5 22. febrúar 
1949, um kjötmat o. fl, auglýsingu nr. 185 22. nóvember 1940, um nokkrar vörur 

úr kjöti, reglugerð nr. 155 8. september 1949, um kjötmat o. fl. og reglugerð nr. 
43 30. apríl 1968, um útbúnað sláturhúsa og kjötfrystihúsa). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f, 11.—15. gr. og 75.—84. gr. 

A) Almenn ákvæði. 

75. gr. 
a) Lofthæð húsakynna skal vera a. m. k. 2.5 m. Vélknúin loftræstingartæki skulu 

sett þar, sem heilbrigðisnefnd telur þörf á. 
b) Búðir og matvælagerðarhús skal verja fyrir rottum, músum, flugum og öðrum 

meindýrum. 
c) Aldrei má handfjatla óumbúna vöru, sem ætluð er til neyzlu, eins og hún kemur 

úr búð, en nota til afgreiðslu á henni spaða, skeiðar, gaffla eða tengur sem til 
slíks er gert. 

d) Til umbúða má einungis nota hreinan umbúðapappír eða annað jafngildi.
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B) Um mjólk og mjólkurvörur. 

76. gr. 
Í mjólkurbúðum má einungis geyma og selja gerilsneydda mjólk. 

77. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur leyft framleiðendum að selja neytendum ógerilsneydda 

mjólk milliliðalaust, ef fylgt er öllum ákvæðum þeirra laga og reglugerða, sem vísað 
er til í 74. gr. Aldrei má þó mjólk, sem seld er á þann hátt, vera sambland mjólkur 
frá tveimur eða fleiri framleiðendum. Heimilt er að selja gerilsneydda mjólk, svo 
og mjólkurvörur á matsölu- og veitingastöðum til neyzlu þar. Ekki má selja mjólk 
eða mjólkurvörur á götum úti, nema heilbrigðisnefnd veiti leyfi til. 

C) Um rjómaís og mjólkuriís. 

78. gr. 
Fitumagn rjómaíss, sem seldur er til neyzlu í bænum, má ekki vera minna en 

15% og mjólkuríss ekki minna en 6%. Hvers konar blanda, sem notuð er í ísfrauð, 

skal gerilsneydd. 

D) Um brauðgerðarhús, brauðbúðir, heimabakstur o. fl. 

79. gr. 
Öll óumbúin brauðvara skal geymd í luktum skápum. Brauð, sem ekki verða 

afgreidd með sérstökum tækjum (sbr. 75. gr. c), skulu geymd og afhent í sér- 
stökum umbúðum. 

80. gr. 
Vöru, sem seld er í brauðbúð, má ekki neyta þar inni, nema húsakynni og annar 

búnaður sé til þess gert og heilbrigðisnefnd hafi veitt leyfi til. 

81. gr. 
Heimabakaða brauðvöru má ekki selja, nema heilbrigðisnefnd hafi veitt leyfi til 

og farið sé að fyrirmælum hennar um allt, er máli skiptir. 

82. gr. 
Brauðvöru má ekki selja á götum eða torgum, nema heilbrigðisnefnd hafi veitt 

leyfi til, og ekki má ganga með hana milli húsa til framboðs. 

83. gr. 
Brauðvöru skal flytja milli brauðgerðarhúsa og búða í hreinum, lokuðum og 

rykheldum kössum. 

E) Um meðferð og sölu á kjötvöru og fiski. 

84. gr. 
Búðir, sem selja kjöt og kjötvöru til daglegrar neyzlu og óunninn neyzlufisk, 

skulu fullnægja eftirfarandi skilyrðum: 
a) Gólf búðar skal vera vatnshelt og lagt flísum eða öðru jafngildi, rás skal úr 

gólfi niður í skolpræsi, veggir skulu flísalagðir, glerjaðir eða húðaðir öðru jafn- 
gildi, en búðin að öðru leyti máluð. 

b) Botn búðarborða skal vera a. m. k. 15 em frá gólfi. Borð skulu lögð gleri, 
marmara eða öðru jafngildi. Matvæli, sem standa á borðum, skulu varin gleri.
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c) Kjötkrókar og kjötstengur skulu vera gljáð, höggstokkar, ef notaðir eru, úr 
hörðum viði og eggjárn öll óryðguð. 

d) Vara, sem ætluð er til neyzlu, eins og hún kemur úr búð, skal geymd í luktum 
glerskápum. 

e) Geymsluklefi, kæliklefi og frystiklefi skulu vera í hverri slíkri búð. 
f) Sérstakur, upphitaður klefi skal ætlaður starfsfólki til fataskipta og dvalar. 
g) Í búð eða geymsluklefa skal vera þvottaker með rennandi vatni. 
h) Ekki má láta kjöt eða fisk liggja á gólfi í búð, geymslu, kæliklefa eða frysti- 

klefa. 

85. gr. 
Heimilt er sjómönnum að selja eigin afla úr bát á lendingarstað eða á götu. 

Við götusölu skal nota hreinlega, málaða vagna, og segir heilbrigðisnefnd fyrir 
um gerð þeirra. Hverjum vagni skal fylgja lokað ílát undir úrgang. 

86. gr. 
Í búðum má ekki hafa á boðstólum óslægðan fisk, og aldrei má selja fisk, sem 

hefur ekki verið slægður, áður en sólarhringur er liðinn frá því hann var deyddur. Þó 
er heimilt að selja óslægðar þær fisktegundir, sem venju samkvæmt eru seldar þannig. 

87. gr. 
Allur neyzlufiskur skal vera hreinn, óskemmdur, ómarinn og að öllu leyti 

óaðfinnanlegur. 

88. gr. 
Við flutning á fiski skal ætíð gætt fyllsta hreinlætis. Aldrei má leggja óum- 

búinn fisk frá sér úti við, nema breitt sé undir hann. 
Neyzlufiskur, sem fluttur er landveg til bæjarins, skal fluttur í lokuðum köss- 

um, er taki mest 50 kg. Heilagfiski og skötu þarf þó ekki að flytja í kössum, en 
flytja skal fiskinn í heilu lagi og búa þannig um, að ryk komist ekki að. 

F) Um meðferð og sölu annarrar neyzluvöru. 

89. gr. 
Kornvöru, kex, sykur og aðra neyæzluvöru, sem ekki eru sérstök ákvæði um í 

samþykkt þessari og vegin er eða mæld jafnóðum og sala fer fram, skal geyma í 
vel luktum skúffum eða ílátum, er aldrei mega standa opin. Smjör, smjörlíki og ost 
skal geyma í luktum glerskáp eða kæliskáp eftir því sem við verður komið. 

XVII. KAFLI 

Um baðhús, sundlaugar (sundhallir), baðstaði (sundstaði), íþróttahús, 
íþróttavelli (íþróttasvæði) og útileikvelli barna. 

A) Um baðhús. 

90. gr. 
Gólf baðherbergja skulu flísalögð og veggir flísalagðir, glerjaðir eða húðaðir 

öðru jafngildi í 1.80 m hæð. 

B) Um sundlaugar. 

91. gr. 
Sundlaugar skulu vera úr steinsteypu og svo sléttar innan, að auðvelt sé að 

þvo gólf og veggi. Barmar skulu vera hærri en gólfið í kring. Meðfram innanverðum 
börmum, ofan vatnsborðs, skulu vera vatnsheldar rennur eða ílát, er sundgestir 
geta hrækt í.
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92. gr. 
Vatn, sem notað er í sundlaugar, skal vera hreint og gerlagróður þess ekki meiri 

en drykkjarvatns. Gerlafjöldi í sundlaugarvatni má ekki fara yfir 1000 í 1 em? og 

saurgerlar (B.coli) mega ekki finnast að staðaldri í 1 emð. Taka skal sýni af vatni 

til rannsóknar eftir fyrirmælum héraðslæknis. 
Sundlaugar skal tæma og hreinsa, svo oft sem þurfa þykir. 

93. gr. 
Hverri sundlaug skulu fylgja hæfilega margir búningsklefar, baðklefar með 

steypiböðum, salerni og þvagstæði. Húsakynnum skal haga þannig, að sundgestir 

komist ekki í sundlaugina nema úr baðklefa. Skylt er að hafa björgunartæki í 

sundlaug. 

94. gr. 
Sundgestum er skylt að sápuþvo sig vandlega, áður en þeir fara í sundlaug. 

Bannað er að hrækja eða snýta sér í sundlaug eða saurga hana á annan hátt, og er 
heimilt að vísa sundgestum burt, ef þeir verða uppvísir að slíku. 

95. gr. 
Ekki má hleypa fleirum í sundlaug í senn en svo að a. m. k. 3 m? af yfirborði 

vatnsins komi á hvern mann. 

96. gr. 
Ef uppvíst verður, að sundgestur hefur næman sjúkdóm eða óþrifakvilla, 

opin sár, rennsli úr augum, eyrum eða nefi, áberandi kvef, niðurgang eða aðra 
kvilla, sem borizt geta manna á milli, ber að synja honum aðgangs að sundlaug. 
Ef grunur leikur á, að sundgestur sé haldinn einhverjum slíkum kvilla, skal synja 
honum aðgangs, nema læknisvottorð komi til. 

97. gr. 
Ef grunur leikur á, að smitandi sjúkdóm, t. d. fótmyglu (epidermophytosis 

interdigitalis plantarum), megi rekja til smitunar í sundlaug, skal tafarlaust gera 
héraðslækni viðvart og hlíta fyrirmælum hans um varúðarráðstafanir. 

98. gr. 
Baðföt, handklæði, bursta og annað, sem lánað er sundgestum til afnota, skal 

sjóða eftir notkun hverju sinni eða leggja í sótthreinsunarlög eftir fyrirmælum 

héraðslæknis. 

99. gr. 
Starfsfólk sundlauga skal hafa sérstaka skó á fótum, er það notar einungis 

á því svæði, sem sundgestir ganga um, eftir að þeir hafa afklæðzt og þvegið sér, 
og engir aðrir mega ganga um það svæði nema á sérstökum skóm. 

C) Um baðstaði. 

100. gr. 
Baðstaðir skulu valdir þannig, að ekki sé hætta á, að neins konar saurindi 

berist í sjóinn (vatnið). Nægilega mörg salerni skulu vera í grennd við slíka 
staði og þannig um frárennsli búið, að sjórinn saurgist ekki af því. 

101. gr. 
Ef baðstaðir eru fjölsóttir, skal rannsaka vatnið öðru hverju og leyfa því 

aðeins notkun þeirra, að gerlafjöldi sé ekki úr hófi.
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102. gr. 
Baðgestum er skylt að ganga þriflega um baðströnd, og ekki mega þeir saurga 

vatnið á neinn hátt. Um aðgangsleyfi að baðströnd gilda ákvæði 96. gr. 

103. gr. 
Sérstakur gæzlumaður skal annast eftirlit á baðstað, og skylt er að hafa þar 

björgunartæki. 

D) Um íþróttahús. 

104. gr. 
Gluggar skulu vera á gagnstæðum hliðum íþróttahúsa og ljósflötur þeirra helzt 

ekki minni en *% sólfflatar. Gólf skulu þannig gerð, að slysahætta verði sem 
minnst. Leitazt skal við að gera dýnur og önnur áhöld þannig úr garði, að þau 
safni ekki í sig ryki. 

105. gr. 
Auk æfingasalar (sala) skulu vera í hverju íþróttahúsi eitt eða fleiri bún- 

ingsherbergi, baðherbergi með steypiböðum, salerni og áhaldaherbergi eða skápur 
fyrir ræstitæki. Haga skal húsakynnum þannig, að gengið sé í leikfimisal úr 
búningsklefa, og aldrei má fara þangað inn nema á sérstökum skóm. 

106. gr. 
Íþróttahús má ekki nota örara en svo, að nægur tími sé til nauðsynlegrar hrein- 

gerningar og loftræstingar. Um lán á íþróttahúsum gilda ákvæði 53. gr. 

E) Um íþróttavelli. 

i 107. gr. 
Íþróttavellir skulu þannig úr garði gerðir, að sem minnst rykist upp af þeim. 

Þeir skulu hreinsaðir eftir þörfum, og aldrei má safnast þar fyrir rusl. Slíkum 
völlum skulu jafnan fylgja salerni, búningsklefar og böð. 

F) Um íþróttaleikvelli barna. 

108. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur sett sérstakar reglur um útileikvelli barna. 

109. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f og 11.— 15. gr., eftir því sem við getur 

átt, að því er varðar starfsemi þá, er þessi kafli fjallar um. 

XVIII. KAFLI 

Um fangelsi og vistarverur handtekinna manna. 

110. gr. 
Um sængurfatnað í fangelsum og vistarverum handtekinna manna skal gætt 

ákvæða 62. gr. 

111. gr. 
Ef uppvíst verður eða grunur leikur á, að einhver vistmanna sé haldinn næm- 

um sjúkdómi eða óþrifakvilla, skal einangra hann, en leita síðan fyrirmæla hér- 
aðslæknis um meðferð hans og um hreinsun á herbergi og rúmfatnaði. 

112. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f, 11. og 13.—15. gr. eftir því, sem við 

getur átt. 

B8
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XIX. KAFLI 

Um kirkjugarða, líkhús og líkgeymslur. 

113. gr. 
Um kirkjugarða og meðferð líka fer eftir almennum lögum og reglum, sem á 

hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 21 23. apríl 1963, reglugerð nr. 83 
25. júlí 1934, hvort tveggja um kirkjugarða, lög nr. 42 10. nóv. 1913 og reglugerð nr. 
24 1. apríl 1936, hvort tveggja um mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum 
líkum). 

Um flutning líka milli sókna fer eftir ákvæðum farsóttalaga nr. 10 19. marz 
1958, og ákvæðum reglugerðar nr. 159 27. sept. 1941, um flutning líka. Umfram það, 
sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt ákvæða 10. gr. Í, 
11. og 114.— 121. gr. 

114. gr. 
Lík má ekki geyma ókistulögð í heimahúsum lengur en þrjá sólarhringa og 

aldrei lengur en sjö sólarhringa, þó að kistulögð séu, nema sérstakt leyfi héraðslæknis 
komi til eða þau séu í loftheldri málmkistu. 

Héraðslæknir getur fyrirskipað að lík fólks, sem dáið hefur úr næmum sjúk- 
dómi, skuli þegar í stað kistulögð og flutt í líkhús. 

115. gr. 
Í kirkjugörðum eða við þá skal reisa verkamannaskýli handa þeim, er í görð- 

unum vinna. 

116. gr. 
Vatnsból mega ekki vera nær kirkjugarði en 200 m og því aðeins svo nærri, að 

jarðvegi halli ekki að vatnsbóli. 

117. gr. 
Líkkistur má ekki grafa grynnra en svo, að 1.25 m séu frá kistuloki að grafar- 

barmi. 
Leyfa má, að grafir séu gerðar úr steinsteypu, en þó skulu þær vera neðan- 

jarðar og a. m. k. 0.5 m þykkt jarðvegslag ofan á. Í botni slíkra grafa skal vera 
sandur eða möl eða þannig frá honum gengið á annan hátt, að gröf haldist þurr. 
Ekki má opna slíkar grafir, nema héraðslæknir veiti samþykki til og farið sé að 
fyrirmælum hans. 

118. gr. 
Líkhús skulu vera úr steinsteypu og þannig gerð, að auðvelt sé að halda þeim 

hreinum. Gluggar skulu vita í norður. Rás skal úr gólfi niður í holræsi. Í líkhúsum 
skal vera rennandi vatn og handlaugar. 

119. gr. 
Líkhús skulu þrifin svo oft sem þurfa þykir og ávallt þegar í stað, eftir að þar 

hafa verið geymd ókistulögð lík. Leita skal fyrirmæla héraðslæknis um sótthreinsun, 
ef í líkhúsi hefur verið geymt lík manns, sem dáið hefur úr næmum sjúkdómi. 

120. gr. 
Fundin eða sjórekin lík skal ætíð flytja í líkhús þegar að lokinni lögskipaðri 

mannskaðarannsókn. 

121. gr. 
Ef sett verður á stofn bálstofa á samþykktarsvæðinu, setur heilbrigðisnefnd 

sérstakar reglur um hana.
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XX. KAFLI 

Um eftirlit með skipum, bátum og bifreiðum. 

122. gr. 
Um eftirlit með skipum og bátum fer eftir almennum lögum og reglum, sem 

á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 50 31. júlí 1959, um eftirlit með 
skipum, svo og reglur nr. 11 20. janúar 1953, um eftirlit með skipum og öryggi þeirra, 
sóttvarnarlög nr. 34 12. april 1954 og farsóttalög nr. 10 19. maí 1958). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almenum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f og 123.— 126. gr. 

123. gr. 
Vistarverum skipshafna og farþega, svo og bifreiðum, skal haldið eins hreinum 

og auðið er. Um meðferð matvæla í skipum og bátum gilda sömu reglur sem á 
veitingahúsum, eftir því sem við verður komið. 

124. gr. 
Ekki má flytja með skipum eða bátum sjúklinga með næma sjúkdóma nema 

með leyfi héraðslæknis, er hefur um það samráð við landlækni, þegar mikið er 
í húfi. 

125. gr. 
Ef vart verður meindýra í skipi eða bát, sömuleiðis lúsar, kláða eða annarra 

óþrifa á skipverjum, skal skipstjóri tilkynna það heilbrigðisnefnd þegar í stað, og 
ber að hlíta fyrirmælum hennar um upprætingu. 

126. gr. 
Skipstjórar og útgerðarmenn, bifreiðastjórar og eigendur bifreiða bera ábyrgð 

á, að farið sé að fyrirmælum héraðslæknis og heilbrigðisnefndar um allt, er lýtur 
að þrifnaði, sóttvörnum og heilsugæzlu í skipum, bátum og bifreiðum. Kyrrsetja 
má skip og taka bifreið úr umferð, ef brotið er í bág við fyrirmæli héraðslæknis 
eða heilbrigðisnefndar. 

XXI. KAFLI 

Um peningshús, búrekstur og skepnuhöld. 

127. gr. 
Umfram það, sem fyrir er mælt í lögreglusamþykkt bæjarins (sbr. 1IL., IV. og 

IX. kafla) skal gætt ákvæða 10. gr. f og 11. gr. að því er varðar búrekstur, penings- 
hús og skepnuhöld. 

XKII. KAFLI 

Lokaákvæði. 

128. gr. 
Bæjarstjórn skal ávallt leita umsagnar heilbrigðisnefndar um hvers konar 

ráðstafanir, er að heilbrigðismálum lúta. 

129. gr. 
Ef einhver vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefnd hefur mælt fyrir um 

samkvæmt samþykkt þessari, er nefndinni heimilt að láta vinna það á kostnað hans. 
Skal þá greiða kostnaðinn úr bæjarsjóði til bráðabirgða, en innheimta síðan hjá 
hlutaðeigandi með lögtaki, ef þörf gerist.
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130. gr. 
Ef einhver brýtur ákvæði samþykktar þessarar eða vanrækir að hlýðnast í tæka 

tid fyrirmælum heilbrigðisnefndar samkvæmt samþykktinni, skal hann sæta sektum 
allt að 5000 krónum, nema þyngri refsing liggi við að lögum, og rennur sektarféð 
i bæjarsjóð. 

131. gr. 
Með mál, er rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið að hætti opin- 

berra mála. 

132. gr. 
Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Samkvæmt lögum nr. 35 12. febrúar 1940, um heilbrigðissamþykktir, er hér með 
eftir tillögum landlæknis staðfest framanrituð heilbrigðissamþykkt fyrir Seyðis- 
fjarðarkaupstað, sem bæjarstjórn kaupstaðarins hefur samþykkt. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 31. janúar 1966. 

Jóhann Hafstein. i 

Jón Thors. 

Nr. 23. i 31. janúar 1966. 
AUGLÝSING 

um bætur samkvæmt lögum nr. 29 7. apríl 1965, um atvinnuleysistryggingar. 

Bætur samkvæmt lögunum skulu vera sem hér segir: 

Lágmark bóta á dag: 
Fyrir einhleypan mann kr. 42.30, fyrir kvæntan mann kr. 53.75 og fyrir hvert 

barn allt að þremur kr. 11.45. 
Hámark bóta á dag: 
Fyrir einhleypan mann kr. 93.75, fyrir kvæntan mann kr. 107.50 og fyrir hvert 

barn allt að þremur kr. 14.25. 

Ákvæði þessi um bætur, eru sett samkvæmt lögum nr. 29 7. apríl 1956, um 
atvinnuleysistryggingar, sbr. lög nr. 4 20. janúar 1959, um breyting á framan greind- 
um lögum og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt 
er úr gildi felld auglýsing nr. 5 21. janúar 1965, um hækkun bóta samkvæmt lögum 
um atvinnuleysistryggingar. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. janúar 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson.
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AUGLÝSING 

um laun stundakennara. 

1 

Nr. 24. 

Laun stundakennara miðast við þá launaflokka, sem kennararnir myndu taka 
laun samkvæmt, ef þeir væru fastir kennarar, og skulu vera fyrir hverja kennslu- 

stund sem hér segir: 

I. Í barnaskólum: 
Miðað við 13. launaflokk (kennarar án kennararéttinda) ........ 

II. 

III. 

Í húsmæðraskólum: 

16. 
16. 

17. 

17. 

18. 

(söngkennarar,  tónlistarkennarar og 
kennarar afbrigðilegra og vangefinna 
barna með % kennsluskyldu) ....... 

(kennarar með a. m. k. árs framhalds- 

námi við kennaraháskóla eða öðru sam- 

bærilegu framhaldsnámi, hvoru tveggja 
að mati menntamálaráðuneytisins, tal- 

kennarar og blindrakennarar) ........ 

(söngkennarar,  tónlistarkennarar og 
kennarar afbrigðilegra og vangefinna 
barna með a. m. k. árs framhaldsnámi 

við kennaraháskóla eða öðru sambæri- 

legu framhaldsnámi, hvoru tveggja að 
mali menntamálaráðuneytisins ........ 
(vanvitaskólakennarar) .............. 

Miðað við 14. launaflokk (kennarar án kennararéttinda) ........ 

— 17. — 
— 18. — 

Í gagnfræðastigsskólum 

— 19. — 

(kennarar með B.A.-prófi eða öðru sam- 
bærilegu prófi í kennslugreinum sínum, 
ásamt prófi í uppeldisfræðum) ........ 
(kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

(unglingaskólum, miðskólum og gagn- 
fræðaskólum): 

Miðað við 17. launaflokk .........c00.eesesrseen sneen veneee 

— 17. — 

— 18. — 

— 19. — 

(söngkennarar og tónlistarkennarar með 
4% kennsluskyldu) .......0.00.0000.0.. 
(kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 
Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi í 
uppeldisfræðum) .......0000000. 00... 

(kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

85.55 
96.20 

120.25 

100.05 

125.10 
130.10 

110.10 
123.75 

128.75 

140.15 

123.75 

154.75 

128.75 

140.15
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IV. Í iðnskólum: 

Miðað við 17. launaflokk ............0...000 000... 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sinum, ásamt prófi í 
uppeldisfræðum) ..................... 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

. Í Hjúkrunarskóla Íslands: 
Miðað við 17. launaflokk .................0... 00. 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi í kennslu- 

greinum sínum, ásamt prófi í uppeldis- 
fræðum) .............0 0 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi eða 

VII. 

VIII. 

IX. 

XI. 

öðru sambærilegu prófi í kennslugrein- 
greinum sínum) ..............0.0... 

. Í Myndlista- og handíðaskóla Íslands: 
Miðað við 18. launaflokk .....................0.0..00 0 

Í Heyrnleysingjaskólanum: 
Miðað við 17. launaflokk ......................0000 eee 

Í Tónlistarskólanum í Reykjavík (kennaradeild): 

Miðað við 18. launaflokk ....................0.0 0000 

Í Vélskólanum í Reykjavík: 
Miðað við 17. launaflokk ..............0...0..0... 0... 
— — 18. — (kennarar í tæknigreinum og kennarar 

með B.A.-prófi frá Háskóla Íslands eða 
öðru sambærilegu prófi í kennslugrein- 
um sínum, ásamt prófi í uppeldisfræð- 
UM) 2... 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

. Í Íþróttakennaraskóla Íslands: 

Miðað við 18. launaflokk .............000.00 00... vn 
— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 

skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

Í Húsmæðrakennaraskóla Íslands: 
Miðað við 18. launaflokk .............00.00..2..000 nn 
— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 

skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

kr. 
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123.75 

128.75 

140.15 

133.40 

138.75 

151.00 

138.75 

123.75 

138.75 

133.40 

138.75 

151.00 

138.75 

151.00 

138.75 

151.00
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

Í Kennaraskóla Íslands: 

a) Íþróttakennarar: 
Miðað við 18. launaflokk ...................ne vn kr. 

b) Kennarar við handavinnudeild: 

Miðað við 18. launaflokk ............0000.... 0. vn — 
— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 

skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) .. — 

c) Aðrir kennarar: 

Miðað við 20. launaflokk ...............0... 0 venues — 

Í menntaskólum: 
a) Íþróttakennarar: 
Miðað við 18. launaflokk ..........20000 0000. — 

b) Aðrir kennarar: 

Miðað við 20. launaflokk .........2..0002 0000 — 

Í Stýrimannaskólanum: 

Miðað við 17. launaflokk ...........0....000 0. en sanns — 
— — 18. — (kennarar i tæknigreinum og kennarar 

með B.A.-prófi frá Háskóla Íslands eða 
öðru sambærilegu prófi í aðalkennslu- 
um sínum, ásamt prófi í uppeldisfræð- 
UM) 20.00.0000 — 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) .. — 

Í Matsveina- og veitingaþjónaskólanum: 

Miðað við 17. launaflokk ............202000. 00 .n. nn — 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi í 
uppeldisfræðum) ........0..20000..0.0.. — 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) .. — 

Í búnaðarskólum: 

Miðað við 17. launaflokk ................000.. 0... e nr — 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi i 
uppeldisfræðum) ..................... — 

— — 19. — (kennarar með prófi frá búnaðarháskóla 
eða samsvarandi prófi í aðalkennslu- 
greinum sinum) .........0000.00 0... — 

Í Garðyrkjuskóla ríkisins: 

Miðað við 17. launaflokk ............2..0000. 00 ene seen — 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi í 
uppeldisfræðum) ................00... — 

Nr. 24. 

138.75 

138.75 

151.00 

159.30 

138.75 

159.30 

133.40 

138.75 

151.00 

133.40 

138.75 

151.00 

133.40 

138.75 

151.00 

133.40
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Miðað við 19. launaflokk (kennarar með prófi frá búnaðarháskóla 
eða samsvarandi prófi í aðalkennslu- 
greinum SÍNUM) ........0.0... 0... kr. 151.00 

XVIII. Í Tækniskóla Íslands: 
Miðað við 20. launaflokk ................020....0 000 — 159.30 

2. gr. 
Í auglýsingu þessari eru framangreind laun stundakennara í barnaskólum miðuð 

við 40 mínútna kennslustund, en í öllum framhaldsskólum við 45 mínútna kennslu- 
stund. En sé hver kennslustund lengri eða skemmri, breytast launin í hlutfalli 
við það. 

3. gr. 
Orlofsfé er innifalið í launum þessum. 

4. gr. 
Stjórnskipaðir prófdómendur njóta sömu launa og stundakennarar skólanna, 

er þeir starfa við. 

5. gr. 
Stundakennsla greiðist af rekstrarfé skólanna hvers um sig. 

6. gr. 
Framangreint stundakennarakaup í auglýsingu þessari greiðist fyrir kennslu, 

sem fram fer á tímanum frá kl. 8 til kl. 17, þar með talinn matartími. Fyrir 
kennslu eftir kl. 17, svo og fyrir kennslu eftir kl. 13 á laugardögum, skal kaup 
stundakennara vera jafnhátt og eftirvinnukaup fastra kennara í viðkomandi launa- 
flokkum, án tillits til lengdar kennslustundar, og vera sem hér segir: 

Samkvæmt 13. launaflokki ...............0.0000000000. kr. 112.64 

— 14 — neeeeeuenenseenenseeeesere — 117.05 
— 16 — neuen nessesveesese — 126.62 
— 17 — — 131.68 
— 18 — ener veesee. — 136.98 
— 19 — — 150.98 
— 20 — EEzzm—mEe — 159.26 

7. gr. 
Eigi skal greida fyrir eydur, sem verda kunna i starfstima stundakennara. 

8. gr. 
Auglýsing þessi er gefin út í samráði við önnur ráðuneyti, sem með skólamál 

fara, svo og fjármálaráðuneytið, og gilda ákvæði hennar frá 1. marz 1966 og þar 
til öðruvísi kann að verða ákveðið. 

Í menntamálaráðuneytinu, 18. febrúar 1966. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Årni Gunnarsson.
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AUGLÝSING 

varðandi gin- og klaufaveiki. 

Vegna þess að gin- og klaufaveikifaraldur geisar nú Í nokkrum löndum á megin- 
landi Evrópu, vill landbúnaðarráðuneytið vekja athygli yfirvalda og almennings á 
því, að stranglega ber að fylgja reglum laga 11/1928 um varnir gegn gin- og klaufa- 
veiki. 

Tekið skal fram, að samkvæmt téðum lögum og auglýsingu þessari er bannaður 
með öllu innflutningur á heyi, hálmi, alidýraáburði, sláturafurðum hvers konar, 
húðum, mjólk og mjólkurafurðum sem og eggjum. 

Stórgripahúðir, sem nota þarf við togveiðar hér við land, má þó flytja inn, enda 
hafi þær sannanlega verið sótthreisnaðar erlendis. 

Brot á lögum nr. 11/1928 og auglýsingum, sem settar eru samkvæmt þeim, varða 
sektum. 

Landbúnaðarráðuneytið, 10. janúar 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Gunnlaugur E. Briem. 

21. janúar 1966. Nr. 26. 

AUGLÝSING 

um innflutningskvóta. 

Með skirskotun til 3. gr. reglugerðar nr. 79 27. maí 1960, um skipan gjaldeyris- 
og innflutningsmála o. fl. hefur ríkisstjórnin í samráði við Seðlabankann ákveðið 
innflutningskvóta fyrir árið 1966 samkvæmt eftirfarandi lista: 

Tollskrá Innflutnings- 

Kafli Nr. Vörutegund kvóti 1966 

04.01.00— 
04.05.00 Mjólkurafurðir; fuglaegg ..................00 00... kr. 150 000 
07.01.10 Kartöflur nýjar .............2020000 0000 — 3000 000 
09.01.12 Óbrennt kaffi .............0....00.0 00... — 10 000 000 
17.01.21— 
17.01.24 Molasykur, strásykur ................0.02 000... nn. — 15 000 000 
17.04.00 Tyggigummi, húðað með sykri og óhúðað ............ — 2 000 000 
20.04.00 Ávextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar varið skemmdum 

með sykri ...........2.022.2000000 sn — 4 000 000 
25.23.00 Portlandssement, alúmínatsement, slaggsement og annað 

hydroliskt sement, einnig litað eða sem sementsgjall — 10000 000 
27.01.10 Steinkol ........0.000000000 000. — 700 000 
27.04.00 Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó .. — 300 000 

B9
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Tollskrá Innflutnings- 

Kafli Nr. kvóti 1966 

44.15.00 Vörutegund 

44.16.00 
44.18.00 Krossviður, spónlagður trjáviður og aðrar límdar plötur, 

einnig í sambandi við önnur efni, innlagður viður 
(með áteiknuðu eða máluðu mynstri); holplötur 
(lamelplötur), einnig lagðar ódýrum málmum; gervi- 
trjáviður úr spónum o. s. frv., þó ekki plasthúðaðar 
Plötur .........0.22002000 200 kr. 20000 000 

48.09.00 Byggingaplötur úr vidartrefjum eða öðrum jurtatrefj- 
um, einnig límdar með náttúrlegum harpix, gervi- 
harpix eða öðrum þess háttar bindiefnum, þó ekki 
plasthúðaðar plötur ...........0000200 000... — 12 000.000 

60.03.01 Heilsokkar kvenna úr silki eða gerviþráðum ........ — 15000 000 

70.04.00 
70.05.00 
70.06.00 Óunnið, steypt eða valsad gler, teygt eða blásið ...... — 12000 000 
85.01.00 Rafhreyflar og spennar (transformatorar) þó ekki spenn- 

ar (ballats) fyrir fluorescentljås .................. — 8 000 000 

93.01.00— 
93.07.29 Vopn og skotfæri og hlutar til þeirra, þó ekki linubyss- 

ur, hvalveiðibyssur og skutlar og skot í hvalveiði- 
byssur og línubyssur ...........00000000 0000... — 6000 000 

94.01.00 
94.03.00 
94.04.00 Húsgögn og hlutar til þeirra, rúmbotnar, dýnur, pudar og 

þess háttar stoppaður húsbúnaður, þó ekki eldhús- 
innréttingar og skápar til múr- og naglfestingar, 

  

sæti í bifreiðar og aðrar vörur, sem eru á frílista — 12000 000 

96.01.00 
96.02.01 
96.02.09 
96.04.00 Burstagerðarvörur, þó ekki burstar, sem eru hlutar af 

vélum, málningarrúllur, gúmmíþvögur á skafti, skaft- 
þvögur, tannburstar og listmálunarpenslar ........ — 2000000 

99.01.00— 
99.06.00 Listaverk, safnmunir, forngripir ................0..... — 500 000 

Vörur, sem falla undir önnur tollnúmer og ekki er 
frjáls innflutningur á ............0.2000 00.00.0000... — 500 000 

Kr. 133 150 000 

59.04.01 Færi og línur til fiskveiða ..........0.0.0000000..0.0.. 300 tonn 
59.04.02 Kaðlar, þó ekki grastóg og virmanila ................ 600 — 

Fyrri hluta ársins 1966 verður gerð úthlutun til innflutnings á rafgeymum og 
efni í þá (85.04.01; 85.04.09) fyrir allt að 1% milljón króna en innflutningur á þeim 
vörum verður frjáls frá 1. júlí 1966. 

Ofangreindir innflutningskvótar gilda um vörukaup frá öðrum löndum en
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jafnkeypislöndum (Austur-Pyzkalandi, Braziliu, Póllandi, Rúmeníu, Sovétríkjunum, 

Tékkóslóvakíu og Ungverjalandi). . 
Umsóknir um fyrstu úthlutun skulu hafa borizt Landsbanka Íslands eða Út- 

vegsbanka Íslands fyrir 15. febrúar 1966. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 21. janúar 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  
Þórhallur Ásgeirsson. 

21. janúar 1966. Nr. 27. 

REGLUGERÐ 

um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 
Innflutningur annarra vara en hér eru taldar á eftir skal vera frjáls: 

Tollskrá 

Kafli Nr. Vörutegund 

01.01.00— 
01.06.20 Lifandi dýr. 
02.01.10— 
02.01.50 Kjöt og ætir hlutar af dýrum þeim, er teljast til nr. 01.01—01.04, nýtt, 

kælt eða fryst. 
02.02.00 Kjöt og ætir hlutar (þó ekki lifur) af alifuglum (hænsnum, öndum, 

gæsum, kalkúnum og perluhænum), nýtt kælt eða fryst. 
02.03.00 Lifur úr alifuglum, ný kæld, fryst, söltuð eða í saltlegi. 
02.04.01 
02.04.09 Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst. 
02.05.00 Svínafita án kjöts og óbrædd og ópressuð alifuglafita, ný kæld, fryst, 

söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt. 
02.06.10 
02.06.20 Kjöt og ætir hlutar af dýrum (þó ekki alifuglalifur), saltað, í saltlegi, 

þurrkað eða reykt. 
04.01.00— 
04.05.00 Mjólkurafurðir, fuglaegg. 
07.01.10 Kartöflur, nýjar. 
07.01.20 Tómatar, nýir. 

09.01.11— 

09.01.20 Kaffi, óbrennt eða brennt, einnig kaffeinsneytt, kaffiskurn og kaffihýði, 
kaffilíki, sem inniheldur kaffi. 

11.01.25 
11.01.26 Rúgmjöl, þó ekki hálfsigtimjöl. 
15.01.00 Feiti af svínum og fuglum, brædd eða pressuð. 
15.02.00 Feiti af nautgripum, sauðfé og geitfé, hrá eða brædd (þar með talin 

„premier jus“) 
15.03.00 Svínafeitisterin  (lardstearin), oleosterin (pressutólg), svínafeitiolía, 

oleomargaríin, tólgarolía, hvorki jafnblönduð, blönduð né unnin á 

annan hátt. 
15.13.00 Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard) og önnur tilbúin matarfeiti.
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Tollskrá 

Kafli Nr. 

16.01.00 

16.02.00 

17.01.21 
17.01.22 
17.01.23 
17.01.24 
17.04.01 
17.04.03— 
17.04.09 

18.06.09 

20.04.00 

21.01.00 

22.02.00 

22.03.00 
22.04.00 

23.02.00 

25.23.00 

27.01.10 
27.04.00 
27.05.00 
27.09.00 
27.10.10 
27.10.29 
27.10.40 
27.10.50 

44.15.00 

44.16.00 
44.18.00 

44.22.00 

48.09.00 

59.04.01 

72 21. januar 1966. 

Vörutegund 

Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum og 
dýrablóði. 

Aðrar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum, tilreiddar eða niður- 

soðnar. 

Molasykur. 

Strásykur. 

Sykurvörur, sem kakaó er ekki í, þó ekki möndlumassi í 10 kg blokkum 
og stærri. 

Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, sem í er kakaó, þó ekki möndlumassi 

í 10 kg blokkum og stærri. 

Ávextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar, varið skemmdum með sykri (húð- 
að, gljásykrað eða sykrað á annan hátt), þó ekki súkkat. 

Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki, einnig extraktar, 

kjarnar (essensar) og seyði úr þessum vörum. 
Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar óáfengar 

drykkjarvörur. 
Öl gert úr malti. 
Drúfusafi í gerjun og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með öðru en 

etanóli. 
Klíð og annað úrgangsefni, sem fellur til við mölun, sáldun eða aðra 

vinnslu korns eða belgávaxta. 
Portlandssement, alúmínatsement, slaggsement og annað hydrólískt 

sement, einnig litað eða sem sementsgjall. 
Steinkol. 
Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó. 
Gaskoks. 
Jarðolia og skífuolía, óhreinsaðar. 

Jarðolía hreinsuð að nokkru, þar með talin „topped crude“. 
Annað benzin en flugvélabenzin. 
Gasolía (distillate fuel). 

Brennsluolía (residual fuel). 

Krossviður, spónlagður trjáviður og aðrar límdar plötur, einnig i sam- 
bandi við önnur efni, innlagður viður (með áteiknuðu eða máluðu 
mynstri). 

Holplötur (lamelplötur), einnig lagðar ódýrum málmum. 
Gervitrjáviður úr spónum, sagi, viðarmjöli eða öðrum viðurkenndum 

úrgangi, haldið saman með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðru 
lífrænu bindiefni, í plötum, bitum eða þess háttar, þó ekki plast- 

. húðaðar plötur. 
Åmur, tunnur, ker, balar, fötur og aðrar slíkar beykisvörur úr trjá- 

viði, samsettar. 

Byggingaplötur úr viðartrefjum eða öðrum jurtatrefjum, einnig límdar 
með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðrum þess háttar bindi- 
efnum, þó ekki plasthúðaðar plötur. 

Færi og línur til fiskveiða.
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Tollskrá 

Kafli Nr. 

59.04.02 
60.03.01 
70.04.00 

70.05.00 

70.06.00 

73.23.01 
85.01.00 

87.02.12— 
87.02.32 
87.02.35— 
87.02.39 
93.01.00— 
93.07.29 

94.01.00 

94.03.00 

94.04.00 
96.01.00 

96.02.01 
96.02.09 

96.04.00 
99.01.00— 
99.06.00 

Vörutegund 

Kaðlar, þó ekki grastóg og virmanila. 
Heilsokkar kvenna úr silki eða gerviþráðum. 
Óunnið steypt eða valsað gler (þar með talið gler, sem við framleiðsluna 

hefur verið yfirlagt öðru gleri eða styrkt með málmþræði), með rétt- 
hyrningslögun, einnig mynstrað. 

Óunnið teygt eða blásið gler (einnig þakið öðru gleri við framleiðsluna), 
með rétthyrningslögun. 

Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (einnig yfirlagt öðru gleri við fram- 
leiðslu eða styrkt með málmþræði) með rétthyrningslögun og slípað 
eða fágað á yfirborði, en ekki frekar unnið. 

Tunnur úr járn- eða stálþynnum eða plötum. 
Rafhreyflar og spennar (transformatorar), þó ekki spennar (ballasts) 

fyrir fluorerscent ljós. 

Notaðar bifreiðar, að burðarmagni minna en 3 tonn. 

Vopn og skotfæri og hlutar til þeirra, þó ekki línubyssur, hvalveiði- 
byssur og skutlar og skot í hvalveiðibyssur og línubyssur. 

Stólar og önnur sæti (þar með taldir svefnsófar o. þ. h.) og hlutar til 
þeirra, þó ekki sæti í bifreiðar. 

Önnur húsgögn og hlutar til þeirra, þó ekki eldhúsinnréttingar og skápar 
til múr- og naglfestingar og skjalaskápar og skrifborð með skjala- 
geymslum úr járni og stáli. 

Rúmbotnar, dýnur, púðar og þess háttar stoppaður húsbúnaður. 
Sópar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefnum, aðeins samanbundið, 

en ekki fest á haus, með eða án skafts. 

Aðrir sópar, penslar og burstar, þó ekki burstar, sem eru hlutar af vél- 
um, málningarrúllur, gúmmíþvögur á skafti, skaftþvögur, tannburstar 
og listmálunarpenslar. 

Fjaðrasópar. 

Listaverk, safnmunir og forngripir. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar gr. ber innflytjendum að gæta ákvæða laga 
og annarra reglugerða um bann við innflutningi eða varúðarráðstafanir í sambandi 

við hann, svo sem vegna smitunarhættu. 

2. gr. 
Gjaldeyrisleyfi þarf fyrir greiðslum til útlanda, öðrum en þeim, sem taldar eru 

hér á eftir: 

1. Opinber ríkisútgjöld, svo sem vextir og afborganir lána, kostnaður við utan- 
ríkisþjónustu og greiðslur til alþjóðastofnana. 

2. Greiðslur vegna þjónustu pósts og síma. 
3. Erlendur kostnaður gjaldeyrisbankanna.
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3. gr. 
Umsóknir um gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfi fyrir vörum og greiðslum, 

sem ekki eru frjálsar skv. 1. og 2. gr. hér að framan, skulu sendar viðskiptabönk- 
um þeim, sem rétt hafa til að verzla með erlendan gjaldeyri. 

Þegar um innflutning frilistavöru gegn gjaldfresti er að ræða, ber innflytjanda, 
áður en varan er send af stað frá útlöndum, að gera viðskiptabanka, sem rétt hefur 
til að verzla með erlendan gjaldeyri, grein fyrir væntanlegum innflutningi og semja 
um greiðslufyrirkomulag vörunnar. 

4. gr. 
Viðskiptabönkum er heimilt að binda kaup einstakra vörutegunda við opinber 

vörukaupalán, ef þær eru fáanlegar samkvæmt slíkum lánum. Á þetta einnig við 
um vörur, sem ætlaðar eru til sams konar nota og vörur, sem kaupa má samkvæmt 

slíkum lánum. 

5. gr. 
Aðrar vörur en þær, sem taldar eru í 1. gr. þessarar reglugerðar, skal toll- 

afgreiða án innflutningsleyfis, en til tollafgreiðslu annarra vara þarf innflutnings- 
leyfi. 

6. gr. 
Heimilt skal að flytja inn án innflutningsleyfis eftirtaldar vörur, enda þótt þær 

falli undir eitthvað tollskrárnr., sem talið er i 1. gr.: 

1. Fatnað og aðrar ferðamannanauðsynjar, sem tilheyra farþegum, sem koma til 
landsins frá útlöndum, að svo miklu leyti, sem tollstarfsmenn telja farangur 
þennan til eigin afnota á ferðalaginu. 

2. Vörur, sem sjómenn eða flugmenn flytja sjálfir með sér í fari sínu til persónu- 
legra nota hlutaðeiganda eða skyldmenna hans og keyptar eru fyrir hinn svo- 
nefnda áhafnagjaldeyri, þó ekki yfir 3000 kr. verðmæti í hverri ferð. 

3. Vörur, sem endursendar eru hingað frá útlöndum, vegna þess að þær seldust 
ekki, eða eru endursendar hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar þær 

sannanir eða líkur, sem tollyfirvöld tekur gildar, fyrir því, að um sé að ræða 
vörur útfluttar héðan. 

4. Vörur, sem ætlaðar eru til afnota fyrir sendiherra erlendra ríkja og aðra, sem 
samkvæmt lögum og venju njóta hér tollfrelsis, eftir nánari reglum, sem fjár- 
málaráðherra setur. 

5. Gjafir og aðrar sendingar, sem sönnur eru færðar á, að sendar séu hingað án 
þess að greiðsla komi fyrir. 

7. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða: Innflutningur á rafgeymum og efni í þá (85.04.01; 

85.04.09) skal háður gjaldeyris- og innflutningsleyfum til 1. júlí 1966. 

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

innflutnings- og gjaldeyrismála, öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi numin 
reglugerð nr. 10 29. janúar 1965, um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 21. janúar 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  
Þórhallur Ásgeirsson.
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AUGLÝSING 

um stöðumæla í Reykjavík. 

Samkvæmt ákvörðun borgarstjórnar hafa stöðumælar verið settir upp á eftir- 
töldum stöðum í Reykjavík: 

1. Austurstræti, Hafnarstræti, Bankastræti, Laugavegi frá Klapparstíg að Snorra- 
braut, Hverfisgötu að Klapparstíg. 

Stöðugjald á framangreindum götum er kr. 2.00 fyrir hverjar byrjaðar 15 
mínútur. 

2. Garðastræti frá Ránargötu að Vesturgötu, Tryggvagötu frá Pósthússtræti að 
Kalkofnsvegi og frá Grófinni að Ægisgötu, Naustunum, Pósthússtræti frá Kirkjustræti 
að Vallarstræti, Lækjargötu, Þingholtsstræti frá Bankastræti að Amtmannsstíg, Ingólfs- 
stræti frá Bankastræti að Amtmannsstíg og frá Hverfisgötu að Sölvhólsgötu, Lindar- 
götu frá Ingólfsstræti að Skuggasundi, Smiðjustíg frá Óðinsgötu að Týsgötu, Vatns- 
stig frá Hverfisgötu að Laugavegi, Vitastig frá Hverfisgötu að Grettisgötu, Barónsstíg 
frá Hverfisgötu að Grettisgötu, Hverfisgötu frá húsi nr. 70 að húsi nr. 92, Bergstaða- 
stræti frá Laugavegi að Skólavörðustíg, Klapparstíg frá Hverfisgötu að Grettisgötu. 

Stöðugjald á framangreindum götum er kr. 1.00 fyrir hverjar byrjaðar 15 

minútur. 
3. Á Kirkjutorgi, á lóðinni á horni Tjarnargötu og Kirkjustrætis, á bifreiða- 

stæðum austan Lækjargötu. Gjald á þessum stöðum er kr. 1.00 fyrir hverjar 30 
minútur. 

Skylt er að greiða fyrir afnot af stöðumælareit fyrir hvers konar vélknúin 
ökutæki. Heimilt er þó án gjaldskyldu að ferma eða afferma ökutæki, taka farþega 
og hleypa þeim út, enda sé það gert án tafar og því hraðað eftir föngum. Hámarks- 
stöðutími á götum er 30 mínútur. Gjaldskylda er á sama tíma og verzlunum er al- 
mennt leyft að hafa opið. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 8. febrúar 1966. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 29. 

REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands 1965. 

Rekstrarreikningur. 

Tekjur: 
1. Bjargráðasjóðsgjöld ríkissjóðs og sveitarfélaga .............. kr. 1 901 150.00 
2. Vaxtatekjur .............22.0000.. ens — 1478 627.73 
3. Húsaleigutekjur ...............2.02000000 0... r — 90 660.00 
4. Lántöku- og stimpilgjöld ...............200000 02... en — 7 462.50 
5. Tekjuhalli .................2.00000 sv ens — 1585 857.05 

  

Kr. 5 063 757.28
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29. 76 

Gjöld 
Kostnaðarreikningur .............0002000 000 nenna kr. 606 015.06 
Eftirgefin lån: 
a. 20% eftirgjafir Óþl. 1955 .........020000... kr. 26 060.00 
b. Eftirgefin A-lán ...........0.0000. 00 000. — 50 000.00 
c. Eftirg. óþl. 1955 skv. stjórnarsamþ. ........ —  8000.00 

— 84 060.00 
Eftirg. vextir af Óþl. 1955 .....0000000000.0.. kr. 26 360.00 
Eftirg. vextir ríkistr. skuldabréfa ............. — 26 041.57 

— 52 401.57 
Styrkir ..........20..00000 0000 — 4275 000.00 
Viðhald fasteignar ..............02000000 00... sn — 18 401.61 
Afskriftarreikningur .................020200 00.00.0000 -- 27 879.04 

Kr. 5 063 757.28 

Efnahagsreikningur 1965. 

Eignir: 
Séreignasjóður sveitarfélaga: 
a. Innstæða frá fyrra ári ................ kr. 8336 970.70 
b. Viðbót á árinu ..................00..... — 1057 685.44 

kr. 9394 656.14 
Sameignasjóður: 
a. Fasteignareikningur ................... kr. 210 371.80 
b. Innbu og lausafé ..................... — 253 161.37 
c. Skuldabréfaeign ...............20.0..... — 13143.713.21 
d. Bankainnstæður ...................... — 2691 794.49 
e. Sjóðsreikningur ....................... — 23 561.37 
f. Ógreiddir vextir í árslok .............. — 379 452.50 

gs. Sjóðsmismunur frá 1961 .............. — 3 046.00 
— 16 705 100.74 

Kr. 26 099 756.88 

Skuldir: 
Hlaupareikningur .................002..2 000. nn nn kr. 2128443.63 
Geymslufjárreikningur .................0.0.00 000... — 6 333.34 
Lán vegna húseignarinnar Laugavegur 105 hf. ............ —- 12 338.75 

Höfuðstólsreikningur 1. jan. 1965 ........ kr. 25 538 498.21 
Rekstrarhalli ................0..00.00 0. -—— 1585 857.05 

  — — 23 952 641.16 
  

Kr. 26 099 756.88 

Reykjavík, í janúar 1966. 

Jónas Guðmundsson. 
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16. maí 1966. 77 Nr. 30. 

REGLUGERÐ 

um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði um lyfjaávísanir. 

1. gr. 
Lyfseðill (recept) er lyfjaávísun gefin út af lækni, tannlækni (sbr. 13. gr.) eða 

dýralækni (sbr. 12. gr.), er lækningaleyfi hefur hér á landi, og undirrituð af honum 
með eigin hendi. Aðeins þeir aðilar, er lyfsöluleyfi hafa (lyfsalar, héraðslæknar, þar 
sem ekki er lyfjabúð, dýralæknar) mega láta lyf úti gegn lyfseðli. Lyfseðil skal stíla 
á nafn sjúklings eða eiganda dýrs og miða magn ávísaðs lyfs við þarfir sjúklings 
eða hins sjúka dýrs. Heimilt er þó að ávísa með lyfseðli nauðsynlegu magni 
tíðkanlegra heimilislyfja, án þess að um veikindi sé að ræða, og skal þá stila 
lyfseðil á nafn húsbónda eða húsmóður. Læknar mega ávísa sjálfum sér nauðsyn- 
legu magni lyfja til læknisstarfa sinna (sbr. þó 13. gr. að því er tannlækna varðar). 
Á sama hátt er læknum sjúkrahúsa, heilsuverndar- og lækningastöðva og annarra 
slíkra stofnana heimilt að ávísa stofnunum sínum nauðsynlegu magni lyfja til 
starfsemi þeirra. 

2. gr. 
Óheimilt er að ávísa með lyfseðli eða annarri læknisávísun efnum, sem ætluð 

eru til iðnaðar eða annarra verklegra nota, og fer um útlát eiturefna samkvæmt 
auglýsingu landlæknis til lyfsala og lækna 19. nóv. 1913 um sölu á eiturefnum til 
annarra afnota en lækninga. 

Efni til iðnaðar eða annarra verklegra nota fást ekki gegn lyfseðli. Dýralæknum er 
því óheimilt að ávísa með lyfseðli efnum, sem ætluð eru til að eitra fyrir dýr eða til 
að aflífa dýr, öðrum en sjálfum sér. Slíkum ávisunum (bar með taldar símaávísanir), 
skal haldið eftir í lyfjabúð og þær geymdar á sama hátt og eiturbeiðnir. 

3. gr. 

Gerð lyfseðla. 

a. Lyfseðill skal jafnan ritaður á eyðublað, sem á er prentað (stimplað) nafn, 
staða, heimilisfang og símanúmer útgefanda. Ef þörf krefur er þó heimilt að rita 

2 upplýsingar þessar á lyfseðilinn. Aðeins má rita annars vegar á lyfseðils- 
eyðublað. 

Það er ekki gert að ófrávíkjanlegu skilyrði, að lyfseðill sé ritaður á ofangreind 
eyðublöð, þar eð slík krafa gæti leitt til ófyrirsjáanlegra vandræða fyrir sjúkling. Ef 
fyrirmælum þessum er fylgt, er aukin trygging fyrir því, að réttur aðili hafi ritað 
lyfseðilinn og auðveldar lyfsala að ná til útgefanda, ef þörf krefur (sbr. 5. og 6. gr.). 
Ef sjúkrahúslæknir ritar lyfjaávísun á eyðublað stofnunar sinnar, er æskilegt að hann 
stimpli eða blokkskrifi nafn sitt á lyfseðilinn. Á þetta sérstaklega við, þegar lyfseðill 
hljóðar á nautnalyf. 

B 10 
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b. Heiti lyfs eða samsetningu skal jafnan rita á latínu, svo og fyrirmæli um það 

á hvern hátt lyfið óskast gert, ef getið er. Sérlyf skal rita með skrásettu heiti 

þess í sérlyfjaskrá!). Þunga hvers lyfs skal tilgreina í grömmum, millígrömmum 

eða míkrógrömmum og rita þyngdareiningarheitin fullum stöfum eða með venju- 

legum skammstöfunum þeirra, g, mg og míkróg, en aldrei má nota mkg?). Ef 

þungi er tilgreindur með tugabroti, er óheimilt að rita núll næst á eftir kommuð). 

Þegar lyfseðill hljóðar á lyf, sem ber að eftirrita, sbr. 6. gr., skal rita magn 

þessara lyfja bæði með tölum og bókstöfum“). Óskist lyf gert eftir annarri for- 

skriftabók en gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum), skal þess greinilega getið á 

lyfseðli. Sérlyfjum skal jafnan ávísa í því magni, sem þau eru seld í frá fram- 

leiðanda og leitast við að rjúfa ekki pakkningu. Heimilt er að nota sérlyf í 

lyfjablöndur, ef óskað er, nema bann sé lagt við annars staðar. 

1) Óheimilt er að láta úti sérlyf, sem ekki eru í sérlyfjaskrá, nema með sérstöku leyfi 

heilbrigðisstjórnarinnar (sbr. 52. og 54. gr. lyfsölulaga). 
2) Þyngdareininguna míkrógramm má aldrei skammstafa. Þá er nú lagt bann við notkun 

þyngdareiningarinnar sentígramm (sg, eg). Þyngdareiningar þær, er nota skal, eru 

hinar sömu og NFN hefur samþykkt. 
3) Tugabrot ber af öryggisástæðum að nota sem minnst. Ekki hefur þó að svo stöddu þótt 

ástæða til að banna algerlega notkun kommu, nema núll komi næst á eftir henni. Sú 

hætta er ávallt fyrir hendi, að illa rituð komma verði lesin sem tölustafurinn einn, þó 

tæplega, ef núll stendur næst fyrir framan hana. Í samræmi við þetta skal rita mg 
10 en ekki g 0,01, mikrógrömm 50 en ekki mg 0,05, þ. e. a. s. að helzt skal nota heilar 

tölur, en verði þessu ekki við komið, má nota tugabrot, ásamt einum eða í hæsta lagi 

tveim aukastöfum, sem hvorugur má vera núll. 

4) Fyrirmæli þetta er sett til tryggingar gegn því, að magni slíks lyfs verði breytt, án 

þess að eftir því verði tekið í lyfjabúð. 

c. Þess skal getið á sérstökum lyfseðli á íslenzku eða á máli viðtakanda, hvernig 

lyfið skuli nota, hve mikið skuli taka af því í einu og hve oft, enda sé ekki um 

lyf að ræða, sem selja má í lausasölu!). Nú er um lyf að ræða, sem hefur til- 

greindan hámarksskammt í gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasafni), en þeirra 

skammta er getið í viðauka 2 með reglugerð þessari, og má þá ekki láta lyfið 

úti, nema nákvæmlega sé getið hversu mikið skuli taka af lyfinu í einu?). 

1) Notkunarfyrirsögn beri með sér um hvers konar lyf er að ræða, inntökulyf, stungulyf, 

innöndunarlyf, áburð o. s. frv. 

2) Það er því ekki gert að skilyrði að dagskammts sé getið. Notkunarfyrirsögn á svefn- 

töflum, svo sem „1 tafla fyrir svefn“, verður að teljast fullnægjandi. Nánari fyrirsögn, 

svo sem „mest einu sinni á dag“, verður að telja óþarfa. Á sama hátt mundi nægja 

notkunarfyrirsögn svo sem „20 dropar eftir umtali“ eða „1 tafla eftir umtali“ o. s. frv. 

d. Tannlækni er óheimilt að skipa svo fyrir á lyfseðli, að gefinn sé stærri skammtur 

en hámarksskammtur (einstakur skammtur eða dagskammtur) af lyfjum þeim, 

er honum er heimilt að ávísa, sbr. 13. gr. Óski læknir eða dýralæknir að gefinn 

sé stærri skammtur af lyfi en nemur hámarksskammti (einstökum skammti eða 

dagskammti), má ekki láta lyfið af hendi, nema skammtur þessara efna sé á 

lyfseðlinum ritaður bæði með tölum og bókstöfum. 

Ef óskað er eftir að gefa stærri skammt af lyfi en hámarksskammti nemur, skal það 

gefið til kynna á svo ótvíræðan hátt, að ekki sé ástæða til að ætla, að um misritun sé 

að ræða. 

e. Nú tiltekur læknir það á lyfseðli, hversu oft megi láta lyf af hendi, eða með hve 

löngu millibili, og skal þessa þá getið neðan við notkunarfyrirsögn þeirrar lyfja- 

ávísunar, er þetta á við um, ef lyfseðillinn hljóðar á fleiri lyf en þetta eina 

(sbr. j-lið 5. gr.). 

Útgefandi getur gefið þessa ósk sína til kynna, t. d. með orðunum „reiteretur, reiteretur 

bis o. s. frv.
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f. 

mi
s 

Þess skal enn fremur getið á lyfseðli, hvaða manni eða dýri lyfið er ætlað. 
Jafnframt nafni sjúklings skal geta heimilisfangs hans eða heimilisfangs eig- 
anda dýrs, ef um dýr er að ræða. Ef um barn er að ræða, skal þess getið á lyf- 
seðli og tilgreina aldur. Hljóði lyfseðill á nautnalyf, sbr. 6. gr., skal hlutaðeig- 
andi framvísa nafnskírteini við afhendingu lyfsins og nafnnúmerið ritað á lyf- 
seðilinn. Sé viðtakandi annar en sá sem lyfseðillinn er stílaður á, skal einnig 
rita nafnnúmer og nafn hans á lyfseðilinn. Sama ákvæði gildir um eiganda 
dýrs, ef um dýr er að ræða!). Skorti á, að lyfseðill sé Þannig úr garði gerður, 
skal afla greindra upplýsinga hjá útgefanda lyfseðilsins, sjúklingi eða eiganda 
dýrs?). Nú hljóðar lyfseðill á lyf, sem ber að eftirrita, sbr. 6. gr., er þá óheimilt 
að láta lyf úti gegn honum, nema hann hafi verið borinn undir útgefanda og 
leiðréttur, sbr. og e-lið 6. gr. 

1) Tryggasta sannkennsl á manni er nafnnúmer hans samkvæmt þjóðskrá, en allir ein- 
staklingar, tólf ára eða eldri, hafa nú nafnnúmer hér á landi. Með lögum nr. 25 21. 
apríl 1965 var lögfest, að allir einstaklingar skuli fá nafnskírteini, þar sem getið er 
m. a. nafns, nafnnúmers og fæðingardags hlutaðeiganda. 

2) Þessara upplýsinga má oft afla hjá viðskiptavini. Óheimilt er að láta úti fúkalyf handa 
dýrum, nema tegundar dýrs sé getið á lyfseðli. 

Ef þörf er á að lyf eða sjúkraumbúðir sé afgreitt án tafar, skrifar útgefandinn 
orðið: Cito eða annað orð sömu merkingar á lyfseðilinn. 

Hér eru niður felld fyrri fyrirmæli m. a. um að læknir skuli geta Þess, hvern hann 
telji bera ábyrgð á greiðslu, ef „eito“ lyf er ekki greitt við móttöku, enda eru fyrirmæli 
um þetta atriði í lyfsölulögum, sbr. 27. gr. 

Sérhver lyfseðill skal vera undirritaður af útgefanda með eigin hendi (sbr. 1. 
gr.), og þess getið, hvort hann er læknir, tannlæknir eða dýralæknir. Heimilis- 
fang og símanúmer skal og rita á lyfseðilinn, ef upplýsingar þessar eru ekki 
prentaðar (stimplaðar) á hann. Ávallt skal dagsetja lyfseðil, og má ekki láta 
úti lyf eftir honum nema svo sé. 

Með undirskrift sinni sannar læknir heimild á sér og það jafnt, þótt hún sé illa læsi- 
leg. Ef læknir notar lyfseðilseyðublað, sem nafn hans, staða, heimilisfang og símanúmer 
er ekki prentað á (stimplað), skulu upplýsingar þessar, og þá fyrst og fremst símanúmer, 
greinilega ritaðar á lyfseðilinn, t. d. með prentstöfum. 

Ákvæði c-!), e-2) og f-ð)liða þessarar greinar taka ekki til lyfseðla, er hljóða á 
lyf ætluð sjúkrahúsum, heilsuverndar- og lækningastöðvum eða öðrum slíkum 
stofnunum eða læknum (sbr. 1. gr.) til notkunar við eigin störf. Ef lyfseðill 
hljóðar á lyf, sem útgefandi hyggst nota við störf sín, skal hann árita hann 
orðunum: Til notkunar við eigin störf. Ætli hann lyfið hins vegar sjálfum 
sér, skal hann árita lyfseðilinn með orðunum: Til eigin nota eða „mihi“. 

1) Notkunarfyrirsögn. 
2) Hversu oft megi láta lyf úti gegn sama lyfseðli samkvæmt nánari áritun læknis. 
3) Nafn sjúklings, heimilisfang o. s. frv. 

Lyfseðill skal vera greinilega ritaður og engar þær skammstafanir viðhafðar, 
er valdið geta misskilningi. Útgefanda ber að svara til þeirra mistaka, er skortur 
á því að lyfseðill sé rétt úr garði gerður, kann að hafa í för með sér. 

Skylt er þó að afla upplýsinga um vafaatriði á lyfseðli, ef einhver eru, sbr. b-lið 5. gr. 

4. gr. 

Símaávísun lyfja. 

Vegna mistaka, er leitt geta af misheyrn eða misskilningi í síma, skal takmarka 
slíkar símaávísanir, svo sem frekast er unnt. Í bráðri nauðsyn eða vegna veru-
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legrar fjarlægðar frá lyfjabúð er lyfjaávísun í síma þó heimil, en staðfesta skal 

hana með samhljóða lyfseðli, svo fljótt sem auðið er. Nægjanlegt telst það þó, 
ef útgefandi undirritar símaávísunina. Við ávísun lyfja í síma, skal auk fyrir- 
mæla 3. gr. um gerð lyfseðla gæta ákvæða b- og c-liða þessarar greinar. 

Símalyfseðill, er hljóðar á lyf, sem ekki má selja í lausasölu, er ógildur um leið og 

lyf hefur verið látið úti gegn honum, og skal þá jafnframt merkja hann fullnægjandi 

ógildingarstimpli, sbr. a- og c-liði 7. gr. Símalyfseðli, er hljóðar á nautnalyf, er haldið 

eftir í lyfjabúð, er lyf hefur veri látið úti gegn honum, en ekki afhentur sjúklingi, sbr. 

d-lið 6. gr. 

Einungis lyfsala sjálfum eða lyfjafræðingi (aðstoðarlyfjafræðingi) er heimilt 

að rita lyfseðil eftir ávísun lesinni í síma, og á sama hátt er lækni einum heimilt 

að lesa fyrir lyfjaávísun í síma!). Útgefandinn skal geta nafns síns, stöðu og 

heimilisfangs, svo og númers þess síma, er hann notar. Ef þess gerist þörf, skal 

viðtakanda heimilt að krefjast annarra þeirra upplýsinga, er nægja til að sann- 

færa hann um, að útgefandinn segi rétt til sín?). Ef símaávísun hljóðar á nautna- 

lyf, sbr. 6. gr. eða svefnlyf (barbítúrsýrulyf), skal viðtakandi sannprófa með 

upphringingu, að útgefandi segi rétt til símanúmers, eða á annan hátt afla sér 

öruggrar vitneskju um, að útgefandi hafi sagt rétt til sín, m. a. með því að 

krefjast nafnnúmers, enda sé hann honum ekki svo kunnur, að þess gerist 

ekki þörf. Þegar nautnalyfi er ávísað í síma, skal útgefandi ávallt geta fæðingar- 

dags og fæðingarárs og ef unnt er nafnnúmers þess (samkv. þjóðskrá), er lyfið 

er ætlað, eða eiganda dýrs, ef um dýr er að ræða. Ef um barn er að ræða, 11 

ára eða yngra, nægir þó að geta fæðingardags og fæðingarárs. Greindum lyfjum 

má aðeins ávísa sem töflum, skömmtum og þarfagangsstautum og ekki í meira 

magni en nemi fimm einingumð). Þó er heimilt að ávísa í síma hóstasaft, er inni- 

heldur kódein, enda fari kódeinmagn ekki fram úr 250 mg. 

1) Það er gert að skilyrði, að lyfjafræðingur annist ritun símalyfseðla. Eigi er lækni 
heimilt að láta aðstoðarfólk sitt lesa neinn hluta lyfseðils í síma, svo sem nafn, 
heimilisfang, nafnnúmer, aldur sjúklings eða upplýsingar, er lækni ber að gefa um 

sjálfan sig við útgáfu símalyfseðils. 
2) Á þetta einkum við um lækna, sem eru nýlega teknir til starfa eða aðkomulækna, sem 

lyfjafræðingur er ekki kunnur. Nokkrar upplýsingar um lækna er t. d. að finna i 

læknaskrå, er skrifstofa landlæknis gefur út í byrjun hvers árs. 
Fyrirmæli þetta er sett fyrst og fremst til tryggingar því, að ekki takist að ávísa 
nautnalyfjum á sviksamlegan hátt að nokkru ráði í síma. Eru sams konar fyrirmæli 

í gildi í Svíþjóð. 

3 =
 

Útgefandi skal hafa lyfjaávísunina yfir þannig, að viðtakanda gefist tími til að 

eftirrita hana þegar í stað á þar til gert símalyfseðilseyðublað. Að því loknu 

skal lesa lyfjaávísunina í símann fyrir útgefanda. Auk lyfjaforskriftarinnar skal 

viðtakandi rita á símalyfseðilseyðublaðið nafn útgefanda (læknis) og stöðu 

hans og heimilisfang, ef það er nauðsynlegt til auðkenningar, nafn (fanga- 

mark) sitt, degsetningu, nafn sjúklings og heimilisfang og aldur, sé um barn 

að ræða, svo og þær upplýsingar, sem sérstaklega er krafizt þegar nautnalyfi 

er ávísað. Á símalyfseðilseyðublaðið skal prentað orðið SÍMALYFSEÐILL, 

nafn lyfjabúðarinnar og númer eyðublaðsins í töluröð og skal eyðublaðið vera 

í því formi, sem sýnt er í viðauka 3 með reglugerð þessari. Símalyfseðil skal 

rita í tvíriti og skal frumritið nota við afgreiðslu lyfsins, en eftirriti haldið 

eftir. Þó er heimilt að nota eldri eyðublöð meðan birgðir endast. 

Símalyfseðilseyðublað má einungis nota til að rita á lyfjaávísun, sem lesin hefur 

verið í síma, svo og til að skjalfesta hvers konar leiðréttingar, er gerðar hafa 

verið á lyfseðli í samráði við útgefanda (sbr. og c-lid 5. gr.).



16. 
Í 

maí 1966. 81 Nr, 30. 

II. KAFLI 

Almenn ákvæði um afgreiðslu lyfja eftir lyfseðli. 

5. gr. 

. Lyfsali eða lyfjafræðingur (aðstoðarlyfjafræðingur) skal hafa vakandi auga á 
misritun og öðrum villum, er fyrir kunna að koma á lyfseðlum og að lyfseðill- 
inn sé að öðru leyti ritaður í samræmi við gildandi fyrirmæli, sbr. b-lið hér á 
eftir. Þegar tilbúningi lyfs er lokið, skal lyfjafræðingur framkvæma sérstakt 
eftirlit með að rétt sé afgreitt, svo og að lyf sé rétt áritað, með því að bera 
áritun saman við lyfseðil. Á þetta við um hvers konar afgreiðslu eftir lyfseðli. 
Lyfjafræðingur sá, er eftirlitið framkvæmir, skal árita lyfseðilinn fangamarki 
sínu til staðfestingar. 

. Ef ástæða er til að efast um, að lyfseðill sé þannig, sem honum hefur verið 
ætlað að vera, t. d. notkunarfyrirsögn ósennileg, ófullnægjandi eða villandi, eða 
á það skortir, að hann sé ritaður eða úr garði gerður samkvæmt fyrirmælum 
3. gr., má ekki láta úti lyf gegn honum, fyrr en hann hefur verið borinn undir 
útgefanda og leiðréttur, ef þess gerist þörf. 

Ef komið er í lyfjabúð með lyfseðil, sem gerðar hafa verið tortryggilegar breytingar 

á, er Óheimilt að láta úti lyf gegn honum, fyrr en málið hefur verið kannað eða lyf- 
seðillinn borinn undir útgefanda. 

Fyrirspurnir varðandi vafaatriði við afgreiðslu lyfja eftir lyfseðli skulu gerðar 
af lyfsala eða lyfjafræðingi (aðstoðarlyfjafræðingi). Árangur slíkra fyrirspurna 
skal rita í símalyfseðlabók (sbr. og d-lið 4. gr.). Breytingar á lyfseðli skulu 
greinilega á hann ritaðar og þess getið, að gert hafi verið í samráði við útgef- 
anda. Enn fremur skal rita dagsetningu og fangamark þess, er breytinguna 
hefur framkvæmt. 
Ef lyf er tilgreint á lyfseðli með öðru nafni en því, sem greint er í gildandi 
lyfjaskrá (lyfseðlasafni), skal engu að síður afhenda lyfið, ef nafnið er skýrt 
og ótvírætt, hvað átt er við. 
Ef tilgreint er á lyfseðli lyf, sem í gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasafni) er frá- 
brugðið að samsetningu því, sem það var í eldri útgáfu, skal þó afhenda það 
eftir gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasafni) og engu að síður, þó að það sé tilgreint 
með eldra nafni, nema þess sé beinlínis getið á lyfseðlinum, að lyfið óskist eftir 
annarri tilgreindri lyfjaskrá (lyfseðlasafni); þetta ákvæði á ekki við lyfseðla, 

sem ritaðir eru fyrir 1. apríl 1966. 
Ef læknir óskar eftir lyfi undir heitunum solutio, spiritus eða oleum, skal lyfið 
látið úti leyst í vatni, sterkum vínanda eða jarðhnetuolíu, nema annars sé 

beinlínis getið á lyfseðlinum. 
Ef lyf er tilgreint á lyfseðli með sama heiti og því, er það hefur í gildandi lyfja- 
skrá (lyfseðlasafni), en með öðrum styrkleika, skal það gert með sama hætti 
og hið skráða lyf og sama virkt efni (salt, efnasamband) notað, nema annars 

sé beinlínis getið á lyfseðlinum!). Nú er lyf tilgreint á lyfseðli með öðru heiti en 
hinu skráða og með öðrum styrkleika og skal þá magn virks efnis lyfsins (salts, 
efnasambands) við hann miðaður. Þó skal styrkleiki virks efnis í lyfi ávallt 

tilgreindur með sama hætti og á við um hið skráða lyf og magn virks efnis við 
hann miðaður?). 

1) Sem dæmi má nefna: Ef lyfseðill hljóðar á Tablettae codeini 10 mg, skal láta úti töflur, 
sem innihalda 10 mg af kódeinfosfati. Ef beðið er um Rhinoguttae ephedrini 0,5% 
skal láta úti 0,5% efedrínklóríðlausn, sem í hefur verið bætt 0,1% af metýlparaoxi- 

bensóati og 0,74% af natríumklóríði. Sé hins vegar óskað eftir Solutio ephedrini
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chloridi 0,5%, skal láta úti 0,5% af efedrinklóríði leyst í vatni, sbr. f-lið hér að 
ofan, og það engu að síður þótt nota eigi sem nefdropa. 

2) Sem dæmi má nefna: Ef lyfseðill hljóðar á Injectabile riboflavini 2 mg/ml, skal 
magn það af natríumríbóflavínfosfati, sem notað er, svara til þess að stungulyfið 
innihaldi 2 mg/ml af ríbóflavíni. Ef óskað er eftir Injectabile theophyllamini 10%, skal 

láta úti stungulyf sem inniheldur 10% af teófýllíni auk etýlendíaminhýdrats, sjá og 
i-lið hér á eftir. 

Ef lyf er tilgreint á lyfseðli og styrkleika ekki getið, skal það látið úti eftir 
gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasafni). Nú er lyfið tilgreint í gildandi lyfjaskrá með 
fleiri en einum styrkleika, og er þá óheimilt að láta lyfið úti gegn lyfseðlinum, 
fyrr en gengið hefur verið úr skugga um það hjá útgefanda, hvaða lyfs sé óskað. 
Magn aðrenalinbítartrats og noraðrenalínbítartrats í lausnum skal miða við 
hreint aðrenalín og hreint noraðrenalín. Hljóði lyfseðill t. d. á Solutio adrenalini 
bitartratis 0,1%, skal láta úti lausn, er inniheldur 0,1% af aðrenalíni, þ. e. a. s. 

0,182% af aðrenalinbítartrati. Lyfið skal áletra: Solutio adrenalini 0,1%. Sama 

gildir um útlát noraðrenalínbitartratlausna. 
Lækni er heimilt að tiltaka það með áritun á lyfseðil, hve oft megi láta lyfið 
af hendi eða með hve löngu millibili, enda sé ekki um lyf að ræða, er selja 
má i lausasölu. Þegar lyf er látið úti gegn slíkum lyfseðli, skal á bakhlið hans 
rita hverju sinni, hversu mikið hefur verið látið úti og hvenær (sbr. e-lið 3. gr.). 

Lyfseðillinn skal og auðkenndur stimpli lyfjabúðar hverju sinni. 
Þegar lyf er látið úti í fyrsta skipti eftir lyfseðli, skal auðkenna hann stimpli 
lyfjabúðar. Ef við gerð lyfja, sem framleidd eru samkvæmt sérstakri ósk læknis 
(ordinatio magistralis), eru notuð óvirk efni, þar með talin rotvarnarefni, sem 

€kki er getið í forskrift, skal rita á lyfseðilinn hvaða efni hafa verið notuð og 
geta magns. Þetta á þó ekki við um töflur. Þegar látnar eru úti töflur eða önnur 
lyf gerð með svipuðum hætti (medicamina comprimata), skal á lyfseðli geta 
þunga og þvermáls, svo framarlega sem þessa er ekki getið í forskrift. Verð 
lyfs skal ávallt rita á lyfseðil andspænis því sem ávísað er. Umbúðaverðs skal 
getið sérstaklega. 

Fyrirmæli þessi eru sett til tryggingar því, að sjúklingur fái nákvæmlega eins útlítandi 
lyf gegn lyfseðlinum hverju sinni, enda þótt hann skipti við fleiri en eina lyfjabúð. Áritun 
lyfjabúðar á lyfseðil skal því vera nákvæm. 

6. gr. 

Nautnalyf. 

Lyfsalar eða þeir, sem lyf láta úti, skulu eftirrita alla lyfseðla, er hljóða á eða 
innihalda lyf þau, er nú verða talin, svo og sölt þeirra eða samsvarandi sérlyf. 
Á sama hátt skal eftirrita hvers konar útlát greindra lyfja handa læknum, tann- 
læknum og dýralæknum til notkunar við eigin störf, handa læknum og dýra- 
læknum, sem hafa lyfsöluleyfi, handa sjúkrahúsum, heilsuverndar- og lækninga- 
stöðvum og öðrum slíkum stofnunum, í lyfjaskrin skipa eða annarra farartækja. 

Aethylmorphinum, ef úti er látið meira en 1 g. Þó skal ávallt eftirrita lyfseðla, 
ef etylmorfín er eitt virkra efna leyst í vatni, vínanda, sykursafa eða öðru 
þess háttar. 

Amfepramonum NFN. 
Amphetaminum. 
Chlorphenterminum NFN. 
Cocainum og kókablöð; lyf þó aðeins, ef þau innihalda meira en 0,1% af kókaíni. 
Codeinum, ef úti er látið meira en 1 g. Þó skal ávallt eftirrita lyfseðla, ef 

kódein er eitt virkra efna leyst í vatni, vínanda, sykursafa eða öðru þess 
háttar.
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Dexamphetaminum NFN. 
Dextromethorphanum NFN. 
Dextromoramidum NFN. 
Diacetylmorphinum NFN. 
Diphenoxylatum NFN. 
Hydroconum. 
Hydromorphonum. 
Isomethadonum NFN. 
Ketobemidonum NFN. 
Levorphanolum NFN. 
Methadonum. 
Methamphetaminum NFN. 
Methylphenidatum NFN. 
Metoponum NFN. 

Morphinum; lyf þó aðeins, ef þau innihalda meira en 0,2% af morfíni. 
Nicomorphinum NFN. 
Normethadonum NFN. 

Opium, ef úti er látið meira en 1 g. Óblandaða ópíumsdropa (Tinctura opii) 
skal þó ávallt eftirrita. 

Oxiconum. 
Pethidinum. 
Phenmetralinum NFN. 
Phentanylum. 

Tetraponum D48, sbr. morfin. 
Thebaconum NFN. 

Listi þessi yfir eftirritunarskyld nautnalyf er tæmandi. Breytingar, er kunna að verða 
gerðar á eftirritunarskyldu lyfseðla, verða auglýstar af ráðherra. 

b. Þau lyf, svo og sölt þeirra, er nú verða talin, má ekki ávísa einstaklingi í einu 
i meira magni en hér greinir: 
Amphetaminum, Dexamphetaminum NFN, Methamphetaminum NFN og önnur 

skyld og álíka hættuleg efni: 150 mg. 
Methylphenidatum NFN: 300 mg. 
Phenmetralinum NFN: 750 mg. 

Með reglugerð nr. 273 30. desember 1950, varðandi gerð lyfseðla og afgreiðslu 
lyfja, er tók gildi 1. janúar 1951, var fyrst tekið að takmarka útlát amfetamíns og skyldra 
efna við 150 mg í einu handa einstaklingi. Með reglugerð nr. 181 1. nóv. 1962 voru hlið- 
stæðar takmarkanir einnig látnar ná til fenmetralíns og metýlfenidats. Er hér gert ráð 
fyrir, að fyrirmæli þessi verði óbreytt frá því sem verið hefur. 

c. Eftirrita skal ofangreind lyf á eyðublöð, er landlæknir lætur í té, en eftirrit 
skulu lyfsalar senda landlækni mánaðarlega fyrir tíunda dag hvers mánaðar, 
en héraðslæknar (læknar), er lyfsöluleyfi hafa, svo og dýralæknar, á þriggja 
mánaða fresti. Þá skulu dýralæknar senda yfirdýralækni samrit skýrslu sinnar. 

Gert er ráð fyrir, að sú breyting verði gerð á eftirritun nautnalyfja, að eftirritin verði 
vélrituð, og þannig frá þeim gengið, að hægt sé að nota þau til úrvinnslu í skýrsluvélum 
ríkisins. Þegar um eftirritunarskylda lyfjasamsetningu er að ræða, er ekki nauðsynlegt 
að eftirrita alla samsetninguna. Nægir í slíku tilfelli að geta þess, að um lyfjasamsetningu 
sé að ræða (Mixtura, Solutio, Pulvis o. s. frv.) og tilgreina tegund og magn nautnalyfs 
(fjölda eininga, ef svo ber undir). Eftirritum skal skila á tilsettum tíma, og það engu 
síður, þó að blað sé ekki fullnotað. Á þetta jafnt við, þó að engin eftirritunarskyld lyf 
hafi verið látin úti á tímabilinu. 

d. Alla lyfseðla, þar með taldir símalyfseðlar, er hljóða á nautnalyf, sbr. a-lið 
hér að ofan, skal merkja fullnægjandi ógildingarmerki (sbr. c-lið 7. gr.). Lagt 
skal hald á slíka lyfseðla, og þeir sendir landlækni innan tveggja mánaða frá
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því að afgreiðsla fór fram, enda sé ekki um lyfseðil að ræða, er senda þarf 
sjúkrasamlagi til innheimtu. Ekki skal nota sama lyfseðilseyðublað til ávísunar 
á nautnalyf og önnur lyf. Ef þetta er samt sem áður gert, skal merkja hverja 
einstaka lyfjaávísun um sig á slíkum lyfseðli fullnægjandi ógildingarmerki, og 
það engu að síður, þó að um sé að ræða lyf, er láta má úti aftur og aftur gegn 
sama lyfseðli. 

- Nú hljóðar lyfseðill á nautnalyf, sbr. a-lið þessarar gr., og fullnægir ekki skil- 
yrðum næstsíðustu málsgr. b-liðs 3. gr.) og f-liðs 3. gr.?), og er þá óheimilt að 
láta lyfið úti, fyrr en lyfseðillinn hefur verið borinn undir útgefanda, og í sam- 
ráði við hann gerður úr garði, svo sem reglugerðarákvæði standa til. 

1) Magns nautnalyfs skal getið bæði með tölum og bókstöfum. 
2) Geta skal nafns og heimilisfangs, og aldurs, ef um barn er að ræða. 

7. gr. 

Ógilding lyfseðla. 

Hvers konar lyfseðlar eru ógildir ári eftir að þeir hafa verið út gefnir, enda 
sé ekki um lyf að ræða, er selja má í lausasölu, eða lyfseðla, sem þegar eru 
ógildir, sbr. 11. gr. Símalyfseðlar eru ógildir jafnskjótt og lyf samkvæmt þeim 
er tilbúið til afhendingar, enda sé ekki um lyf að ræða, er selja má í lausasölu. 

. Ef lyfseðill hljóðar á lyf, sem láta má úti aftur og aftur samkvæmt sama lyf- 
seðli, sbr. 10. gr., er lækni þó heimilt að tiltaka það með áritun á hann, hve oft 
megi láta lyfið af hendi eða með hve löngu millibili, og er lyfsala þá skylt að 
fara eftir því. 
Þegar ekki er heimilt að afgreiða oftar lyf eftir lyfseðli, skal merkja hann full- 
nægjandi ógildingarmerki, svo sem með því að letra þversum yfir sjálfa for- 
skriftina með götunarstimpli eða á annan greinilegan hátt orðin: Lyfseðillinn 
er ógildur, og má eigi afgreiða framar lyf gegn þeim lyfseðli, enda þótt á hann 
sé ritað leyfi til þess. Alla símalyfseðla skal auðkenna fullnægjandi ógildingar- 
merki um leið og lyf er látið úti gegn þeim, enda sé ekki um lyf að ræða, er 
selja má í lausasölu. 

Taka ógildingarákvæði þessi til: 
1) lyfseðla, er hljóða á lyf, sbr. 11. gr., er skal ógilda jafnskjótt og lyf hefur verið látið 

úti gegn þeim; 

2) lyfseðla, er hljóða á lyf, sbr. 10. gr., þegar ár er liðið frá útgáfu þeirra; 

3) lyfseðla, er hljóða á lyf, sbr. 10. gr., og ógilda skal áður en ár er liðið frá útgáfu 

Þeirra, ef læknir mælir svo fyrir (sbr. b-lið 7. gr); 

4) símalyfseðla, enda hljóði þeir ekki á lyf, er selja má í lausasölu (sbr. a-lið 7. gr); 
5) lyfseðla ritaða af tannlæknum, enda sé ekki um lyf að ræða, sem selja má í lausa- 

sölu (sbr. c-lið 13. gr.). 

III. KAFLI 

Áritun lyfja og umbúðir um lyf. 

8. gr. 

Áritun á umbúðir lyfja, sem látin eru úti gegn lyfseðli, skal vera glögg og 
greinileg og eftirfarandi atriða jafnan getið í árituninni: 
1. Nafns og magns lyfs eða samsetningar; 
2. nafns sjúklings eða hvaða dýri lyfið er ætlað, ef um dýr er að ræða, enda sé 

þess getið á lyfseðlinum (sbr. i-lið 3. gr.)!); 
3. fyrirsagnar um notkun lyfs, að svo miklu leyti sem hún er greind á lyfseðl- 

inum (sbr. i-lið 3. gr., svo og n-lið 8. gr.)?);
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4. dagsetningar, er gefur til kynna hvenær lyfið er afgreitt; 
5. nafns lyfjabúðar (héraðslæknis (læknis), er lyfsöluleyfi hefur, dýralæknis); 
6. eiginhandaráritunar (fangamarks) þess með bleki, er afgreiðir lyfið (sbr. 

og 5. tölulið m-liðs 8. gr.). 
Nú er lyf látið úti í tveim eða fleiri pakkningum, og skal þá áletra eina pakkn- 
ingu svo sem að ofan greinir, en hina (hinar) einungis samkv. 1., 2., 4.. 5. og 6. 
lið að ofan. Þegar sérlyf eru látin úti handa sjúkrahúsum og öðrum þess háttar 
stofnunum í umbúðum, er hafa að geyma margar smærri pakkningar, nægir þó 
að árita yztu umbúðir lyfsins. Þegar lyf í afmældum skömmtum eru látin úti, 
þar sem búið er um hvern einstakan skammt sérstaklega, skal auðkenna hverja 
einingu lyfsins heiti þess3). Undanþegin þessum ákvæðum eru legstautar, lím- 
belgir, skammtar og þarfagangsstautar, svo og lyf, sem búið er um í stanníól- 
skæni eða öðru þess háttar. 

1) Lyf ætluð sjúkrahúsum og læknum við eigin störf eru undanþegin þessu ákvæði. 
2) Sérstök áletrun lyfja, sem ætluð eru sjúkrahúsum og læknum við eigin störf. 
3) T. d. stungulyf í glerhylkjum. 

Ef um innvortis lyf er að ræða, skal áritun, sbr. 2—6. tölulið a-liðs hér að 
ofan, vera á hvítum miða, en útvortis lyfja á rauðum. Áritunarmiða stungu- 
lyfja skal auk þess auðkenna sérstaklega með rauðri rák frá neðra vinstra horni 
til efra hægra horns. Áritunarmiði á augnskolvötn, augnsmyrsli, burðarvegslyf, 
nefsmyrsli og þarfagangssmyrsli skal vera hvítur að lit. 

Þess er því ekki krafizt, að merkimiði, sem á er letrað nafn lyfs eða samsetning ein- 
göngu, hafi sérstaklega tilgreindan lit. 

Lyf gildandi lyfjaskrár (lyfseðlasafna) skal áletra hinu skráða latneska heiti. 
Þetta á þó ekki við um sérlyf (sbr. b-lið 3. gr.). Ef tilgreint er á lyfseðli lyf 
úr öðru forskriftasafni en gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasafni), skal árita lyfið 
heiti forskriftasafnsins að viðbættu heiti þess, t. d. skammstöfun. Ef tilgreint er 
á lyfseðli lyf, sem ekki hefur verið birt í heimildarritum, skal árita samsetn- 
inguna (sbr. 3. tölulið m-liðs 8. gr.). 
Ekki má rita á lyf annað nafn, aðra samsetningu, annan styrkleika né annan 
þunga en nákvæmlega svari til þess, sem úti er látið, og ekki þó þess sé óskað 
af þeim, sem lyfseðilinn hefur gefið út. Ef sérstakar ástæður mæla með því, 
getur landlæknir þó veitt undanþágu frá þessu fyrirmæli. 

Ákvæði síðari málsgreinar er sett m. a. til þess að gefa lækni kost á að geta dregið 
smátt og smátt úr notkun (styrkleika) nautnalyfja án þess að sjúklingur verði þess var 
af áritun. 

Ekki má árita lyf heiti sérlyfs, nema um slíkt sérlyf sé að ræða. Sérlyf má ekki 
láta úti í stað annars samsvarandi lyfs, nema beinlínis sé fyrir lagt, og óheimilt 
er að láta úti annað samsvarandi lyf í stað sérlyfsins. Ef lyfi í lyfjaskrá (lyf- 
seðlasafni), sem ekki er fáanlegt nema sem sérlyf, er ávísað undir heiti lyfja- 
skrár (lyfseðlasafns), skal afla upplýsinga um það frá útgefanda lyfseðilsins, 
hvaða tilsvarandi sérlyf óskist afhent. Nú er sérlyf selt undir samheiti og sé 
það selt undir sama samheiti frá tveim eða fleiri framleiðendum, skal leita 
upplýsinga hjá útgefanda lyfseðilsins, hvaða lyfs sé óskað, sé það ekki tekið 
fram á lyfseðlinum. 
Við áritun sérlyfs skal þess gætt, svo framarlega sem unnt er, að áritunarmiði 
lyfjabúðar sé ekki límdur yfir merkimiða sérlyfs. Áritunarmiða skal jafnan 
líma á glös, öskjur, túbur o. s. frv., en ekki á ytri pappaumbúðir. 
Lyf sem aðeins má láta úti gegn lyfseðli og bragðbætt hafa verið, t. d. með miklu 
magni sætindaefna eða fegruð (lituð, húðuð o. s. frv.), skal auðkenna sérstökum 

B1l
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miða, sem á er letrað með rauðum bókstöfum á ljósum grunni: Varúð! Geymist 

þar, sem börn ná ekki til. 

- Lyf, er botnfalla eða skilja sig við geymslu, skal auðkenna sérstökum miða, 
sem á er letrað: Hristist. Töflur, sem á að tyggja, skal auðkenna sérstökum 
miða, sem á er letrað: Tyggist vandlega. Töflur, er eiga að renna í munni, skal 

merkja með sérstökum miða, sem á er letrað:Látið töfluna renna í munni. Lyf 
ætluð dýrum skulu greinilega áletruð: Dýralyf. Stungulyf gildandi lyfjaskrár 
(lyfseðlasafna), er innihalda eitt virkt efni, skal auk skráðs heitis áletra undir- 
titli, er segir til um það, hversu mikið magn virks efnis er í hverjum millilítra 
lyfsins. Skal þetta jafnt gert þó undirtitils sé ekki getið á lyfseðli. Skráð stungu- 
lyf ætluð mönnum, skulu greinilega áletruð svo sem fyrir er mælt um í gildandi 
lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum) eftirfarandi bókstöfum, er gefa til kynna, hvernig 
lyfið er alla jafnan notað: 

M: til að dæla í vöðva. 

S: — — — undir húð. 
T: — — — i heila- og mænuvökva. 
Vi — — — í æð. 

Stungulyf, sem samkvæmt fyrirmælum áðurgildandi lyfjaskrár átti að árita 
bókstöfunum M, S eða V, en ekki eru í gildandi lyfjaskrá, skulu eftir sem áður 
þannig árituð, ef þau eru ætluð mönnum. Umbúðir, er hafa að geyma þurr 

efni ætluð til framleiðslu á stungulyfjum, skal árita nafni lyfs og magni að 
viðbættu „ad injectionem“. 
Innrennslislyf (Infundibilia) skulu áletruð grammafjölda innihaldsefna í hverj- 

um lítra lyfsins. Ef lyfið inniheldur efni, sem klofnar í jónir, skal í áritun 
jafnframt getið millíjafngilda efnis í hverjum litra. 

Innrennslislyf er nýyrði og á að merkja Infundibile. Komi annað betra orð í leitirnar, 
má taka það upp í þess stað. 

Stungulyf, sem innihalda morfinklóríð eða annað morfínsalt eða g-strófantin 
eitt virkra efna, má eigi árita „Injectabile“, „Ampullae“ eða „Lagenulae“, ef 

styrkleiki lyfsins er annar en í gildandi lyfjaskrá. Slík stungulyf ber að árita: 
Solutio........ pro injectione, og geta styrkleika þeirra. 

Injectabile morphini N. 63 inniheldur 20 mg af morfinklóríði og Injectabile g-strop- 
hantini N. 63 inniheldur 0,25 mg af g-strófantíni í hverjum ml. 

j. Stungulyf, sem innihalda prókaínklóríð eitt virkra efna skal árita: Injectabile 
procaini non vasoconstringens, og gelta styrkleika í hundraðshlutum. Sama máli 
gildir um stungulyf, er innihalda lídókaínklóríð, singaínklóríð eða tetrakaín- 
klóríð, svo og önnur staðdeyfilyf er innihalda eitt virkt efni. 

. Lyf í gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum) skulu að öðru leyti árituð, svo sem 
mælt er sérstaklega fyrir um í skránni. 

. Súblímattöflur og merkúrioxísianíðtöflur, svo og nikótin- og súblímatlausnir 
og sterkar arsenlausnir, ætlaðar dýrum, skal ávallt auðkenna sérstökum miða, 

sem á er ritað, með ljósu letri á dökkan grunn, orðið: Eitur! Klóramíntöflur 
og ætiefni skal auðkenna sérstökum miða, sem á er ritað með ljósu letri á 

dökkan grunn: Varúð! — Hættulegt! Óblandað klórfenótan og hexisíð svo 

og klórfenótanlyf og hexisíðlyf, sem látin eru úti í meira magni en nemur 200 g, 
skal árita: Má ekki nota gegn óþrifum á svínum, alifuglum og mjólkandi dýrum. 

. Umbúðir lausasölulyfja skulu auðkenndar merkimiða lyfjabúðar (héraðslæknis, 
dýralæknis) og geta heitis lyfs og magns. Enn fremur skal eftirfarandi atriða 
gætt:
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1. 

2. 

10. 

Lyf í gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasafni) skal árita íslenzku heiti þess eða 
alþýðuheiti, ef til er, annars hinu latneska heiti lyfjaskrár. 
Efni, þar með taldar jurtir og jurtahlutar, sem ekki eru í gildandi lyfjaskrá 
(lyfseðlasafni) skal árita sem alþýðlegustu verzlunarheiti. 
Ef um samsett lyf er að ræða, sem ekki er í lyfjaskrá (lyfseðlasafni), skal 
árita samsetninguna á íslenzku eða latínu. Nú er hið samsetta lyf gert eftir 
þekktu forskriftasafni, og má þá nota það heiti að viðbættu heiti forskrifta- 
safnsins, t. d. með skammstöfun. 
Ekki má árita skammt lausasölulyfja nema með sérstöku samþykki heil- 
brigðisstjórnarinnar, eða samkvæmt reglum, sem um það kunna að verða 
settar. 
Á merkimiða lausasölulyfs, sem gert er hverju sinni, sem um það er beðið, 
skal lyfjafræðingur sá, er framleiðir lyfið, rita fangamark sitt og geta dag- 
setningar. 
Nervinamixtúru (Mixtura nervina D 48) skal árita eftirfarandi aðvörunar- 
orðum: Stöðug og langvarandi notkun getur valdið brómeitrun. 
Formalínspíritus með mentóli (Solutio Formaldehydi spirituosa cum 
Mentholo FNCH'22) skal árita: Mest 20 dropar í glas af volgu vatni til 
hálsskolunar. 
D-vitaminlyf í skömmtum (límbelgjum, pillum, töflum) skal árita svo sem 
hér segir, ef hver skammtur inniheldur 600 a. e. af D-vítamíni: Venjulegur 
dagskammtur: 1 límbelgur, 1 pilla eða 1 tafla, eftir því sem við á. 
Óblandað klórfenótan og hexisíð svo og klórfenótanlyf og hexisiðlyf, 
sem látin eru úti i meira magni en nemur 200 g, skal árita sbr. I-lið 8. gr., 
en þegar óblandað klórfenótan eða hexisíð er látið úti, skal merkimiði auk 
þess svo úr garði gerður, sem segir í 10. tölulið hér á eftir. 
Þau lyf, er nú verða talin, skulu auðkennd rauðum merkimiða, sem á eru 
letruð eftirfarandi varnaðarorð: 

i. „Varúð! — Hættulegt!“, ritað með ljósu letri á dökkan grunn. 
ii. Þar fyrir neðan skal standa með greinilegu letri: Má ekki geyma hjá 

eða hella í ílát, sem notuð eru undir drykkjarföng, matvæli eða aðrar 
neyzlu- og nauðsynjavörur eða hreinlætisvörur. Geymist þar, sem börn 
ná ekki til. 

iii. Aðvörunarorð við einstök lyf, svo sem hér greinir, rituð með ljósu letri 
á dökkan grunn: 
Díklórediksýra. 
Ediksýra, ef ediksýrumagn fer fram úr 15%. Aðvörun: Hættulegt að 

neyta óþynnt. 
Formaldehýðlausnir, ef formaldehýðmagn fer fram úr 4%. 
Hexicid. 
Joðáburður. 
Kalíumklórat. Aðvörun: Mjög sprengifimt í snertingu við eldnæm efni. 
Klóramiín. 
Klóramínlausnir, ef klóramínmagn fer fram úr 1%. 
Klóramíntöflur. 
Klórfenótan. 
Sinkklóríðlausnir, ef sinkklóríðmagn fer fram úr 5%. 
Tríklórediksýra. 
Vítissteinslausnir, ef vítissteinsmagn fer fram úr 2%. 
Ætandi efni (Caustica). 
Ákvæði ii-liðs hér að ofan taka ekki til ediksýru, díklórediksýru, joð-



. 30. 88 16. mai 1966. 

áburðar, triklórediksýru og ætandi efna, ef skammtur fer ekki fram 

úr 30 g. 
11. Mjög eldfim efni skal árita á áberandi hátt orðunum: Eldfimt! Forðist eld 

og óbirgt ljós! 

Fyrirmæli um sérstaka merkimiða og áletrun lausasölulyfja, eru að verulegu leyti ný- 
mæli. Þegar lyf eru seld í lausasöu, eru ekki gerðar sérstakar kröfur um lit merkimiða, 

nema að því er varðar lyf þau, sem talin eru í 10. lið þessarar greinar. 

Við áritun lyfja og efna, sem ætluð eru sjúkrahúsum, heilsuverndar- og lækn- 
ingastöðvum og öðrum slíkum stofnunum eða læknum (tannlæknum, dýra- 
læknum) til að nota við störf sín, skal auk venjulegrar áritunar, eftirfarandi 

atriða gætt: 
1. Lyf, sem notuð eru í dropatali skal auðkenna sérstökum miða, sem á er letr- 

að: Notist í dropatali. 
2. Skráð lyf, er varðveitt skulu í eiturskáp og ætluð eru til útvortis notkunar 

eða til að bera á slímhimnur, tennur o. s. frv., svo og skráð æliefni og önnur 
álíka hættuleg efni, þar með talin leysanleg flúorsambönd, skal auðkenna 
sérstökum miða, sem á er letrað með ljósum stöfum á dökkan grunn: Varúð! 

— Hættulegt! 
3. Lyf og sótthreinsunarefni, sem í lyfjabúð skulu auðkennd eiturmerki og 

bynnt eru fyrir notkun á sjúkrahúsum, skal auðkenna sérstökum miða, sem 
á er letrað með ljósum stöfum á dökkan grunn: Einungis í þynningar. 

Umbúnaður lyfja skal vera við hæfi og um skráð lyf skal búið, svo sem mælt 
kann að vera sérstaklega fyrir í gildandi lyfjaskrá. Mikilvirk inntökulyf, sem 
jafnan eru gefin í dropatali, skulu látin úti í dropaglasi, eða umbúðum, er land- 
læknir kann að mæla fyrir um. 
Þau lyf, er hér á eftir verða talin, og sérstakur háski getur stafað af, skal láta 

úti í traustum umbúðum, sem þannig eru úr garði gerðar, að þær gefi ekki 
villandi hugmynd um innihald. Óheimilt er að nota flöskur eða önnur ílát, 
sem alla jafna eru notuð undir drykkjarföns, lyf eða efni ætluð til matargerðar 
og líkamssnyrtingar. Ef efni þessi eru fljótandi, skal afhenda þau í sexstrendum 
glösum eða flöskum, og séu þrír fletirnir með þéttum upphleyptum rákum eftir 
endilöngu eða í sívölum flöskum með upphleyptum rákum eftir endilöngu. Leyfi- 
legt er þó að nota sívalar flöskur með glertappa, ef magn það, sem út er látið, 

fer ekki fram úr einum lítra: 
1. Lyf þau, er greinir í 10. tölulið m-liðs þessarar gr., þó ekki hreinsuð terpentína 

til innvortis notkunar. 
2. Súblímat- og merkúrioxísíaníðtöflur, súblímat- og nikótínlausnir, svo og 

sterkar arsenlausnir ætlaðar dýrum. 
3. Aðrir ætandi vökvar. 
4. Mjög eldfimir vökvar eða lausnir, þó ekki etur (eter) og eturlyf til innvortis 

notkunar. 
Flöskur undir innrennslislyf, sbr. h-lið þessarar greinar, skulu fullnægja fyrir- 
mælum gildandi lyfjaskrár að því er gerð varðar (sbr. I. bindi, bls. 350). Þó 
skal heimilt að nota flöskur, sem ekki eru úr harðgleri, er hafa verið silíkon- 

húðaðar á innra borði, undir sítratlausnir til notkunar við blóðgjafir, enda séu 
flöskur þessar aðeins notaðar í eitt skipti og fullnægi að öðru leyti fyrirmælum 

lyfjaskrár að því er gerð varðar. 
Penicillin til notkunar í júgur á kúm, skal áletra með bláum bókstöfum á hvítum 
grunni: Eftir notkun þessa lyfs er mjólkin ónothæf til manneldis í næstu 4 

sólarhringa.
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IV. KAFLI 

Afgreiðslutilhögun lyfja. 

9. gr. 

Flokkun lyfja. 

a. Lyf, sem aðeins má láta úti gegn lyfseðli, eru flokkuð í tvo flokka, annars vegar 

lyf, sem afgreiða má aftur og aftur gegn sama lyfseðli, sbr. þó b-lið 7. gr. og 

hins vegar lyf, sem heimilt er að afgreiða aðeins einu sinni gegn sama lyfseðli. 

Er flokkun þessi miðuð við hversu mikilvirkt lyf er, hvernig notað, hugsanlegar 

eiturverkanir þess o. fl. 

Upptalning á efnum, sbr. 10. og 11. gr., er tæmandi, að því er snertir Pharmacopoea 
Danica 1948, Pharmacopoea Nordica 1963, Editio Danica með viðauka til 31. des. 1964, 
Dispensatorium Danicum 1963 og Codex Medicamentarius Scandinavicus með áorðnum 

breytingum til 30. maí 1964. Auk þess eru nokkur efni greind, sem er að finna í öðrum 

heimildarritum. Viðbót við framangreinda upptalningu mun gefin út af heilbrigðisstjórn- 

inni eftir því sem þurfa þykir. 

b. Afgreiðslutilhögun á efnum þeim, sem talin eru í kafla þessum, á einnig við 

um sölt þeirra, estur og hvers konar samsetningar, jurta- og dýralyf og galenskar 

samsetningar þeirra, nema annað sé fram tekið. 
c. Nú inniheldur lyf tvö eða fleiri efni, og fer þá um afgreiðslutilhögun lyfsins 

eftir því efni, sem ströngustu fyrirmælum er háð. 
d. Sams konar afgreiðslutilhögun á við um önnur lyf og efni, sem ekki eru talin 

í kafla þessum, og teljast mega álíka mikilvirk. Um afgreiðslutilhögun sérlyfja 

skal greina í lyfjaverðskrá. 
e. Lyf og efni, sem ekki verða heimfærð undir 10. og 11. gr. þessa kafla, má láta 

úti án lyfseðils, ef ekki fer í bága við ákvæði annarra fyrirmæla. 

10. gr. 

Lyf, sem afgreiða má aftur og aftur gegn sama lyfseðli: R. 

a. Acetazolamidum NFN 
Acetcarbromalum 

Acetphenolisatinum 
Acidum acetylsalicylicum 
Acidum amidotrizoicum 
Acidum jopanoicum CMS 
Acidum jopodicum 
Acidum nicotinicum 

Adipheninum NFN 
Adipiodonum 
Adrenonum 

Aether ad narcosin 
Aethylendiamini hydras 
Aethyli chloridum 
Agaricinum 
Aminochinuridum NFN 
Aminonitrothiazolum 
Aminosalylum 
Amylii nitris 

Anautinum CMS 

Antazolinum 

Benzocainum 

Bromisovalum 

Calciumtetracemindinatrium 

sem hjálparefni 
Calomel 

Cantharis 

Carbromalum 

Chinidinum 

Chininum 

Chiniofonum 

Chlorbutolum 

Chloreyclizinum NFN 
Chlorochinum 

Chloroformium ad narcosin 

Chromi trioxidum 

Coffeinum 

Corbadrinum NFN
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Cyclizinum NFN 
Cyclopropanum 
Cycobeminum 
Diodonum 
Diphenanum NFN 
Diphenhydraminum 
Diphenylaminum 
Doxylaminum NFN 
Emetinum 
Ephedrinum 
Erythryli nitras 
Euphorbium 
Folium Þbelladonnae 
Folium hyoscyami 
Folium jaborandi 
Folium stramonii 
Fructus colocynthidis 
Glyphyllinum 
Guanethidini phosphas 
Herba hyoscyami mutici 
Herba lobeliae 
Hexachloraethanum í stautum 

til lækninga 
Hexarginum 
Hexicidum 
Hexylresorcinolum 
Hyaluronidasum NFN 
Hydralazinum NFN 

Hydrargyri amido chloridum 
Hydrargyri oxidum 
Hydrastininum 
Jodoformium 
Jodphthaleinum 
Jodum 
Kalii stibyli tartras 
Kreosotum 
Lidocainum 
Lithii carbonas CMS 
Lithii citras 
Lobelinum 
Meclozinum 
Medrylaminum NFN 
Meglumini amidotrizoas 
Mepacrinum 
Mephenesinum NFN 

Mepivacaini chloridum 
Mepyraminum 
Metamizolum 
Metaoxedrinum 
Metaradrinum 
Methaphenilenum NFN 
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Methiodalum NFN 

Methoxaminum NFN 

Methyldopum 
Naphazolinum 
Natrii fluoridum venale 

Natrii metrizoas 

Natrii nitris 
Natrii paraaminohippuras 
Nicethamidum 

Nitrofurazonum 

Noscapinum 
Nylidrinum NFN 
Oleum crotonis 

Oxamphetaminum NFN 

Oxedrinum 

Oxiphenonum NFN 
Papaverinum 
Pentanitrolum NFN 

Pentetrazolum 

Phenacetinum 

Phenazonum 

Phenbenzaminum NFN 

Phenetidini lactas 

Phenindaminum NFN 

Pheniodolum 

Phenolphthaleinum 
Phenolsulfophthaleinum 
Phenolum 

Phenthiazinum 

Pholedrinum NFN 

Pilocarpinum 

Piperazinum 
Podophyllinum 
Pralidoximi mesylas 
Primachini phosphas 
Probenecidum CMS 

Procainum 

Promethazinum 

Propyliodonum 
Propyphenazonum CMS 
Pyrimethaminum 
Radix ipecacuanhae 
Rhizoma filicis 

Salacetamidum NFN 
Salicylanilidum NF 
Santoninum 

Semen colchici 

Semen hyoscyami 
Semen strychni 
Sorbidi nitras NFN 

Tetracainum
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Tetracemindinatrium 
Tetrachloraetylenum í límhylkjum 

til inntöku 
Tetrachlormethanum í límhylkjum 

til inntöku 
Theophyllaminum NFN 
Theophyllinum 
Thonzylaminum NFN 
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Tocamphylum NFN 
Tolazolinum 
Toloni chloridum NFN 
Trichloraethylenum ad narcosin 
Tripelenaminum NFN 
Tuber jalapae 
Vinylaether 

. Stungulyf, þar með talin þau, er ætluð eru til sjúkdómsgreiningar, hvort heldur 
er undir húð, í hold, æðar eða önnur líkamshol, svo og efni úti látin í gler- 
hylkjum og öðrum slíkum umbúðum og töflur ætlaðar til tilbúninss slíkra lyfja, 
enda séu lyf þessi ekki háð afgreiðsluhömlum, sbr. 11. gr. 

11. gr. 

Lyf, sem afgreiða má aðeins einu sinni gegn sama lyfseðli: R X 1. 

Acetanilidum 
Acetarsolum 
Acetyl Sulfisoxazole USP 
Acidum dipropylbarbituricum 
Acidum mersalylicum 
Adrenalinum 
Aethallymalum 
Aethyli biscumacetas NFN 
Aethylmorphinum 
Aldosteronum 

Allypropymalum 
Alseroxylon NND 
Aminophenazonum 
Aminopterinum NFN 
Amisometadinum NFN 
Amphetaminum 
Amyleni hydras 
Androstanolonum NFN 
Antibiotica ót. a. 
Apomorphinum 
Apronalum 
Arecolinum 
Arsen og arsensambönd 
Atropinum 
Azacyclonolum NFN 
Bacitracinum 
Bakteríulyf (Sera, Vaccina o. s. frv.) 
Barbiturata ót. a. 
Benactyzinum NFN 
Benzhexolum NFN 
Benzstigminum NFN 
Benztropinum NFN 
Benzylpencillinum 
Betazolum 

Bulbus scillae 

Busulfanum NFN 

Butylscopolaminum 
Caleiferolum 

Calciumtetracemindinatrum 

Caramiphenum NFN 
Carbacholinum 

Carbarsonum NFN 

Carbomycinum NFN 
Carbonei sulfidum í límhylkjum 

til inntöku 
Chlorali hydras 
Chlorambucilum 

Chloramphenicolum 
Chlorisondamonum NFN 

Chlormethinum NFN 

Chlormezanonum NFN 

Chlorpromazinum 
Chlorpropamidum 
Chlorprothixenum 
Chlortetracyclinum NFN 
Chlorthiazidum NFN 

Chlorzoxazonum 
Chorion-gonadotropinum NFN 
Cincainum 

Cinchophenum 
Cocainum 

Codeinum 

Colchicinum 

Corticotropinum NFN 
Cortisonum 

Cyanoacetohydrazidum 
Decamethonum NFN 

Demethylchlortetracyclinum 
Deslanosidum 

Desoxicortonum
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Dexamphetaminum NFN 
Dextromethorphanum NFN 

Dextromoramidum NFN 
Diacetylmorphinum NFN 
Diaethylstilboestrolum 
Diallymalum 
Dichlorphenarsini chloridum 
Dicumarolum 
Diemalum 
Dienoestrolum NFN 
Diethazinum NFN 
Digitoxinum 
Digoxinum 
Dihydrostreptomycinum 
Dihydrotachysterolum NFN 
Dijodtyrosinum 
Dimercaprolum 
Diphenoxylatum NFN 
Disulfiramum CMS 
Dixamonum NFN 
Enallypropymalum NFN 
Endiemalum NFN 
Enhexymalum 
Enibomalum NFN 
Enphenemalum 
Ergometrinum 
Ergotaminum 
Erythromycinum NFN 
Ethadonum NFN 
Ethinyloestradiolum 
Ethisteronum 
Fluorhydrocortisonum NFN 
Fluormethylprednisolonum NFN 
Fluostigminum NFN 
Fluoxiprednisolonum NFN 
Folium digitalis 
Gallamonum 
Geislavirk efni 
Glycarsamidum NFN 
Glyceryli nitras 
Griseofulvinum 
Hexamethonum NFN 
Hexemalum 
Hexoestrolum NFN 
Histaminum 
Homatropinum 
Hydrargyri chloridum corrosivum 
Hydrargyri jodidum 
Hydrargyri oxicyanidum 
Hydrochlorthiazidum 
Hydroconum 
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Hydrocortisonum 
Hydromorphonum 
Hydroxizinum NFN 
Hyoscyaminum 
Ibomalum NFN 
Insulinum 
Iproniazidum NFN 
Isomethadonum NFN 
Isoniazidum 
Isoprenalinum 
Jodthiouracilum 
Ketobemidonum NFN 
Khellinum NFN 
Lanatosidum C 
Levorphanolum NFN 
Levothyroxinum 
Liothyroninum NFN 
Mafenidum NFN 

Mebumalum 
Mecamylaminum NFN 
Mephenetoinum 
Meprobamatum 

Meralluridum NFN 
Mercaptomerinum NFN 
Mercaptopurinum 

Methacholinum 

Methadonum 

Methamphetaminum NFN 
Methandriolum NFN 

Methoestrolum NFN 
Methylatropinum 
Methylergometrinum NFN 
Methylhomatropinum NFN 
Methylphenidatum NFN 
Methylscopolaminum 
Methyltestosteronum 
Methylthiouracilum 
Metoponum NFN 

Morphinum 
Nalorphinum NFN 
Natrii arsenas 

Natrii auri chloridum 
Natrii aurothiomalas NFN 
Natrii monomethylarsinas 
Neoarsphenaminum 
Neocinchophenum 
Neomycinum 
Neostigminum 
Nicomorphinum NFN 

Nicotinum venale 
Nifurazolidonum
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Nitrofurantoinum 

Nitrostigminum NFN 
Nitrosulfathiazolum NFN 

Normethadonum NFN 

Noradrenalinum 

Nortestosteronum 

Novobiocinum NFN 

Nystatinum NFN 
Oestradiolum 

Oestronum NFN 
Opium 
Oxiconum 

Oxitetracyclinum NFN 
Oxophenarsinum NFN 
Oxytocinum 
Paraldehydum 
Paramethadionum NFN 

Penicillinum 

Pentamethonum NFN 

Pentolonum NFN 

Pentoxiverinum NFN 

Pentymalum 
Pethidinum 

Phenacemidum NFN 

Phenadoxonum NFN 

Phenemalum 

Phenforminum 

Phenindionum 

Phenmetralinum NFN 

Phenpropaminum NFN 
Phenylbutazonum NFN 
Phenytoinum 
Phosphorus 
Phthalylsulfathiazolum 
Physostigminum 
Picrotoxinum 
Pituitarium posterius NFN 
Polymyxinum NFN 
Prednisolonum 

Prednisonum 

Primidonum NFN 

Procainamidum NFN 

Prochlorperazinum NFN 
Progesteronum 
Promazinum NFN 

Propanthelinum NFN 
Prophenaminum NFN 
Propylthiouracilum 
Protoveratrines A et B NND 

Pyrazinamidum 
Pyridostigminum NFN 

Nr. 30. 

Reserpinum 
Rhizoma veratri 
salazo-sulfapyridinum NFN 
Salazo-sulfathiazolum NFN 
Scopolaminum 
Secale cornutum 

Sera therapeutica 
Sparteinum 
Spironolactonum 
Streptoduacinum NFN 
Streptomycinum 
g-Strophantinum 
Strychninum 
Succinylsulfathiazolum NFN 
Sulfabenzpyrazinum 
Sulfacetamidum NFN 
Sulfadiazinum 
Sulfadimethoxinum NFN 
Sulfadimidinum 
Sulfafurazolum 
Sulfaguanidinum NFN 
Sulfaisodimidinum NFN 
Sulfamerazinum 
Sulfamethizolum 
Sulfamethoxipyridazinum NFN 
Sulfanilamidum 
Sulfapyrazinum NFN 
Sulfapyridinum NFN 
Sulfarsphenaminum NFN 
Sulfathiazolum 
Sulfonalum NFN 
Súlfónamið-lyf ót. a. 
Suxamethonum 
Testosteronum 

Tetracyclinum 
Tetraponum 

Tetrylammonii bromidum 
Thebaconum CMS 
Triabendazolum 
Thiamazolum NFN 
Thiomebumalum NFN 
Thyreoideum 
Tolbutamidum 
Tretaminum NFN 
Tribromaethanolum 
Trimethadionum 
Tyrothricinum NFN 
Vasopressinum NFN 
Viomycinum NFN 
Yohimbinum NFN 
Zoxazolaminum NFN 

B12
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12. gr. 

Dýralyf. 

a. Dýralæknum er einungis heimilt að ávísa með lyfseðli lyfjum til dýralækninga. 

b. Menn, sem starfa samkvæmt 13. gr. laga nr. 124 22. des. 1947 um dýralækna, eiga 

rétt til þess að afla sér lyfja hjá héraðsdýralækni eða samkvæmt ávísun hans. 

13. gr. 

Tannlæknalyf. 

a. Tannlæknum er heimilt að ávísa sjálfum sér til þess að nota við störf sín: 

i. 
ii. 

iil. 

vi. 

vii. 

viii. 

ix. 

Svæfingarlyfjum. 

Staðdeyfilyfjum, sem skráð eru í gildandi lyfjaverðskrá, til deyfinga í 

munni. Ef slík lyf innihalda æðaþrengjandi efni, skal nota adrenalin, 

noraðrenalín, korbadrín eða sölt þessara efna. Staðdeyfilyf skal láta úti í 

venjulegum litlausum glerhylkjum, sívölum glerhylkjum (tubuli) eða 

hettuglösum. 

Ampullae adrenalini 0,1%. Injectabile nicethamidi (0,25 g/ml), Injectabile 

oxedrini (60 mg/ml), Injeetabile pilocarpini 2% (20 mg/ml), Rhinoguttae 

ephedrini og Vitrella amylii nitritis (0,1 g). 

. Topicinum og tilsvarandi sérlyfjum. 

Lyfjum þeim, sem greind eru í b-lið hér á eftir, en án takmarkana á magni, 

er þar ræðir. 

Þessum lyfjum til tannpenslunar: Solutio natrii fluoridi concentrata 2% 

DAK 50, Solutio natriimonofluorphosphatis 8%, svo og stannóflúorið í 

afmældum 800 mg skömmtum til að leysa í 10 ml af vatni. Stannóflúoríð 

skal láta úti í loftþéttum umbúðum varið áhrifum birtu. 

Efnum þeim, sem greind eru í vi.-lið hér að ofan og ætluð eru til að fága 

með tennur, ef flúoriðjónmagn fer ekki fram úr 2% að styrkleika. 

Þessum munnskolunarlyfjum eða lyfjum ætluðum til að bursta með tenn- 

ur: Vatnslausnum, er innihalda natríumflúorið eða natríummónóflúor- 

fosfat, ef flúoríðjónmagn fer ekki fram úr 0,1% að styrkleika. Í lausnir 

þessar má ekki setja bragðbætandi efni, og skal ávísa þeim og þær látnar 

úti undir heitunum: „Gargarisma natrii fluoridi“ eða „Gargarisma natrii 

monofluorphosphatis“, og geta styrkleika. 

Sérlyfjum, sem innihalda Demethylchlortetracyclincalcium NFN og Fluoxi- 

prednisoloni acetonidum NFN í duftblöndu eða pasta. 

Leysanleg flúorsambönd skulu auðkennd sérstökum miða, sem á er letrað: Varúð — 

Hættulegt, sbr. n-lið 8. gr. 

b. Tannlæknum er heimilt að ávísa sjúklingum sínum þeim lyfseðilsskyldum 

lyfjum, sem greind eru hér á eftir. Lyfi í afmældum skömmtum má eigi ávísa 

í meira magni en 25 skömmtum í senn. 

1. Guttae pentetrazoli 
— nicethamidi 
Nystatinum og tilsvarandi sérlyfjum 
Oxitetracyclinum og tilsvarandi sérlyfjum 

Penicillinum, samböndum þess og tilsvarandi sérlyfjum 

Solutio natrii fluoridi 0,5% til tannpenslunar 

Tablettae allypropymali 0,1 g 
— atropini 0,25 mg 
— capacetyli 
— carbromali 0,5 g
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Tablettae codamidi 
— codazoni DAK 50 
— codimagnyli 
— — non obstipantes 
— codipheni 
— — non obstipantes 
— coffazini DAK 50 
— coffiplex D48 
— enhexymali 0,25 g 
— glutethimidi 0,25 g 
— hexemali 0,1 g 

— meprobamati 0,2 g 
— — 04 g 
— methylatropini 0,5 mg 
— methylscopolamini 0,5 mg 
— mobutazoni 0,25 g 
— natrii fluoridi 0,55 mg 
— oxedrini 0,1 g 

— oxyphenbutazoni 0,1 g 
— pentymali 0,1 g 
— phenemali 100 mg 
Tetracyclinum og tilsvarandi sérlyfjum 

Listi bessi er tæmandi og må ekki frå honum vikja. 

ii. Samsvarandi sérlyfjum og þeim, er greind eru í i-lid hér að framan. 

Takmarkanir þær, er greindar eru í upphafi b-liðs hér að framan, eiga jafnt við 
um tilsvarandi sérlyf. 

iii. Lausasölulyfjum. 
iv. Lyfjum ætluðum til staðverkunar í munni, þar með taldar sogtöflur, svo 

og lyfjum, sem eingöngu eru ætluð til útvortis notkunar. 
v. Tannkremi, sem inniheldur flúorsambönd, ef greint er á sérlyfjaskrá. 

c. Sérhvern lyfseðil útgefinn af tannlækni skal merkja fullnægjandi ógildingar- 
merki strax og lyfið er fullbúið til afhendingar, enda sé ekki um lyf að ræða, 
sem selja má í lausasölu. 

Fyrirmæli þessi um heimild tannlækna til að ávísa lyfjum, eru að verulegu leyti 

sniðin eftir tilsvarandi reglum, sem í gildi eru í Danmörku, en eru þó nokkuð rýmri, 
t. d. að því er fúkalyf varðar. 

14. gr. 

Undanþágur varðandi lausasölu nokkurra lyfja. 

Undanþegin ákvæðum 10. og 11. gr. eru lyf þau, er nú skal greina og heimilt er 
að selja í lausasölu: 

a. Þau efni, jurtalyf og samsetningar þeirra, sem um getur í 10. gr., séu þau ætluð 
til útvortis notkunar, svo sem áburður, plástur, smyrsli, stráduft og augn- 
baðvatn. 

b. Þau lyf, sem greind eru í viðauka 1 með reglugerð þessari. 

Lausasölulyf skal árita íslenzku heiti, alþýðuheiti, verzlunarheiti eða jafnvel latnesku 
heiti, sbr. 1—-3. tölulið m-stafliðs 8. gr. Óheimilt er að láta úti í lausasölu lyfjablöndur, 
sem innihalda Mixtura senegae jodata composita D48, Mixtura senegae jodata DD63, 
Syrupus noscapini, Infusum ipecacuanhae DD63, Mixtura ipecacuanhae pro infantibus 
DD63 og Syrupus ipecacuanhae DD63, og það engu að síður, þótt blandað sé með lyfjum, 
sem láta má úti án lyfseðils. Lyf þau, sem greind eru í viðauka 1, er óheimilt að láta 
úti með annarri áletrun en þar greinir.
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15. gr. 

Ljósmæðralyf. 

Ljósmæður eiga rétt á að fá afhent úr lyfjabúð gegn eigin ávísun (sbr. auglýs- 

ingu landlæknis 12. febrúar 1934: Áhalda- og lyfjaskrá ljósmæðra), lýsól og önnur 

venjuleg sótthreinsunarlyf eftir vild, Hoffmannsdropa, kamfórudropa, sekaledropa, 

vítissteinsvatn 2% að styrkleika og þynnta saltpéturssýru í fyrirskipuðum skömmt- 

um. Stærri skammta, svo og ópíumsdropa, má aðeins afhenda þeim gegn læknis- 

ávísun. 
16. gr. 

Skipslyf. 

Undanþegin ákvæðum þeim, er getur í 10. og 11. gr., eru lyf þau, sem aðeins 
er heimilt að láta úti gegn lyfseðli, ef þau eru ætluð til notkunar í lyfjaskrín skipa, 
sbr. reglugerð nr. 136 28. nóvember 1955 um lyf og læknisáhöld í íslenzkum skip- 
um. Er lyfsala þá heimilt að láta af hendi umgetin lyf gegn skriflegri beiðni skip- 
stjóra. Beiðnina skal lyfsali geyma í fimm ár. Um afgreiðslu nautnalyfja vísast 

til 6. gr. 
17. gr. 

Áfengi til lækninga. 

Um hvers konar áfengisútlát lyfjabúða og lækna og um áfengislyfseðla fer eftir 
reglugerð nr. 116 13. maí 1952 um sölu áfengis til lækninga, eða öðrum reglum, sem 

settar kunna að verða samkvæmt áfengislögum. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

18. gr. 

Nú rekur læknir lyfjaverzlun, af því að engin lyfjabúð er í nánd, og er komið 
til hans með lyfseðil frá öðrum lækni; skal hann þá haga sér að öllu leyti eftir 
þeim fyrirmælum, sem hér eru sett lyfsölum. Nú leitar maður eigi læknisráða en 
biður um lyf, er eigi má selja án lyfseðils, og er þá læknir sjálfráður um það, hvort 
hann vill selja honum lyfið. Ef læknir telur víst, að lyfið verði rétt notað og þörf 
sé fyrir það, skal hann að jafnaði láta það af hendi, en telji læknir hættu á því, 
að lyfið verði misnotað, þá skal hann að sjálfsögðu neita að láta það af hendi. 
Læknir, sem sjálfur lætur úti lyf til sjúklinga sinna, skal um áritun lyfjanna og 

annað haga sér nákvæmlega eftir þessum reglum. 

19. gr. 

Um brot gegn ákvæðum þeim, sem sett eru með reglum þessum, fer eftir fyrir- 

mælum XI. kafla lyfsölulaga nr. 30 29. april 1963. 

20. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 23. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. 
apríl 1963, gengur í gildi 1. júlí 1966 og fellur þá jafnframt úr gildi reglugerð 
varðandi gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja nr. 273 30. desember 1950, svo og ákvæði 
annarra fyrirmæla, er fara í bága við fyrirmæli þessarar reglugerðar. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. mai 1966. 

Jóhann Hafstein. 
Jón Thors.
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Viðauki 1 

gr. b. 
  

Lyf, jurtalyf eða Samsetningar, 
Athugasemdir Dæmi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

lyfjasamsetningar er selja má í lausasölu 

Lyf í afmældum skömmtum Einstakur skammtur mest 5 mg Tablettae acet- 
A Áletrist: Hægðatöflur Phenolisatini 5mg 

Acetphenolisatinum | Mixtura parisatini DD63 Áletrist: Hægðalyf. 1 barnaskeið að kvöldi handa fullorðn- 
um 

Acidum Lyf i afmældum skåmmtum Einstakur skammtur mest 1 g Tablettae acetylsali- 
acetylsalicylicum eylicae 0,5 g 

Tablettae magnyli 

Adrenalinum Lausnir blandaðar öðrum efnum | Ekki yfir 0,01% að styrkleika 

Tablettae coffazini DAK50 Mest 20 töflur handa einstaklingi 

Aethallymalum Tablettae coffazyli DAK50 Áletrist: Verkjatöflur. Mest 6 töflur á sólarhring handa 
fullorðnum 

Anautinum Töflur, stílar Einstakur skammtur mest 0,1 g Tablettae anautini 0,1 g 
Mest 10 töflur (stílar) handa einstaklingi 
Áletrist: Sjóveikistöflur (sjóveikisstílar) 1 tafla (stíll) 
klukkustund áður en ferð er hafin, mest 2 töflur (stílar) á 
sólarhring handa fullorðnum 

Benzocainum Suppositoria benzocaini composita, Unguentum chlorbutoli 
gyllinismyrsli benzocaini DD63 

Bromisovalum Tablettae bromisovali 0,3 g Mest 10 töflur handa einstaklingi 
Áletrist: Svefntöflur. Mest 2 töflur á sólarhring handa 

fullorðnum 

Caleiferolum Lausnir er innihalda ekki meira en 
3000 a.e. af D-vítamíni í grammi, 
svo og lyf í afmældum skömmtum, 
er innihalda ekki meira en 1000 a.e. 
í skammti 

Calomel Gyllinismyrsli Unguentum chlorbutoli 
DD63 
Unguentum chlorbutoli 
benzocaini DD63 

Tablettae chinini 0,1 g Mest 20 töflur handa einstaklingi 
Chini Áletrist: 1 tafla mest 3svar á dag 

minum Lausnir 
Ekki yfir 0,5% að styrkleika 

Lyf í afmældum skömmtum Einstakur skammtur mest 0,3 g Capsulae chlorbutoli 
coffeicae D48 
Suppositoria chlorbutoli 
coffeica D48 Chlorbutol Augndropar 

Lausnir til að úða með háls eða kok Nebuloleum chlorbutoli 
compositum D48 

Chloroformium Gyllinismyrsli Til löggiltra geldingamanna, sbr. lög nr.123 27. des. 1935 | Unguentum chlorbutoli 
ad narcosin um geldingu húsdýra benzocaini DD63 

  

Cincainum   Gyllinismyrsli   Ekki yfir 1% að styrkleika   Ungentum cincaini 
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Lyf, jurtalyf eða Samsetningar, Athugasemdir Dæmi 

  

  

  

lyfjasamsetningar er selja má í lausasölu 

Lyf í afmældum skömmtum Einstakur skammtur mest 0,1 g Capsulae chlorbutoli 
coffeicae D48 
Suppositoria chlorbutoli 

. coffeica D48 

Coffeinum Tablettae coffeini 0,1 g 

Mixtúrur B-tonicum DD63 
Tonicum DD 63 

Diallymalum Tablettae diallyzoni DAK50 Mest 20 töflur handa einstaklingi 
Áletrist: Verkjatöflur. Mest 3 töflur á sólarhring handa 

fullorðnum 

Diphenhydraminum | Tablettae coffinautini Mest 10 töflur handa einstaklingi 

Tablettae diphenhydramini 50 mg Áletrist: Sjóveikistöflur. 1—2 töflur áður en ferð er hafin, 
mest 4 töflur á sólarhring 

  

Erythryli nitras Töflur Einstakur skammtur mest 30 mg 
Mest 50 töflur handa einstaklingi 
Áletrist: 1 tafla í senn mest 3svar á sólarhring 

Tablettae erythryli 
nitratis 5 mg 
Tablettae eryhryli 
nitratis 30 mg 

  

Extractum 
colocynthidis 

Pilulae aperientes Withii D48 Áletrist: Hægðapillur. 1—2 pillur að kvöldi 

  

Folium belladonnae Lyf gegn kafmæði Áletrist: Til að reykja gegn kafmæði 

  

Folium hyoseyami Lyf gegn kafmæði Áletrist: Til að reykja gegn kafmæði 

  

Folium stramonii Lyf gegn kafmæði Áletrist: Til að reykja gegn kafmæði Pulvis fumalis stramonii 
D48 

  

Glyceryli nitras 

Töflur 

Tabl. nitrocombini DD63 
Tabl. diplonitroli DAK50 

Einstakur skammtur mest 0,5 mg. Mest 20 töflur handa 
einstaklingi 

Resoriblettae glyceryli 
nitratis 0,25 mg 

  Áletrist: 1 tafla í senn, mest 10 töflur á sólarhri 

Áletrun: 1 tafla í senn mest 3svar á sólarhring 

iblettae glyceryli 
mitratis 0,5 mg 

  

Mixtura senegae jodata composita 
D48 

Mest 300 g handa einstaklingi 
etrist: 1 matskeið í senn mest 3svar á dag handa full- 

  

  

  

  

  

då 
Herba lobeliae óði 

Lyf gegn kafmæði Áletrist: Til að reykja gegn kafmæði Pulvis fumalis stramonii 
D48 

Hydrargyri Collyrium hydrargyri oxicyanidi Áletrist: Augnbaðvatn 
oxicyanidum 

Jodum Lausnir Ekki yfir 10% að styrkleika Guttae jodi D48 
Spiritus jodi 5% 

Kreosotum Kvefmixtúrur Ekki yfir 3'/,, að styrkleika 

Töflur Einstaka skammtur mest 25 mg 
.… Mest 10 tåflur (stilar) handa einstaklingi 

Meclozini Stilar Áletrist: 1 tafla (stíll) klukkustund áður en ferð er hafin, 

ehloridum mest 2 töflur (stílar) á sólarhring handa full- 
orðnum 

Noscapinum Syrupus noscapini Áletrist: Hóstasaft. 1 matskeið mest 3svar á dag aðeins     handa fullorðnum. Gefist börnum aðeins eftir 
læknisráði   
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Lyf, jurtalyf eða Samsetningar, 
Athugasemdir Dæmi 

  

  

  

lyfjasamsetningar er selja má í lausasölu 

Oestronum Áburðir og smyrsli til útvortis | Ef styrkleiki fer ekki fram úr 100 a.e./g 
notkunar 

Pentanitrolum Töflur Einstakur skammtur mest 50 mg. Mest 50 töflur handa | Tablettae pentanitroli 
einstaklingi DD63 
Áletrist: 1 tafla í senn mest 3svar á sólarhring Tablettae diplonitroli 

DAK50 
Tablette nitrocombini 
DD63 

Lyf í afmældum skömmtum Einstakur skammtur mest 0,25 g. Mest 25 töflur handa |Tablettae phenacetyli D48 
. einstaklingi 

Phenacetinum 

Lausnir 
Áletrist: 1 tafla mest 3svar á dag 

Solutio hydrogenii 
peroxidi 3% 

  

Phenazoni salicylas Lyf í afmældum skömmtum Einstakur skammtur mest I g Tablettae phenazoni sali- 
eylatis 0,5 g DD63 

  

Lyf í afmældum skömmtum Einstakur skammtur mest 1 g Dosipulveres phenazoni 

  

  

  

  

  

  

  

  

Phenazonum 1g DD63 
Lausnir 

Töflur Einstakur skammtur mest 0,1 g Tablettae phenol- 
Áletrist: Hægðatöflur. 1—2 töflur að kvöldi phthaleini 0,1 g 

Phenolphthaleinum 
Fljótandi blöndur Ekki yfir 1,3% að styrkleika Emulsio paraffini cum 

Áletrist: Hægðalyf. 1 barnaskeið að kvöldi phenolphthaleino DD63 gðaly 

Lausnir Ekki yfir 2% að styrkleika Aqua phenoli 2% DD63 
Aqua phenosalyli DD63 

Phenolum Plástrar Áletrist: Útvortis Lotio phenoli DD63 

Propyphenazonum Lyf í afmældum skömmtum Einstakur skammtur mest 0,5 g Tablettae coffazini 
DAK50 
Tablettae coffazyli 
DAK50 

Infusum ipecacuanhae DD 63 

Infusum ipecacuanhae compositum 
Radix DD63 Mest 250 g handa einstaklingi 
i h Áletrist: 1 teskeið mest 3svar sinnum á dag handa börnum pecacuanhae N . . 

Mixtura ipecacuanhae pro in- 
fantibus DD63 

Syrupus ipecacuanhae DD63 

Strychninum Mixtúrur Ekki yfir 0,005% að styrkleika B-tonicum DD63 
Áletrist: 1 matskeið mest 3svar á sólarhring Tonicum DD63 

Sulfanilamidum Lausnir til dýralækninga Ekki yfir 0,5% að styrkleika 

Súlfónamíð Smyrsli til dýralækninga Áletrist: Handa dýrum 

Tetracainum Gyllinismyrsli Ekki yfir 2% að styrkleika 

  

Tinctura opii 
benzoica   Mixtura senegae jodata 

Mixtura senegae jodata composita 
D48   Mest 300 g handa einstaklingi 

Áletrist: 1 matskeið í senn mest 3svar á dag handa full- 
orðnum   
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Eftirtalin lyf má láta úti án lyfseðils, ef þau eru notuð til dýralækninga: 
1. Bakteríulyf (sera, vaccina o. s. frv.). 

2. Lyf, sem innihalda allt að 2% hexicidum. 
3. Phenthiazinum. 
4. Piperazinum. 

Viðauki 2 

HÁMARKSSKAMMTAR 

1. Skilgreining. 

Með hámarksskömmtum er átt við einstaka lyfjaskammta, dagskammta eða 
skammta, sem miðast við önnur tímamörk og greindir eru í upptalningu lyfjaskrár 
eða öðrum heimildarritum viðurkenndum af heilbrigðisstjórninni og eru þeir stærstu 
skammtar, sem útgefanda lyfseðils er heimilt að ávísa og lyfjabúð að láta úti, 
nema gætt sé sérstakra fyrirmæla, sem sett eru í öryggisskyni, og við eiga, þegar 
útgefandi lyfseðils óskar eftir að gefa meira magn af lyfi en hámarksskammti 
nemur, sbr. c- og d-lið 3. gr. 

2. Hámarksskammtar, tilgangur og sjónarmið. 

Hámarksskammtur lyfs í lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum o. s. frv.) er tilgreindur 
í því skyni að koma í veg fyrir að mistök við ritun lyfseðils verði til þess, að 
sjúklingi sé fengið í hendur lyf, er geti orðið honum að tjóni, sé þess neytt einu 
sinni eða oftar, svo sem fyrir er mælt á lyfseðlinum. 

Það ber því ekki að líta á hámarksskammta sem leiðbeiningu um lyfjagjöf 
hlutaðeigandi efna. 

Hámarksskammtar eru settir að nokkru með hliðsjón af eiturverkunum lyfja 
og hve hratt líkaminn losar sig við þau, og að nokkru með tilliti til tíðkanlegra 
skammta, þannig að sjaldan sé þess þörf að gefa meira en hámarksskammti nemur. 

Ef lyf eyðist hægt úr líkamanum, en nauðsynlegt reynist að byrja lækningu 
með svo stórum skömmtum um stuttan tíma, að áframhaldandi lyfjagjafir gætu 
valdið eiturverkunum, þá er hámarksskammtur settur þannig, að tíðkanlegur byrj- 
unarskammtur er stærri en hámarksskammtur, en venjulegur viðhaldsskammtur 
fer ekki fram úr hámarksskammti. Sem dæmi má nefna Folium digitalis standard- 
isatum og Dicumarolum. 

3. Sérstök fyrirmæli. 

Lyf, sem samkvæmt lyfseðli óskast gefið í meira magni en nemur hámarks- 
skammti, sbr. 4.—6. tölulið hér á eftir, og ætlað er mönnum eða dýrum, má því 
aðeins láta úti, að lyfseðillinn sé ritaður í samræmi við gildandi fyrirmæli, sbr. 
c- og d-liði 3. gr. 

Hámarksskammtar þeir, sem greindir eru í 5. og 6. tölulið hér á eftir, eru allir 
viðurkenndir af heilbrigðisstjórninni og er listinn tæmandi. Ef nýjum lyfjum, sem 
hafa hámarksskammt, verður bætt í lyfjaskrá (lyfseðlasöfn o. s. frv.), mun gefin 
út auglýsing um staðfestingu á þeim hámarksskömmtum. Þótt þetta kynni að drag- 
ast, ber lyfsölum (héraðslæknum) þó að hafa gát á, að ekki sé gefinn skammtur 
af nýju lyfi, er fari fram úr hámarksskammti þeim, sem greindur kann að vera í 
viðauka við lyfjaskrá (lyfseðlasöfn o. s. frv.), sbr. þó c- og d-liði 3. gr. Vakin er 
athygli á því, að í 5. og 6. tölulið er einnig getið hámarksskammta margra efna, 

sem seld eru sem sérlyf, eða nær einvörðungu notuð við gerð slíkra lyfja.
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Ef ekki er tilgreint við hámarksskammt við hvers konar notkun lyfs er átt, 
á hámarksskammturinn við um hvers konar notkun, nema útvortis notkun. 

Ef tilgreint er. að hámarksskammtur eigi bæði við innvortis notkun og aðra 
notkun, á hámarksskammturinn við um innvortis notkun og hvers konar aðra 

notkun, nema útvortis notkun og notkun stungulyfja. 
Ef hámarksskammtur á lyfi, sem dæla á í hold, er breytilegur, eftir því hvar 

lyfinu er dælt, gildir sú regla, að ef nota á stungulyfið með öðrum hætti en til- 
greint er við hámarksskammtinn, að ekki má láta úti stærri skammt, en nemur 
minnsta tilgreindum hámarksskammti lyfsins, nema gætt sé sérstakra fyrirmæla, 
sem sett eru i öryggisskyni, og við eiga, þegar útgefandi lyfseðils óskar eftir að 
gefa meira magn af lyfi en hámarksskammti nemur, sbr. c- og d-liði 3. gr. 

Ef gefa á lyf í matskeiða-, barnaskeiða- eða teskeiðatali, skal við útreikning 
á skammti lyfsins miða við, að ein matskeið jafngildi 15 ml, að ein barnaskeið 

jafngildi 10 ml og að ein teskeið jafngildi 5 ml. 
Þegar um vatns- eða olíulausnir er að ræða, eða blöndur þessara efna, skal 

miða við, að 1 ml jafngildi 1 grammi. 
Sé lyf gefið í dropatali, skal við útreikning á skammti miða við þann fjölda 

dropa i einu grammi, sem fæst þegar notaður er normaldropateljari. 

Að því er saftir varðar, reiknast 1 ml jafngildi 1,3 g, svo sem verið hefur. 

4. Útreikningur á hámarksskömmtum handa börnum. 

Hámarksskammtar þeir, sem greindir eru í 5. tölulið hér á eftir, eiga aðeins 
við um fullorðna. 

Tilsvarandi barnaskammtur finnst með því að margfalda fullorðinsskammt 
með broti því, er svarar sem næst til aldurs barnsins, sbr. eftirfarandi töflu, sem 

er hlutfallið milli eðlilegrar meðalþyngdar barns við greindan aldur og þunga 
fullþroska manns, sem ákveðinn er 70 kg.



  

  

      

  

  

  

1) gramm 
2 millígramm 
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Hlutfall milli 
Aldur Meðalþungi hámarksskammts 

barns og fullorðins 

Nýfætt til 3 mánaða ...........…. um 3,5 kg 1/20 
Yfir 3 mánaða til 9 mánaða ... = 7,0 = 1/10 

- 9 - - 2 ára .....… - 10,0 - 1/7 
= 2 ára = 4 == seere . - 15,0 - 1/5 
- Å - - 6 - ……..… - 18,0 - 1/4 
- 6 = -10 = 0... 25,0 = 1/3 
- 10 = -14 - o... - 35,0 = 1/2 
= lå = rr. 50,0 = 2/3 

5. Hámarksskammtar fullorðinna 

Heiti lyfs Finstakur Dagskammtur 

Acetanilidum .............00... . 0,5 g) 1 g)) 
Acetarsolum .......000.0..... . 0,4 g 0,8g 

Acetazolamidum ..........000.. 0,5 g 0,5 g 
Acetcarbromalum .,...........… . 1,5 g 1,5 g 
Acetphenolisatinum ............ 20 mg 2) 20 mg) 
Acetylcholini chloridum. 

til inndælingar .............. 25 mg 200 mg 
Acidum mersalylicum 

til inndælingar ......... . . 0,2g 0,2g 
í endaþarm ................ . 0,4 g 0,4 g 

Acidum nicotinicum ............ 0,2 g 0,8 g 
Aconitinum .........0... 0... 0,2 mg 0,5 mg 
Adrenalini bitartras 

undir húð ......00.00000... . 2 mg 
Í Æð 2... . . 0,2 mg 

Aðrenalinum 
undir húð .......00000..... . 1 mg 
Í Æð 200... … 0,1 mg 

Aethallymalum .........0000... 0,3 g 0,3g 

Aetheroleum chenopgdii ....... . 0,5 g lg 
Aethyli biscumacetar ....... …. 0,4 g 0,8g 
Aethylmorphini chloridum ..... . 50 mg 150 mg 
Agaricinum 2... 01 g 0,1 g 
Aldosteronum .....0.00000.0... … 0,5 mg 1 mg 
Allypropymalum ..... 00... 0,3 g 0,3 g 
Aminometradinum .....0.00.... 0,4 g 1,2 g 
Aminophenazonum „........2... . 0,6 g 1,2g 
Aminopterinnatrium .......... … 1 mg 1 mg 
Amiphenazoli chloridum ....... . 50 mg 50 mg 
Amphetamini sulfas 

til inntöku ..... 0... … 20 mg 40 mg 
til inndælingar ............. . 10 mg 20 mg
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Heiti lyfs Einstakur Dagskammtur 

Amyleni hydras ........0000.... 4 g 1) sg 1) 
Amylii nitris 

til innåndunar ...... se... . 0,2g 

Antazolini chloridum ........... 0,1 g 0,4 g 
Apomorphini chloridum 2) 2) 

til inntöku 2.....000.00.... … 20 mg 40 mg 
til inndælingar 2.....200..... 10 mg 20 mg 

Apronalum 020... . 0,75 g 0, 75 g 
Arecolini bromidum .....0.0.00... 2 mg 6 mg 
Arseni trioxiðum ....00........ . 5 mg 15 mg 
Atropini sulfas 

til inntöku 0000 0... . 2 mg 4 mg 
til inndælingar ........... es 1 mg 2 mg 

Bellapanum 
til inntöku 000... 0... . 1,5 mg 3 mg 

Bemegridum .....00..0.0....... . 50 mg 150 mg 
Bendroflumethiazidum .......... 10 mg 30 mg 
Bensylytum 200... . 30 mg 90 mg 
Benzhexoli chloridum „......... 5 mg 20 mg 
Benzocainum ..cc... 0... . 0,5 g 1,5 g 
Benzstigmini bromidum ....... . 5 mg 15 mg 
Benztropini methansulfonas ..... 3 mg 6 mg 
Betazoli chloridum .....0.0.... 75 mg 
Bromisovalum 22... 0... 1,5 g 1,5 g 
Buclizini chloridum ......... … 0,1g 0,;l1g 
Busulfanum .....00000...0. …… 5 mg 5 mg 
Butylscopolamini bromidum ,.... 30 mg 90 mg 
Calciferolum .....0...... ...... 0,3 mg 0,3 mg 
Caramipheni cloridum ....... … 0,1 g 0,4 g 
Carbacholini chloridum 

til inntöku 2200... … 4 mg 12 mg 
til inndælingar ......... ….….…. 0,5 mg 1,5 mg 

Carbarsonum ....000..0...... .. 0,3g 0,6 g 
Carbimazolum ........ 0... . 5 mg 10 mg 
Carbromalum 00000000, as... 1,5 g 1,5 g 
Chinidini sulfas .....0...02.00.. . 0,5 g 2 g 
Chinini chloridum ...0........ … 0,5 g 2g 
Chinini sulfas 2...........00... . 0,5 g 2g 
Chiniofonum 

til inntöku .......00... ………9,… Ig 3g 
i endaþarm ..... ve. vs0… 2g 6g 
til inndælingar .....0...... … 0,lg 0,1 g 

Chlorali hydras ........ 0... 3 g 3g 
Chlorambucilum 20.02.0000... … 15 mg 15 mg 
Chlorcyclzini chloridum ....... . 0,l1g 0,3g 
Chlormeroprinum ...... nevereee 25 mg 100 mg 
Chlormethini chloridum ........ 10 mg 10 mg 
Chlornaphazinum ....... eres 0,2g 0,2g 
Chlorochini phosphas ..... …s…… 0,5 g 0,5 g 
Chlorprocaini chloridum ......… 02 g 

með æðaþrengjandi efnum .... 0,5 g 
Chlorpromazini chloridum ...... 01 g 0,4 g 
Chlorpropamidum ....000...... . 0,5 g 0,5 g 
Chlorprothixeni chloridum ...... 0,1 g 0,4 g 
Chlorthiazidum .......... ve. 0,5 g 1,5 g 

Chlorzoxazonum ..... oe... … 0,8 g 2,4 g     
1) gramm 
2) millígramm
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Heiti lyfs Finstakur Dagskammntur 

Cincaini chloridum 1) 1) 
til inntöku ...... overse . 01 g 0,1 g 
til deyfingar með inndælingu 

svo og til að deyfa 2) 2) 
berkjur og þvagblöðru .... 10 mg 10 mg 

sama með æðaþrengjandi efnum 30 mg 30 mg 
til mænudeyfingar .......... . 10 mg 10 mg 

Cincainum, til inntöku ....... … 0;1 g 0,1 g 
Cinchophenum ......000.0.. …… lg 4 g 
Cocaini chloridum ...... ei... 30 mg 60 mg 
Cocaini nitras ............ ……… 30 mg 60 mg 
Cocainum .....0...000.. s0..a... 30 mg 60 mg 
Codeini chloridum ........... … 50 mg 150 mg 
Codeini phosphas .......… seere 50 mg 150 mg 
Codeinum 2....00000.... 0000 40 mg 120 mg 
Coffeinum ........02424… FP … 0,5 g 1,5 g 
Coffeinum natrii benzoas ....... lg 3 g 
Coffeinum natrii salicylas ...,.. lg 3g 
Colchicinum ........ 0... 1 mg 3 mg 
Cortisoni acetas ....... essere 0,l1g 0,2g 
Cyclizini chloridum s...00.0.... 0,lg 0,3g 
Cycrimini chloridum ........... 5 mg 20 mg 
Decamethoni jodidum .....00000 3 mg 
Deslanosidum 

til inntöku ......... FAR 1,2 mg 1,2 mg 
til inndælingar ............. . 0, 8 mg 0,8 mg 

Desoxicortoni acetas .......... . 10 mg 20 mg 
Dexamphetamini sulfas 

til inntöku ........ FR . 10 mg 20 mg 
til inndælingar ............ … 5 mg 10 mg 

Diaethylstilboestroli propionas .. 1 mg 3 mg 
Diaethylstilboestrolum „........ I mg 3 mg 
Diallymalum ........ ..... 0,3 g 0,3 g 
Dichlorphenarsini chloridum a... 70 mg 70 mg 

Hámarksskammtur 
á 5 dögum 

70 mg 

Dicumarolum 20.00.0000... 50 mg 100 mg 
Diemalnatrium ........... o.... 0,75 g 0,75 g 
Diemalum 00.00.0000... 0... 0,75 g 0,75 g 
Diethazini chloriðum FI ……… 0,5 g 2g 

Digitoxinum — asseeereeereresees 0,2 mg 0,2 mg 
Digoxirfum 00.00.0000... 1 mg 1 mg 
Diluendum glyceryli nitratis 10% . . 10 mg 100 mg 
Dimercaprolum ,..0..000000.. … 0,25 g 1,5 g 
Diphenadionum .........2.. 0... 2,5 mg 5 mg 
Diphenhydramini chloridum ..... 0,1 g 0,4 g 
Diphenhydramini theoclas ....... 01 g 04 g 
Díisulfiramum ..... ...... ….. 2 g 2 g 
Edrophoni chloridum 0... … 30 mg 30 mg 
Emetini chloridum .......... … 0;lg 0,1 g 
Enhexymalnatrium ............ . lg lg 
Enhexymalum 2..000000.04.. …. I g lg 
Enibomalnatrium „........ 0... I g 1g 
Enphenemalum ...,...... 0... 0,4 g 0,8 g 

1) gramm 
millígramm 
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Heiti lyfs Einstakar Dagskammtur 

Ephedrini chloridum ........... 50 mg Í) 150 mg) 

Ephedrini sulfas 2.....0000..... 50 mg 150 mg 

Ephedrinum  ....000000 00... 40 mg 120 mg 

Ergometrini maleas 
til inntöku 2....000000.. 0... 1 mg 3 mg 

til inndælingar ....0..0.0.0.. 0,5 mg 1,5 mg 

Ergometrini tartras 
til inntöku ......0000........ 1 mg 3 mg 

til inndælingar .............. 0,5 mg 1,5 mg 

Ergometrinum 
til inntöku 2.....000. 0... 1 mg 3 mg 

til inndælingar 2......0.0.00... 0,5 mg 1,5 mg 

Ergotamini tartras 

til inntöku 2......000.. 2 mg 6 mg 

til inndælingar .....0..00.... 0,5 mg 1,5 mg 

Erythryli nitras ......2...00... 30 mg 90 mg 2) 

Ethadionum „...0..0. 00. ........ 0,4 g2) 1,2g 

Ethinyloestradiolum ............ 0,3 mg 0,3 mg 

Ethotoinum 2... 0... lg 3g 

Extractum belladonnae ........ . 0,1g 0,2g 

Extractum filicis .........0.02.... 10 g 10 g 

Extractum fluidum secalis cornuti lg 3g 

Extractum hyoscyami .......0.. 0,4 g 0,8 g 

Flos convallariae .............. 0,5 g 1,5 g 

Fluorhydrocortisoni acetas ..... 0,5 mg I mg 

Fluoxiprednisolonum .....0..... 10 mg 30 mg 

Folium digitalis lanatae ....... . 0,3 g 0,3 g 

Folium digitalis standardisatum . 02 g 02 g 

Gallamoni jodidum .....0.020.... 80 mg 
Glutethimidum .....0000.0...... lg 1g 
Glyphyllinum 22... … 0,5 g 1,5 g 

Guanethidini sulfas ............. 25 mg 75 mg 

Guttae hypnopheni D48 .„........ 2 g 2 g 
Guttae opiopapaverini atropicae D48 2 g 6 g 
Hexemalcalcium ............... 0,3g 0,3 g 

Hexylresorcinolum ............. lg lg 
Histamini chloridum .........0. 1 mg 
Histamini phosphas ............ 1 mg 
Homatropini bromidum ......... 1 mg 3 mg 
Hydralazini chloridum ......... 0,1 g 0,4 g 
Hydrargyri salicylas........... . 01 g 01 g 

Hámarksskammtur 
á 5 dögum 

01 g 

Hydrochlorthiazidum ........... 50 mg 150 mg 

Hydroconi bitartras ............ 15 mg 45 mg 

Hydrocortisonum .....0000.0.... 01 g 0,2g 

Hydroflumethiazidum ........... 50 mg 150 mg 
Hydromorphoni chloridum ...... 5 mg 15 mg 
Hyoscyamini bromidum 

til inntöku a.....0.00....... . 1,5 mg 3 mg 
til inndælingar .............. 0, 75 mg 1,5 mg 

Imipramini chloridum .......... 75 mg 75 mg 

Injectabile ergotamini .......... 1 ml 3) 3 ml13)     
1) millígramm 
2) gramm 
3) millllitri
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Heiti lyfs Einstakur Dagskammtur 
skammtur 

Injectabile mersalyli ......... … 2 mil) 2 ml 1) 
Injectabile morphatropini ....... 1 ml 2 ml 
Injectabile opiopapaverini 

atropicum D48 „........... … 2 ml 6 ml 
Injectabile scopolamini cum 

tetrapono D48 „.......0.0... 2 ml 6 ml 
Injectabile scopomorphedrini D48. 0,5 ml 1 ml 
Iproniazidi phosphas .......... . 50 mg 2) 50 mg?) 
Isoprenalini chloridum 

til inntöku „undir tungu 15 mg 60 mg 

Isoprenalini sulfas 
"til inntöku, undir tungu 15 mg 60 mg 
Jodthiouracilum .....0.0000..... 0,15 g 3) 03 g 3) 
Kalii stibyli tartras ........... . 01 g 0,2g 
Kreosotum 20... 0,5 g 1,5 g 
Lanatosidum C 

til inntöku .......0...0..0.... 1,2 mg 1,2 mg 

til inndælingar .......0.0.... 0,8 mg 0,8 mg 
Levorphanoli tartras ......... … 6 mg 18 mg 
Levothyroxinnstrium .......... . 0,3 mg 0,3 mg 

Lidocaini chloridum .....0...... 0,2g 
med æðaþrengjandi efnum .... 0,5 g 

Lidocainum #....000. 0... 0,2 
Liothyroninnatrium ........0.... 75 míkrógrömm 75 míkrógrömm 
Lithii carbonas .......0.0.0... . 0,4 g 0,4 g 
Lithii citras ........0..2..... . lg lg 
Lobelini chloridum 

undir húð .....00.0000.0..... 20 mg 60 mg 
Í æð 2. 6 mg 18 mg 

Mannityli nitras .......0..0.0.% 30 mg 90. mg 
Mebumalnatrium ......0.0...... . 0,3g 0,3g 

Mebumalum .......0000 0... 0,3 g 0,3g 
Mecamylamini chloridum ...... . 2,5 mg 10 mg 
Meclozini chloridum .......... . 01 g 01 g 
Mephenetoinum ......0.00.0.. … 0,4 g 1,2g 
Mepivacaini chloridum ........ . 0,2g 

með æðaþrengjandi efnum .... 0,5 g 
Meprobamatum .....00.0..... … 0,8g 2, 4g 
Mepyramini maleas ....... ….…… 01 g 0,4 g 

Meralluridnatrium ...... a... 
til inndælingar 2....0..000... 0,3g 0,3g 

Mercaptomerinnatrium 
til inndælingar ........00.0.. 0,3g 0,3g 

Mercaptopurinum .....00000040 . 0,2g 0,2g 
Mersalylum 

til inndælingar ............. . 0,2g 0,2g 
í endaþarm ........00..0..0. 0,4 g 0,4 g 

Metaoxedrini chloridum 
til inntöku .......00.00.00.. . 0,25 g 
undir húð, Í vöðva 0000000. 10 mg 
Í æð 200... 1 mg 

Metaradrini bitartras 
undir húð, Í vöðva ......... . 15 mg 30 mg 
Í æð 2... . 5 mg 10 mg 

1) millflítri 
2) milligramm 
3) gramm 
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Heiti lyfs Einstakur Dagskammtur 

Methacholini bromidum 
til inntöku ,...........…… … 0,5 gl) 1,5 gl) 
undir húð, i vöðva ......... . 15 mg 2) 45 mg 2) 
Í ÆÐ... 1,5 mg 4,5 mg 

Methacholini chloridum 
til inntöku .....0.000000...... 0,5 g 1,5 g 
undir húð, Í vöðva .........% 15 mg 45 mg 

Í æð ll '1,5 mg 4,5 mg 
Methadoni chloridum ......0..... 15 mg 45 mg 
Methamphetamini chloridum 

til inntöku ...... FR . 20 mg 40 mg 
til inndælingar ........0..0.. 10 mg 20 mg 

Methoxamini chloridum 
i vöðva  seeeerereereressree . 20 mg 60 mg 
i æð 2... ARI 10 mg 30 mg 

Methylatropini bromidum 
til inntöku 2......00.0........ 2 mg 4 mg 
til inndælingar 2........00... I mg 2 mg 

Methylatropini nitras 
til inntöku 20.00.2000... 2 mg 4 mg 
til inndælingar .............. 1 mg 2 mg 

Methylergometrini malecas 
til inntöku .....000.0. . 0,5 mg 1,5 mg 
til inndælingar .....0...00...% 0,25 mg 0, 75 mg 

Methylhomatropini bromidum ... 10 mg 30 mg 
Methylphenidati chloridum ..... . 10 mg 30 mg 
Methylprednisolonum ...... os... 20 mg 40 mg 
Methylscopolamini nitras 

til inntöku 20.02.0000... 2 ing 4 mg 
til inndælingar .......2.0... . 0,5 mg 1 mg 

Methylsulfonalum ......... 0... 2g 2 g 
Methylthiouracilum .......2... . 0,25 g 0,5 g 
Methyprylonum 2....000....... . 0,5 g 0,5 g 
Metoponi chloridum ........0... 6 mg 18 mg 
Mixtura aethylmorphini 

barbiturica D48 ............ 5 matskeidar 5 matskeidar 
Morphini chloridum ........... 20 mg 60 mg 
Morphini sulfas ..........2... . 20 mg 60 mg 
Nalorphini chloridum .......... . 10 mg 40 mg 
Natrii arsenas ........ 0... … 10 mg 30 mg 
Natrii auri chloridum ........ … 10 mg 10 mg 

Håmarksskammtur 
å 5 dågum 

10 mg 
Natrii bismuthi tartras ......... 6) mg 60 mgð) 
Natrii nitris .....0.0.......... 0,1 g 0,3 g 
Natrii stibyli tartras ........... 01 g 0,2 g 
Neoarsphenaminum .0.0....0.0..... 0,9 g 0,9 g 
Neocinchophenum  .......2...... lg 4 g 
Neostigpmini bromidum 

til inntöku ......0.0..... oe... 30 mg 90 mg 
til inndælingar ............. . 1 mg 3 mg 

Neostigmini methylsulfas 
til inntöku 2....00....0.00..0.. 30 mg 90 mg 
til inndælingar ..... FRIÐ . 1 mg 3 mg     

1) gramm 
2) milligramm 
3) annan hvern sólarhring
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= Heiti lyfs Einstakur Dagskammtur 

Nicethamidum 2.....0000.00..0. 0,5 gl) 2 gl) 
Nifurazolidonum „......... 00. 0,2g 0,6 g 
Noradrenalini bitartras, 

til inndælingar ......... AR 0,2 mg?) 
Noradrenalinum, til inndælingar . 0,1 mg 
Noscapini chloriðum ......0.... 50 mg 150 mg?) 
Oleum hydnocarpi ..00..0..40... 1,5 g 5g 
Opium pulveratum v0..0.0....... 02 g 0,6 g 
Oxedrini tartras ........0...... 0,15 g 0,6 g 
Oxiconi chloridum ..00080s0.0.8 20 mg 60 mg 
Oxiphenoni bromidum i 

til inntöku .00000.0.0000.00.... 10 mg 30 mg 
til inndælingar ......:0.0.00.... 3 mg 9 mg 

Oxophenarsini chloridum 
til inndælingar 2......020000. 60 mg 60 mg 

Hámarksskammtur 
á 5 dögum 

60 mg 

Pamachinum ....... oe... …s… 30 mg 30 mg 
Papaverini chloridum .........… 0,2g 06 g 
Papaverini sulfas „........ ……… 0,2g 0,6g 
Papaverinum ...... eres SEER 0,28 0,6 g 
Paraldehydum ......... ses. 5g 10 g 
Paramethaðionum „...0..00.0000. 0,4 g -1,2g 
Pentanitrolum ...... KR . 30 mg 90 mg 
Pentetrazolum ...... ss 0,2g 08 g 
Pentoloni bitartras 

til inntöku ........2.. essens 40 mg 120 mg 
til inndælingar ............. . 2,5 mg 10 mg 

Pentymalnatrium ......... FR 0,3g 0,3g 
Pentylmalum ...... FR … 0,3 g 0,3 g 
Pethidini chloridum ..,.....000.. 0,2g 0,6 g 
Phenacemidum ....200000...... 0,3 g 0,98 
Phenaglycodolum ....110.00.0... 0,6g 1,8 g 
Phenarsoni sulfoxylas 3) er ....... lg lg 

Håmarksskammtur 
å 5 dågum 

ig. 
Phenbenzamini chloridum „..... 0,1 g 0,4 g 
Phenbenzaminum 22.00.0000... ;. 0,1 g 0,4 g 
Phenelzini sulfas ........... … 30 mg 60 mg 
Phenemalnatrium ..... 0... 0,3g 03 g 
Phenemalum ...... FR . 03g 0,3g 
Phenindionum 2...00.00..0.. 2... 50 mg 100 mg 
Phenmetralini chloridum ....... 30 mg 90 mg 
Phenolphtahaleinum .....20...0. 0,4 g 0,4 g 
Phenprocumonum ....20... ….… 3 mg 3 mg 
Phensuximidum ....... ov... lg 3g 
Phentolamini chloridum, til inntöku 01 g 0,4 g 
Phentolamini methansulfonas 

til inndælingar ......... ..... 7,5 mg 15 mg 
Phenylbutazonum 20.00.0000. 0,2g 0,4 g 
Phenytoinum .......... en... 0,3 g 0,6 g 
Pholedrini su i 

3 "gramm 
2) millígramm 

  
3) WHO ( NFN.= nafn ekki ákveðið enn) 
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Heiti lyfs Elnstakur Dagskammtur 

Pholedrini sulfas 
til inntöku, undir húð ........ 50 mg 1) 200 mg!) 
Í æð 0... senn... 5 mg 20 mg 

Phosphorus ......0000000.... … 1 mg 3 mg 
Physostigmini salicylas a... 1 mg 3 mg 
Pilocarpini chloridum 

til inntöku 02.00.0000... 20 mg 40 mg 
til inndælingar .....0.000...0.. 10 mg 20 mg 

Pilocarpini nitras 
til inntöku „....0.0000..0.... A 20 mg 40 mg 
til iindælingar ....... ....... 10 mg 20 mg 

Pilulae aperientes Withii D48 ,.. 3 pillur 9 pillur 
Pipradroli chloridum .„......... . 10 mg 40 mg 
Podophyllinum ....... a... 0,i g 2) 0,1 g2) 
Pralidoximi jodidum ........... 2g 4 g 
Pralidoximi mesylas ........... 2g 4 g 
Prednisoloni acetas „......0.0% 20 mg 40 mg 
Prednisolonum „......00... 0... 20 mg 40 mg 
Prednisonum ......... essere 20 mg 40 mg 
Primachini phosphas .......0... 30 mg 60 mg 
Primidonum ......... oe... 0,4 g 1,2 g 
Probenecidum ....... 00... lg 2g 
Procainamidi chloridum 

til inntöku lc... 0... 1,25 g 5 g til inndælingar ....... AIR 0,2 g 0,8 g 
Procaini chloridum oss... 0,2 g 

með æðaþrengjandi efnum ….… 0,5 g 
Proguanilum #......0..... 0,5 g 0,5 g 
Promethazini chloridum FI 50 mg 100 mg 
Propanthelini bromidum ........ 30 mg 120 mg 
Prophenamini chloridum ........ 0,15 g 0,6 g 
Propylthiouracilum ,...0.00000.. 0,25 g 0,5 g 
Pyridostigmini bromidum 

til inndælingar ....0.0........ 0,15 g 0,45 g 
til inntöku .....000...00.0 0... 5 mg 15 mg 

Radix ipecacuanhae 00000005 0,15 g 0,75 g 
Reserpinum  „......0.0 000... 0,5 mg Z mg 
Resina jalapae ......000000..... 0,5 g 1,5 g 
Santoninum sensor 0,3 g 0,3 g 
Scopolamini bromidum 

til inndælingar .....000.000.0. 2 mg 4 mg 
til inntöku 20.10.0000... 0... 0,5 mg 1 mg 

Solutio kalii arsenitis 1% ...... 0,5 g 1,5 g 
Spironolactonum ....0..... eres 25 mg 100 mg 
g-Strophanthinum ...... FI 0,5 mg I mg 
Strychnini nitras .........00... 5 mg 10 mg 
Sulfonalum „...... eens s0.0 2g 2g 
Suppositoria atros copolamini ….….. Í stautur 3 stautar 
Suppositoria morphatropini 

cum papaverino ...... ….……… 1 stautur 3 stautar 
Suxamethoni chloridum .......…… 40 mg 
Syrupus chloralico-morphicus D48 
Syrupus lactokreosoti codeicus 

1) millfgramm 
2) gramm 

  2 teskeiðar 
2 matskeiðar   2 teskeiðar 

6 matskeiðar 

B14
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Tablettae atroscopolamini ....... 3 töflur 9 töflur 

Tablettae bellapani 0,3 mg ..... 5 töflur 10 töflur 

Tablettae bellapani barbituricae . 4 töflur 8 töflur 

Tablettae codamidi ........... . 3 töflur 9 töflur 

Tablettae codazoni DAK 50 ..... 3 töflur 9 töflur 

Tablettae codicalcatyli ..... … 3 töflur 9 töflur 

Tablettac codimagnyli ........ . 3 töflur 9 töflur 

Tablettae codimagnyli non 
obstipantes ............ FI 3 töflur 9 töflur 

Tablettae codipheni ......... .… 3 töflur 9 töflur 

Tablettae codipheni non 
obstipantes .......000... 0... 3 töflur 9 töflur 

Tablettae coffazini DAK 50 ..... 3 töflur 9 töflur 

Tablettae coffazyli ........ ses. 3 töflur 9 töflur 

Tablettae coffinautini ......... … 2 töflur 8 töflur 

Tablettae diallypheni D48 ...... 3 töflur 9 töflur 

Tablettae diallyzoni DAK 50 .... 3 töflur 9 töflur 

Tablettae hypnopheni 0,1 g ..... 4 töflur 4 töflur 

Tablettae morphatropini cum 
papaverino 20000444 0... 1 tafla 3 töflur 

Tablettae nitrocombini ........ 1 tafla 4 töflur 

Tablettae novatrophedrini ....... 5 töflur 15 töflur 

Tablettae phenoiphthaleini 
compositae 2... … . 3 töflu 3 töflu 

Tetracaini chloridum ....... … 20 mg 20 mg 

með æðaþrengjandi efnum .... 50 mg 50 mg 

Tetracaini nitras ...... . 20 mg 20 mg 

með æðaþrengjandi efnum .... 50 m 50 m 

Tetrachloraethylenum ........0. 8 að 5 m13) 8 að) = 5 mið) 

Tetraponum 0000... … 20 mg 60 mg 

Tetrylammonii bromidum 
I vöðva 2... a . lg 2g 

Í æð sssseeeereeeseesesnnne . 0,3 g 0,6 g 
Tetrylammonii chloridum 

i vöðva ....... FI lg 2 g 
Í æð sseseeereree sr ... 0,3g 0,6 g 

Thebaconi chloridum ......... … 10 mg 30 mg 

Theophyllaminum 
til inntöku ....... or . 0,5 g 1,5 g 
i vöðva 2... FA 0,5 g 1,5 g 
Í ÆÐ La. A Ð 0,25 g 0,75 g 

Theophyllinum .....0000...... . 0,5 g 1,5 g 
Theophyllinum natrii acetas .... 0,8g 2,5 g 

Thiamazolum ....... IR … 5 mg 10 mg 
Thiomebumalnatrium ......0..... 1g lg 

Thyreoideum 20... 0... … 0,5 g 0,5 g 
Tinctura digitalis D48 ......... 2 g 2g 
Tinctura opii ........ AR 2g 6g 
Tolazolini chloridum 

til inntöku 2...0.0000 0... . 50 mg 150 mg 
til inndælingar ..... see. 30 mg 90 mg 

Tolbutamidum .....000...... … lg 3 g 

Tretaminum ccc... 0... 5 mg 5 mg 

1) millígramm 
2) gramm 
3) milldítri 

  Hámarksskammtur 
á 5 dögum 
    10 mg
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Heiti lyfs 
Einstakur 

skamintur 
Dagskammtur 

  

Trimethadionum ..........… 

Tripelenamini chloridum .... 
Trituratio bellapani 10 % ... 

Trituratio 

Tubocurarini chloridum. 

Warfarin Sodium 3 sees. 

Zoxazolaminum ............ 

extracti hyoscyami 20% 

2... 

0... 

    
6. Hámarksskammtar handa dýrum. 

Skammtar þeir, sem greindir eru hér á eftir, eru stærstu einstakir skammtar 
fyrir viðkomandi dýrategund. Meðalþyngd þessara dýra er ákveðin svo sem hér 
segir og er miðað við Íslenzkar aðstæður og skömmtum jafnframt breytt í samræmi 
við það. Er vakin athygli á því, að skammtar eru aðrir en þeir, sem greindir eru í 
lyfjaskrá (N63). 

Hestar 360—-400 kg; nautgripir 400 kg; sauðfé 60—70 kg; 
hundar 15—25 kg. 

svin 80—-90 kg; 

  

  

          
  

Hestar Naut- Sauðfé Svín Hundar 
gripir 

Acetanilidum ..........0.. 0000 23 g 24 g 5g 6g 13 g 
Adrenalini bitartras 

til inndælingar ....................... 15 mg 16 mg - - 1,3 mg 
Adrenalinum 

til inndælingar ................0...... 7,5 mg 8 mg - - 0,7 mg 
Apomorphini chloridum 

til inndælingar ....................... - 80 mg 20 mg 50 mg 7 mg 
Arecolini bromidum 

til inntöku ............00000 000... - - - - 30 mg 
til inndælingar .................0.0.0... 15 mg 65 mg - - - 

Arseni trioxidum „..............0.00... 750 mg 800 mg 55 mg 60 mg 7 mg 
Atropini sulfas 

til inndælingar ....................... 40 mg 40 mg 10 mg 12 mg 1,5 mg 
Calomel ........0.00000 00 4 g - - 1,2 g 0,25 g 
Carbacholini chloridum 

til inndælingar ........000000000.. 4,5 mg 5 mg 2 mg 2,5 mg 0,25 mg 
Carbonei sulfidum ...................... 22 g — 17,5 ml") - - - - 
Chlorali hydras ............2.0..00..... 40 g 40 g 10 g 12 g 4g 
Codeini phosphas .............0000..... - - - - 0,7 g 
Cyanacetohydrazidum .................. - 3,5 g lg - - 
Deslanosidum ........00000. 000... - - - - 0,5 mg 
Diemalum ...........00000 0000... - - - - 0,7 g 
Digitoxinum 20.00.0000... 0000 4 mg - - 0,5 mg 0,25 mg 
Diphenhydramini chloridum 

til inndælingar ....................... 1,5 g 1,6 g 0,5 g 0,6 g 0,13 g 
Ephedrini chloridum 

til inndælingar ....................... 0,2 g - - - 0,15 g 
Ergometrini maleas .................... 7,5 mg?) 8 mg 2 mg 1,2 mg 0,7 mg 
Extractum filicis ....................... - - - - Tg 

1) gramm 
2) millígramm 
3. U.S.P., B.P. (NFN — nafn ekki ákveðið enn) 
4) millílítri 

B 141
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Hestar Naut- Sauðfé Svín Hundar 
gripir 

Folium digitalis standardisatum .......... 4 g?) - - 0,6 g 0,35 g 
Kalii stibyli tartras .................... 7,5 g 12 g - 1,2 g 0,27 g 
Meprobamatum .......0000000 0000... - - - - lg 
Mepyramini maleas 

til inndælingar .......0...0000.000.00.. 15 g 15 g 0,5 g 0,6 g 0,15 g 
Metamizolnatrium 

til inndælingar ...........00000 0... 15g - - - - 
Morphini chloridum 

til inndælingar ...........00000 0000... 0,3 g - - - 70 mg 
Natrii selemis .........000000.. 0... 120 mg 120 mg 20 mg 30 mg - 
Opium pulveratum ......0000000........ 7,5 g 8g 2g 18 g 0,7 g 
Pethidini chloridum .........00000.0.... 

til inndælingar ..........00000 0. 0... - - - - 70 mg 
Phenemalnatrium ............ 

til inndælingar ...........000000.0.0.0.. 15 g 15 g 2 g 3,6 g 0,5 g 
Phenemalum ......0000000 000... - - - 3,6 g 0,5 
Phenthiazinum ........0000000000 0... 15 g 40 g 65 g - 
Physostigmini salicylas ................. 

til inndælingar ............0000..0...0. - 40 mg - - - 
Pilocarpini chloridum 

til inndælingar ...........00000 0000... 0,5 g - - - - 

Promethazini chloridum 
til inndælingar .......00....0 00.00.0000. - - - - 70 mg 

g-Strophanthinum 
til inndælingar .............0000.000.. 4 mg - - - 0,7 mg 

Strychnini nitras 
til inndælingar ...........00000. 0... 30 mg 30 mg 7 mg 8,5 mg 4 mg 

Tetrachloraethylenum ........0......... - - - - 10 g = ómlð) 
Tetrachlormethanum .........00000000.. 60 g = 40 ml - 3 g = 2ml - 10 g = 5 ml 
Tinctura opii .....000000000 0... 75 g 80 g 20 g 18g Tg 

1) millígramm 
2) gramm 
3) millílítri 

Skammstafanir: 

BP ............ „eec.... British Pharmacopoeia 1963 
CMS seeeeereree -...... Codex Medicamentarius Scandinavicus 
D48 „......0.0000.000..  Pharmacopoea Danica, Editio IX 
DAK50 seere .… DAK Præparater 1950 
DD63 ..........……...…...  Dispensatorium Danicum 1963, Editio IV 
FNCH22 ..............… Formulae Nosocomiorum Civitatis Havniensis 

1922, Kbh. 1922 
N63 ..... FRIÐ „eee...  Pharmacopoea Nordica Editio Danica, 1963 
NF or... The National Formulary (American Pharmaceutical 

Association), Eleventh Edition 
NEN 20... . Det nordiske Farmakopénævn, sett fyrir aftan nafn, 

er nefndin hefur samþykkt 
New and Nonofficial Drugs 
The Pharmacopeia of the United States of America, 
Sixteenth Revision 
World Health Organization, sett fyrir aftan nafn, 

er WHO hefur samþykkt
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AUGLÝSING 

til lækna (dýralækna, tannlækna) og lyfsala í tilefni löggildingar 

nýrrar lyfjaskrár. 

Samkvæmt tilskipun nr. 86 31. ágúst 1965 um setningu nýrrar lyfjaskrár og 
auglýsingu nr. 145 27. ágúst 1965 um löggildingu danska lyfseðlasafnsins 1963 á 
Íslandi er hin danska útgáfa norrænu lyfjaskrárinnar 1963, ásamt breytingum, 
Pharmacopoea Nordica, Editio Danica, Volumen I—IV og Addendum (N63) og danska 
lyfseðlasafnið 1963, Dispensatiorium Danicum 1963, (DD63) gildandi hér á landi 

frá 1. april 1966. 
Gildistaka þessara forskriftabóka hefur í för með sér allverulegar breytingar á 

þeim fyrirmælum, er gilt hafa um framleiðslu og afhendingu lyfja. 
Hér á eftir fer yfirlit yfir þær helztu breytingar, er einkum varða ávísanir á lyf. 

Lyf, er ekki hafa verið skráð áður, lyf með nýju nafni eða breyttum rithætti, svo 

og lyf, er hafa annan styrkleika eða samsetningu miðað við það, sem áður var. 

Mörg ný efni, jurta- og dýralyf hafa verið skráð í N63 og margar nýjar sam- 
setningar teknar upp í N63 og DD63. Yfirlit hér að lútandi er að finna í 1. bindi 

N63, bls. 53 og í DD63, bls. 9. 
Nokkur efni, jurta- og dýralyf, er voru skráð í dönsku lyfjaskránni, Pharma- 

copoea Danica 1948 (D48), eru ekki skráð í N63, sbr. yfirlit í 1. bindi N63, bls. 58. 

Sams konar skrá yfir samsetningar, er skráðar voru í D48, en ekki eru skráðar í 

N63 eða DD63, er að finna í DD63, bls. 12. 
Yfirlit um efni, jurta- og dýralyf og samsetningar í N63 og DD63 með nýju 

heiti eða breyttum rithætti frá því er var í D48 (ásamt viðaukum), FK," D.vet. 50" 
og DAK 50” (ásamt CMS”) er að finna í viðauka 1 hér að aftan. 

Þá skal vakin athygli á því, að gerð hefur verið breyting á fyrirmælum um 
innihald eða samsetningu ýmisra efna, jurta- og dýralyfja og samsetninga, og 
vísast í því sambandi til viðauka 2 hér að aftan. Sérstök athygli skal vakin á breyt- 
ingum, er gerðar hafa verið á fyrirmælum um styrkleika neðangreindra lyfja: 

Fyrri styrkleiki, 

sbr. D48 eða DAK50 

Injectabile ascorbici, innihélt 2% askor- 

binsyru 

Injectabile ergometrini fortius innihélt 
0,25 mg/ml af ergåmetrini 

Injectabile ergometrini mite innihélt 0,1 
mg/ml af ergómetríni 

Injectabile menadioni innihélt 5 mg/ml 
af menadionnatriumbisulfiti 

Núverandi styrkleiki 

sbr. N63 eða DD63 

Injectabile ascorbicum 10%, inniheldur 

nú 10% 

Injectabile ergometrini inniheldur 0,2 
mg/ml af ergómetrinmaleati 

Injeetabile ergometrini inniheldur 0,2 
mg/ml af ergómetrínmaleati 

Injectabile menadioni inniheldur nú 10 
mg/ml 

  

*) Sjá skammstafanir bls. 6.
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Fyrri styrkleiki, 

sbr. D48 eða DAK50 

Injectabile noradrenalini 
mg/ml af noraðrenalíni 

innihélt 0,1 

Injectabile scopolamini innihélt 1 mg/ml 
af skópólaminbrómíði 

Injectabile g-strophanthini innihélt 0,1 
mg/ml af g-strófantíni 

Oculoguttae atropini innihélt 0,5% af 
atrópínsúlfati 

Oculoguttae homatropini innihélt 0,5% 

af hómatrópinbrómíði 

Oculoguttae physostigmini innihéldu 1% 
af fýsóstigmínsalísýlati 

Oculoguttae scopolamini innihéldu 0,1% 
af skópólaminbrómiði 

Tablettae carbacholini innihéldu 1 mg af 
karbakólinklóríði í töflu 

Tablettae chinidini innihéldu 0,1 g af 
kínidinsúlfati í töflu 

Tablettae digitalis innihéldu 100 mg af 
kvörðuðum digitalisblöðum í töflu 

Tablettae hypnopheni (DAK50) innihéldu 
100 mg af allýprópýmali og 100 mg af 
díemali í töflu 

Tablettae noscapini (DAK50) innihéldu 
15 mg af noskapín- (narkótín-) klóríði 

í töflu 

Nr. 31. 

Núverandi styrkleiki 

sbr. N63 eða DD63 

Injectabile noradrenalini 0,1% inniheldur 
nú Í mg/ml 

Injectabile scopolamini inniheldur nú 0,3 

mg/ml 

Injectabile g-strophathini inniheldur nú 
0,25 mg/ml 

Oculoguttae atropini 1% innihalda nú 

1% 

Oculoguttae homatropini 1% innihalda 
nú 1% 

Oculoguttae physostigmini 
halda nú 0,5% 

Oculoguttae scopolamini 0,2% innihalda 
nú 0,2% 

Tablettae carbacholini 2 mg innihalda 
nú 2 mg 

0,5% inni- 

Tablettae chinidini 0,2 g innihalda nú 
0,2 g og eru jafnframt sykurhúðaðar 

Tablettae digitalis 50 mg innihalda nú 
50 mg og eru jafnframt litarhúðaðar 

Tablettae hypnopheni 0,1 g innihalda nú 
50 mg af hvoru efnanna 

Tablettae noscapini 25 mg innihalda nú 
25 mg 

Í N63 og DD63 er víða getið heiti lyfs samkvæmt eldri forskriftabók. Þetta 
ber ekki að skilja á þann hátt, að forskriftirnar þurfi að vera samhljóða. 

Neðangreind lyfjaform eru ýmist ekki skilgreind eða ekki notuð: Anaesthetica, 
Concentrata vegetabilium (heitir nú Diluenda), Cutipulveres (heitir nú Consper- 
gentia), Diagnostica, Nebulolea (heitir nú Nebulogena), Dulciblettae, Oriblettae, 
Tablettae orales og Trochisci (en þessi 4 lyfjaform nefnast nú Tablettae). 

Skilgreining neðangreindra lyfja er nú önnur en áður var: 
Aquae aromaticae, Nebulogena, Succi, Tablettae, sem einnig taka til Dulciblettae, 

Oriblettae, Tablettae orales og Trochisci, en ekki lengur til taflna, sem ætlað er 
að verka eftir ísog (resorptio) gegnum munnslímhúð (Resoriblettae). 

Eftirfarandi ný lyfjaform eru nú skilgreind: 
Ampullae canulatae, Bacilli, Collyria, Implantablettae, Intramammaria, Oto- 

guttae, Resoribletiae, Sera, Tubuli og Vaccina. 

Technikettae nefnast þær töflur (Tablettae), sem innihalda efni, sem ætluð 

eru til tæknilegra nota. 

Forskrift Guttae A-D-vitamini aquosae og Guttae A-D-vitamini fortiores er 
nú önnur en áður var. Vítaminmagn í dropa er hins vegar óbreytt, ef dreypt er 
úr dropaglasi ætlað fyrir olíulausnir, sbr. 1. bindi N63, bls. 349.
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Afgreiðsla og áritun lyfja. 

Að því er varðar hámarksskammta lyfja vísast til viðauka 2 með væntanlegri 
reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja. Nokkrum hámarksskömmtum hefur 
verið breytt frá því sem var í D48. Sama máli gegnir um nokkur efni og sam- 
setningar, sem skráðar voru í D48 en ekki í N63 eða DD63. Hámarksskammti 
eftirtalinna efna hefur verið breytt allverulega: Adrenalini bitartras, Adrenalinum, 

Calciferolum, Diaethylstilboestrolum, Folium digitalis standardisatum, Lobelini 

chloridum og Noradrenalini bitartras. 
Að því er varðar áritun lyfja vísast til 8. gr. ofangreindrar reglugerðar um gerð 

lyfseðla og afgreiðslu lyfja. 
Áritun innvortis lyfja skal vera á hvítum merkimiða og áritunarmiða stungu- 

lyfja skal auk þess auðkenna sérstaklega með rauðri rák frá neðra vinstra horni til 
efra hægra horns. 

Áritunarmiði útvortis lyfja skal vera rauður á lit. 
Skilgreining á hugtökunum innvortis notkun og útvortis notkun er önnur en 

verið hefur. 
Til innvortis lyfja teljast samkvæmt lyfjaskrá þau lyf, sem ætluð eru til að setja 
inn í líkama manna eða dýra, í eða gegnum húð eða slímhimnur, til að setja inn 
fyrir varir eða inn í nasir, til að setja í rás mjólkurkirtla, inn fyrir þvagrásarop, 
eða inn fyrir leggangsop eða inn fyrir endaþarmsop, í augu, svo og lyf, sem ætluð 
eru til að koma fyrir í vef eða líkamsholi, umlukin vessahimnum, sem hefur verið 
opnað í sambandi við skurðaðgerð. 

Öll önnur lyf teljast útvortis lyf, þar með talin t. d. lyf til að bera á varirnar 
(t. d. varaáburður), á nefið (t. d. nefsmyrsli), á endaþarminn (t. d. gyllinismyrsli), 

svo og lyf ætluð til sárameðferðar á yfirborði líkamans. Til að forðast misskilning 
hefur verið ákveðið, að augnskolvötn, augnsmyrsli, gyllinismyrsli og nefsmyrsli, 
skuli ávallt auðkennd rauðum merkimiða. 

Sérstök athygli er vakin á því, að nú ber að líta á augndropa sem innvortis lyf, 
og skal því auðkenna þá hvítum merkimiða. 

Auk ofangreindra fyrirmæla um áritun lyfja, eru sérstök fyrirmæli um áritun 
og afgreiðslu fjölmargra efna og samsetninga. 

Sérstök fyrirmæli eru um áritun neðangreindra lyfja, er ekki hafa verið skráð 
áður, og varðar notkun þeirra sérstaklega: Diluendum hydrocortisoni 5 mg/ml, 
Granlatum aminosalylcalcii, Injectabile calciumtetracemindinatrii, Injectabile cin- 
caini non vasoconstringens 1:1500 og 1:200, Injectabile tetracaini non vasocon- 
stringens 1%, Nebulogenum isoprenalini, Solutio lidocain-adrenalini, Solutio tetra- 

caini 2%, Technikettae halazoni 15 mg og 0,15 g, Technikettae thiosulfatis 15 mg 
og 0,15 g og Tetracyclini chloridum 0,1 g, 0,25 g og 0,50 g ad injectionem. 

Ef lyf er tilgreint á lyfseðli með sama heiti og því, er það hefur í gildandi 
lyfjaskrá (forskriftasafni), en með öðrum styrkleika, skal það gert með sama hætti 
og hið skráða lyf og sama virkt efni (salt, efnasamband) notað, nema annars sé 
beinlínis getið á lvfseðlinum. Nú er lyf tilgreint á lyfseðli með öðru heiti en hinu 
skráða og með öðrum styrkleika og skal þá magn virks efnis lyfsins (salts, efna- 
sambands) við hann miðaður. Þó skal styrkleiki virks efnis í lyfi ávallt tilgreindur 
með sama hætti og á við um hið skráða lyf og magn virks efnis við hann miðaður. 

Til frekari skýringar á þessu atriði skal þess getið, að heiti margra skráðra 
lyfja, sem innihalda eitthvert salt eitt virkra efna, eru þannig stytt, að einungis 
sá hluti saltsins, sem hefur lyfjaverkun, kemur fram í nafni lyfsins. Sé lyf tilgreint 
á lyfseðli með þannig styttu nafni, en með öðrum styrkleika en hið skráða lyf
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hefur, skal við gerð lyfsins nota sama salt og tilgreint er í gildandi lyfjaskrá 
(forskriftasöfnum). Ef styrkleikinn, sem jafnframt er hluti af heiti lyfsins, er miðað- 
ur við saltinnihald þess (en ekki t. d. við basainnihald þess), skal innihald sam- 
svarandi lyfs með öðrum styrkleika einnig miðaður við saltinnihald. Sem dæmi 
má nefna, að hljóði lyfseðill á Tabl. codeini 10 mg, skal láta úti töflur, sem inni- 
halda 10 mg af kódeinfosfati. Hljóði lyfseðill hins vegar á Injectabile noradrenalini 
0,2%, skal láta úti stungulyf, sem inniheldur það magn af aðrenalínbitartrati, er 
jafngildir 0,2% af hreinu noraðrenalíni. Nú er svo fyrir mælt í lyfjaskrá, að magn 
aðrenalínbitartrats og noraðrenalinbitartrats í lausnum skuli miða við hreint aðrena- 
lín og hreint noraðrenalín. Af þessu leiðir, að hljóði lyfseðill t. d. á Solutio adrenalini 
bitartratis 0,1%, þá skal láta úti lausn, er inniheldur 0,1% af adrenalíni, þ. e. a. s. 
0,182% af adrenalínbitartrati. Lyfið skal áletra: Solutio adrenalini 0,1%. Sama 
gildir um útlát noraðrenalínbitartratlausna. 

Ef lyf er tilgreint á lyfseðli og styrkleika ekki getið, skal það látið úti eftir 
gildandi lyfjaskrá (forskriftasöfnum). Nú er lyfið tilgreint í gildandi lyfjaskrá 
(forskriftasöfnum) með fleiri en einum styrkleika, og er þá óheimilt að láta lyfið 
úti gegn lyfseðlinum, fyrr en gengið hefur verið úr skugga um það hjá útgefanda, 
hvaða lyfs sé óskað. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Ef tilgreint er á lyfseðli lyf sem í lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum) er frábrugðið að 
samsetningu bví sem það var í D48, FK, D.vet.50 eða DAK50 (ásamt CMS), skal þó 
afhenda það eftir gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum) og engu að síður, þó að það 
sé tilgreint með öðru nafni, nema þess sé beinlínis getið á lyfseðlinum, að lyfið 
óskist eftir annarri tilgreindri lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum). Þetta á þó ekki við lyf- 
seðla, sem ritaðir eru fyrir 1. apríl 1966. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 15. apríl 1966. 

  

F. h. r. 

Baldur Möller. 

Jón Thors. 

Skammstafanir. 

CMS 2. Codex Medicamentarius Scandinavicus, Editio 1, hin 

danska útgáfa, Kh. 1951 og síðar 
D48 „.. Pharmacopoea Danica, Editio IX (ásamt viðaukum), Kh. 

1948 og síðar 
DAK50 .....00000 DAK Præparater 1950, 7. útgáfa (ásamt viðaukum), Kh. 

1951 og síðar 
DDG3 #.....00.0 Dispensatorium Danicum 1963, Editio IV, Kh. 1963 
D.vet 50 .......... Dispensatorium Veterinarium 1950, Kh. 1950 
FR... FK-Monografier, gefið út af lyfjaskrárnefnd Danmerkur, 

Kh. 1958 og síðar 
NG3 2... Pharmacopoea Nordica, Editio Danica, Kh. 1963
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Viðauki 1. 

Yfirlit um efni, jurta- og dýralyf og samsetningar í N63 og DD63 með nýju heiti 

eða breyttum rithætti frá því er var í D48 (ásamt viðaukum), FK, D.vet.50 

og DAK50 (ásamt CMS). 

A. Efni, jurta- og dýralyf. 

Fyrra heiti 

Acidum aceticum glaciale 
Aetheroleum geranii rosati 
— terebinthinae rectificatum 
Aethylmorphini hydrochloridum 
Alcohol absolutus 
— cetylicus 
— propylicus 

Amidopyrinum 
Aminacrini chloridum 
Aneurini hydrochloridum 
Antipyrinum 
Apomorphini hydrochloridum 
Arecolini hydrobromidum 
Arseni trioxydum 
Benzinum petrolei 
Bibrocathinum 
Bismuthi oxyjodogallas 
Caleii oxydum 
Champhora synthetica 
Chinini hydrochloridum 
Chromi trioxydum 
Cincaini hydrochloridum 
Cocaini hydrochloridum 
Coffeino natrii benzoas 
Crystalloviolaceum 
Emetini hydrochloridum 
Ephedrini hydrochloridum 
Gelatina alba 
Glycerinum 
Hexylresorcinum 
Histamini hydrochloridum 
Homatropini hydrobromidum 
Hydrargyri jodidum rubrum 
— oxycyanidum 
Kalii hydroxydum 
Kresolum crudum 
Lactoflavinum 
Magnesii oxydum 

— oxydum ponderosum 
Metamizolum 
Methyli para-oxybenzoas 
Morphini hydrochloridum 

Núverandi heiti 

Acidum aceticum concentratum 

Aetheroleum pelargonii 
— terebinthinae 

Aethylmorphini chloridum 
Aethanolum 

Cetanolum 

Propanolum 
Aminophenazonum 
Aminoaeridini chloridum 

Thiamini chloridum 

Phenazonum 

Apomorphini chlortdum 
Arecolini bromidum 

Arseni trioxidum 

Benzinum medicinale 

Bibrocatholum 

Bismuthi oxijodogallas 
Calcii oxidum 

Camphora 
Chinini chloridum 

Chromi trioxidum 

Cincaini chloridum 

Cocaini chloridum 

Coffeinum natrii benzoas 

Methylrosanilinum 

Emetini chloridum 

Ephedrini chloridum 

Gelatina 

Glycerolum 

Hexylresorcinolum 
Histamini chloridum 

Homatropini bromidum 
Hydrargyri jodidum 
Hydrargyri oxicyanidum 
Kalii hydroxidum 
Kresolum venale 

Riboflavinum 

Magnesii oxidum 
oxidum ponderosum 

Metamizolnatrium 

Methyli para-oxibenzoas 
Morphini chloridum 
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Fyrra heiti Núverandi heiti 

Narcotini hydrochloridum Noscapini chloridum 
Natrii hydroxydum Natrii hydroxidum 
Nitroerythrolum trituratum 10% Trituratio erythryli nitratis 10% 
Nitroglycerinum solutum concentratum Diluendum glyceryli nitratis 10% 

10% 
Opium crudum Opium 
Oxychinolini sulfas Oxichinolini sulfas 
Oxyconi hydrochloridum Oxiconi chloridum 
Papaverini hydrochloridum Papaverini chloridum 
Pasta cacao deoleata Cacao 
Pentazolum Pentetrazolum 
Penticidum Chlorphenothanum 
Pethidini hydrochloridum Pethidini chloridum 
Phenantoinum Phenytoinum 
Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpini chloridum 
Procaini hydrochloridum Procaini chloridum 
Pyrogalloli triacetas Pyrogalloli acetas 
Resorcinum Resorcinolum 
Saccharum lactis Lactosum 
Salolum Phenyli salicylas 
Scopolamini hydrobromidum Scopolamini bromidum 
Solutio formaldehydi Solutio formaldehydi concentrata 
Solutio hydrogenii peroxydi concentrata — hydrogenii peroxidi concentrata 
Solutio kalii hydroxydi venalis — kalii hydroxidi venalis 10 M 
Spiritus alcoholisatus Spiritus fortis 
Stilboestrolum Diaethylstilboestrolum 
Synstigmini bromidum Neostigmini bromidum 
Tetracaini hydrochloridum Tetracaini chloridum 
Tocoferyli succinas Dextocoferyli succinas 
Zinci oxydum venale Zinci oxidum 

B. Samsetningar. 

  

Fyrra heiti Núverandi heiti 

Acetonum rotenoni 5% Acetonum rotenoni 5% vet. 
Acidum aceticum Acidum aceticum 5 M 
— hydrochloricum dilutum — hydrochloricum 2 M 
— sulfuricum dilutum — sulfuricum 1 M 
Aether jodoformii Aether jodoformii vet. 
Amylii nitris ad ampullam Vitrella amylii nitritis 
Aqua hydrargyri oxycyanidi Collyrium hydrargyri oxicyanidi 
— ophthalmica boraxata — boracis 
— phenoli Aqua phenoli 2% 
— redestillata sterilisata — purissima sterilisata 
Capsulae extracti filicis Capsulae extracti filicis 1 g 

olei ricini Capsulae olei ricini 2,5 g 
— tetrachloraethyleni — tetrachloraethyleni 1 ml 
— tetrachloraethyleni 32 eg — tetrachloraethyleni 0,2 ml 
— tetrachloraethyleni 80 eg — — 0,5 ml
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Fyrra heiti 

Causticum chromi trioxydi 
— zinci chloridi fortius 
Concentratum glyeyrrhizae 
— ipecacuanhae 
— senegae 
— thymi 
— valerianae 
Cremor simplex 
Cutipulvis amyceni 
— calomelanos 
— paraformaldehydi 
— penticidi 
— salicylicus 
— talci zincicus 
Diagnosticum fluorosceini 
Dosipulvis albumini tannatis 
— antipyrini 
— ferrosi tartratis 
— salinus compositus 
— salinus cum aloe 
Dulciblettae magnibellini 
Emulsio penticidi 
Folium digitalis 

Formaldehydum saponatum 
Glycerinum jodi 
Glycerinum spirituosum 
Granulatum amyli solani ad tablettas 
— ferroplex 

Guttae adetamini fortiores 
— — — aquosae 
— calciferoli ultraconcentratae 
— kalii arsenitis 
— nitroglycerini fortiores 
— pentazoli 
— pethidini 
— tetraponi 

Hydrargyri amido chloridum pultiforme 
— oxydum pultiforme 
Injectabile adrenalini 
— amphetamini 
— aneurini 2,6% 
— atropini 

— atropini fortius 
— calciferoli 
— caleii chloridi 

et magnesii chloridi 
— caleiumtetracemindinatrii 10% 
— carbacholini fortius 
— enhexymalnatrii 0,5 g 
— enhexymalnatrii 1 g 
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Nuverandi heiti 

Causticum chromi trioxidi 33% 
— zinci chloridi 50% vet. 
Diluendum glycyrrhizae 
— ipecacuanhae 
— senegae 
— thymi 
— valerianae 
Cremor vaselini 
Conspergens amyceni 
— calomelanos 
— paraformaldehydi 
— chlorphenothani 
— salicylicum 
— zinci 

Oculoguttae fluoresceini 
Dosipulveres albumini tannatis 1 g 
— phenazoni 1 g 
— ferrosi tartratis 0,25 g 
— salini compositi vet. 
— — cum aloe vet. 
Tablettae magnibellini 
Emulsio chlorphenothani 
Folium digitalis standardisatum 
Formaldehydum saponatum vet. 

Glycerolum jodi 2% 
— spirituosum 
Granulatum amyli ad tablettas 
— ferrosi tartratis 
Guttae A-D-vitamini fortiores 
— — aquosae 
Oleum calciferoli ultraconcentratum 
Solutio kalii arsenitis 1% 
Guttae glyceryli nitratis 1% 
— pentetrazoli 
—- pethidini 5% 
— tetraponi 2% 
Trituratio hydrargyri amidochloridi 20% 
— hydrargyri oxidi 20% 
Injectabili adrenalini 0,1% 
— amphetamini 5% 
— thiamini 2,5% 
— atropini 0,1% 
— atropini 1% vet. 
— calciferoli vet. 
— calcii chloridi 10% vet. 
— caleii et magnesii chloridorum vet. 
— caleciumtetracemindinatrii 
— carbacholini 0,1% vet. 

Enhexymalnatrium 0,5 g ad injectionem 

— 1 g ad injectionem
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Fyrra heiti 

Injectabile lactoflavini 
— magnesii chloridi 
— metamizoli 
— metaoxedrini 
— methacholini 15 mg 

— methadoni 
— morphini 
— natrii sulfatis 
— oxyconi 
— Þpentazoli 
— pethidini 
— pilocarpini 
— — fortius 
— Procain-adrenalini mite 
— stilboestroli 1% vet. 
— synstigmini 
— tetraponi 

-— theophyllamini fortius 
— — mite 

Linimentum aloes compositum 
— kreolini sulfuratum 
— styracis 
— sulfuratum compositum 

Liquor pectoralis benzoicus cum 
glycerino 

Mixtura bismuthi cum opio 

— — subsalicylatis 
— chlorali hydratis 
— magnesii hydroxydi 
— theobromino natrii salicylatis 
Nebulogenum hectalini 
Oculentum album 
— bibrocathini 
— coloratum 

Oculoguttae aethylmorphini 
— argenti nitratis 
— cocaini 

— pilocarpini 

— Tesorcini 

— tetracaini 

— zinci boricae 
Opium 
Oriblettae benzocaini 
Pasta antipsoriatica 
— resorcini composita 
Phenolum liquidum 
Pilulae arseni trioxydi 
— atropini minores 
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Núverandi heiti 

Injectabile riboflavini 
— magnesii chloridi 10% vet. 
— metamizoli 50% vet. 
— metaoxedrini 1% 

Methacholini bromidum 15 mg ad 
injectionem 

Injectabile methadoni 1% 
— morphini 2% 
— natrii sulfatis 20% 
— oxiconi 1% 
— pentetrazoli 
— pethidini 5% 
— pilocarpini 2% 
— pilocarpini 5% vet. 
— Procain-adrenalini 0,5% 

— diaethylstilboestroli 1% vet. 
— neostigmini 
— tetraponi 2% 
— theophyllamini 20% 
— — 2% 
Linimentum aloes compositum vet. 
— kreolini sulfuratum vet. 
— styracis vet. 
— sulfuratum compositum vet. 
Liquor pectoralis benzoicus cum 

glycerolo 

Mixtura bismuthi subsalicylatis cum 
opio vet. 

— bismuthi 
— chlorali 
— magnesii hydroxidi 
— theobromini 
Nebulogenum hektalini 
Oculentum amidohydrargyricum 
— bibrocatholi 
— amidohydrargyricum coloratum 
Oculoguttae aethylmorphini 2% 
— argenti nitratis pro neonatis 
— cocaini 2% 
— pilocarpini 2% 
— resorcinoli 
— tetracaini 1% 
— zinci 
Opium pulveratum 
Tablettae benzocaini 0,1 g 
Pasta chrysarobini composita 
— resorcinoli composita 
Phenolum liquefactum 90% 
Tablettae arsenicales 1 mg 
— atropini 0,25 mg 

Nr. 31.
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Fyrra heiti 

Pilulae A-vitamini 
— colchicini 
— hexylresorcini 
— phenolphthaleini compositae 

— sagralini 
— sagralini fortiores 
— scopolamini 
— valerianae 

— — barbituricae 
Pulvis ammonii compositus 
— barii sulfatis diagnosticus 
Solublettae chiniofoni 
— chloramini 
— sublimati 

Solutio acidi borici 
adrenalini 

— aluminii subacetatis concentrata 
— aminacrini 
— argenti nitratis prophylactica 
— calcii hydroxydi 
— — polysulfidi 
— caleis chloratae concentrata 

— erystalloviolacei 

— ephedrini 
— euflavini fortior 
— — mitis 

— hydrogenii peroxydi 

— kalii arsenitis concentrata 
— natrii chloridi isotonica 
— procaini chloridi simplex pro 

injectione 1% 
Spiritus aminacrini 
— erystalloviolacei 
— formaldehydi fortior 
— — mitis 

— joði 
— penticidi 

— saloli 

Suppositoria glyphyllini 
— haemorrhoidalia 

— morphini 

  

Suspensio barii sulfatis ad diagnosin 
0,7 g/ml 

— carbonis 
Syrupus aethylmorphini compositus 

Tablettae acetphenolisatini 
acidi acetylsalicylici 

— — ascorbici 
— —— nicotinici 

aciglumini 
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Núverandi heiti 

Pilulae A-vitamini 25000 IE 
Tablettae colchicini 0,5 mg 
— hexylresorcinoli 0,1 g 
— phenolphthaleini compositae 
— sagralini 
— sagralini fortiores 
— scopolamini 0,1 mg 
— valerianae 
— — barbituricae 
Pulvis ammonii compositus vet. 

— barii sulfatis ad diagnosin 
Solublettae chiniofoni 0,25 g 

chloramini 1 g 
— sublimati 0,5 g vet. 
Solutio borica 2% 
— adrenalini 0,1% 

Diluendum aluminii subacetatis 8% 
Solutio aminoacridini 
— argenti nitratis prophylactica 2% 
— calcii hydroxidi 
— — Þpolysulfidi vet. 
Diluendum calcis chloratae 
Solutio methylrosanilini 
Rhinoguttae ephedrini 
Solutio euflavini 1% 

Aqua euflavini 
Solutio hydrogenii peroxidi 3% 
— kalii arsenitis concentrata vet. 
— natrii chloridi 0,9% 
Injectabile procaini non vaso 

constringens 1% 

Spiritus aminoacridini 
—- methylrosanilini 
— formaldehydi 10% 
— — 3,6% 
— jodi 5% 
— chlorphenothani 
— phenyli salicylatis 
Suppositoria glyphyllini 0,5 g 
— bijogali 
— morphini 20 mg 
Suspensio barii sulfatis ad diagnosin 

  

— carbonis vet. 
Syrupus aethylmorphini 

Tablettae acetphenolisatini 5 mg 
acetylsalicylicae 0,5 g 

— ascorbicae 50 mg 
— acidi nicotinici 50 mg 
— aciglumini 0,3 g 
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Fyrra heiti 

Tablettae albumini tannatis 

allypropymali 
amidopyrini 0,1 g 
— 0,3 g 

amphetamini 
aneurini 

apronali 

arecolini 
bellapani 
betaini chloridi 
bismuthi subsalicylatis 
bromisovali 
calcii chloridi 
— lactatis 
carbromali 
chiniofoni 
codeimagnyli 
— non obstipantes 
codeini 

- codeipheni 
— non obstipantes 
coffeini 
coffeo-antipyrini 
coffeo-phenacetini 
dicumaroli 
diemali 
diphenhydramini 
enhexymali 
ethinyloestradioli mikrogram 50 
euflavini orales 
ferrosi tartratis 
glyceryli nitratis 0,25 mg 
hexemalcalcii 
hydroconi 
isoniazidi 
lactoflavini 
menadioni 
mepacrini 

mephenetoini 

meprobamati 
mepyramini 
methadoni 
methylatropini bromidi 
methylscopolamini 
methylthiouracili 
natrii bicarbonatis 
nicotinamidi 
nitroerythroli majores 
— minores 
nitroglycerini 0,25 mg 
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Núverandi heiti 

Tablettae albumini tannatis 0,5 g 

— allypropymali 0,1 g 
— aminophenazoni 0,1 g 
— aminophenazoni 0,3 g 
— amphetamini 5 mg 
— thiamini 3 mg 
— apronali 0,25 g 

— arecolini 10 mg vet. 
— bellapani 0,3 mg 
— betaini 0,25 g 
— bismuthi 0,5 g 

— bromisovali 0,3 g 

— calcii chloridi 1 g 
lactatis 0,5 g 

— carbromali 0,5 g 
— chiniofoni 0,25 g 

— codimagnyli 
— — non obstipantes 
— codeini 25 mg 
— codipheni 
— — non obstipantes 
— coffeini 0,1 g 
— coffeini phenazoni 
— — phenacetini 
— dicumaroli 20 mg 
— diemali 0,25 g 
— diphenhydramini 50 mg 
— enhexymali 0,25 g 

  

— ethinyloestradioli 50 mikrogram 

— euflavini 
— ferrosi tartratis 0,25 g 

Resoriblettae glyceryli nitratis 0,25 mg 

Tablettae hexemali 0,1 g 
hydroconi 5 mg 

— isoniazidi 0,1 g 
— riboflavini 3 mg 
— menadioni 10 mg 
— mepacrini 0,1 g 
— mephenetoini 0,1 g 
— meprobamati 0,4 g 
— mepyramini 50 mg 
— methadoni 5 mg 
— methylatropini 0,5 mg 

  

— methylscopolamini 0,5 mg 

— methylthiouracili 0,1 g 

— natrii bicarbonatis 0,5 g 
— nicotinamidi 50 mg 
— erythryli nitratis 30 mg 

— — 5 mg 
Resoriblettae glyceryli nitratis 0,25 mg
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Fyrra heiti 

Tablettae nitroglycerini 0,5 mg 
— oxedrini 
— oxyconi 
— papaverini 
— pentanitroli majores 
— pentymali 
— pethidini 
— phenacetini 
— phenantoini 
— phenemali 
— — minores 
— phenolphthaleini 
— phthalylsulfathiazoli 
— piperazini adipatis 
— probenecidi 
— propylthiouracili 
— pyridoxini 
— riboflavini 
— salipyrini 
— saloli 

— stilboestroli majores 
— — minores 
— sulfacombini 
— sulfadiazini 
— sulfadimidini 

— sulfamethizoli minores 
— synstigmini 
— thebaconi 
— theobromini 
— — calcii salicylatis 
— theophyllini 
— tolazolini 
Trituratio camphorae (1—-9) 
Trochisci calcii gluconatis 
— magnesii silicatis 
Ungventum amidohydrargyricum 
— amyceni 

— argenti nitratis 
— benzalkoni 
— benzocaini 
— Besnier 
— calomelanos prophylacticum 
— camphoratum 

— cantharidis cum euphorbio 
— cetacei 
— chlorbutoli 
— — benzocaini 
— cincaini 
— dermotheli 
— — simplex 
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Nuverandi heiti 

Resoriblettae glyceryli nitratis 0,5 mg 
Tablettae oxedrini 0,1 g 

— oxiconi 5 mg 
— papaverini 40 mg 
— pentanitroli 30 mg 
— pentymali 0,1 g 

— pethidini 25 mg 
— phenacetini 0,5 g 
— phenytoini 0,1 g 
— phenemali 100 mg 
— — 15 mg 
— phenolphthaleini 0,1 g 
— phthalylsulfathiazoli 0,5 g 
— piperazini 0,3 g 
— probenecidi 0,25 g 
— propylthiouracili 0,1 g 
— pyridoxini 20 mg 
— riboflavini 3 mg 
— phenazoni salicylatis 0,5 g 
— phenyli salicylatis 0,5 g 
— diaethylstilboestroli 1 mg 
— — 0,1 mg 
— sulfacombini 0,5 g 
— sulfadiazini 0,5 g 
— sulfadimidini 0,5 g 
— sulfamethizoli 0,1 g 

— neostigmini 15 mg 
— thebaconi 5 mg 
— theobromini 0,5 g 
— calciumtheobromini 0,5 g 
— theophyllini 0,1 g 

— tolazolini 25 mg 
Trituratio camphorae 10% 
Tablettae calcii gluconatis 0,5 g 
— magnesii silicatis 0,5 g 
Unguentum amidohydrargyricum 
— amyceni 

— argenti nitratis 
— benzalkoni 
— benzocaini 
— pyrogalloli compositum 
— calomelanos prophylacticum 
— camphoratum 

— cantharidis cum euphorbio vet. 
— cetacei 

— chlorbutoli 

— — benzocaini 

— cincaini 

— dermotheli 

— — simplex 

15. april 1966.
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Fyrra heiti Núverandi heiti 

Ungventum glycerini Unguentum glyceroli 
— glycodermi — glycodermi 
— — simplex — — simplex 
— hepatis sulfuris — hepatis sulfuris 
— hydrdargyri jodidi — hydrargyri jodidi 
— lanolini compositum — lanolini compositum 
— mentholi compositum — mentholi compositum 
— molle — molle 
— nitrofurazoni — nitrofurazoni 
— salieylicum Pasta salicylica 
— sulfuris salicylicum Unguentum sulfuris salicylicum 
— topicini — topicini 
— — cum hydrocortisono — — cum hydrocortisono 
Vagitoria acetarsoli Vagitoria acetarsoli 0,25 g 

Viðauki 2 

Yfirlit um efni, jurta- og dýralyf og samsetningar, þar sem breytt hefur verið fyrir- 

mælum um innihald eða samsetningu frá því sem verið hefur. 

A. Efni, jurta- og dýralyf. 

Skrá yfir efni, jurta- og dýralyf í D48 (ásamt viðaukum), FK eða CMS (hinni 
dönsku útgáfu), sem nú eru skráð í N63, en þó verulega frábrugðin að samsetningu 
og jafnvel undir öðru heiti: 

  
Acidum folicum Natrii lactas 
Cacao riboflavinophosphas 
Calcii oxidum Oleum jecoris aselli 
Chlorbutolum Oxichinolini sulfas 
Colchicinum Paraffinum liquidum 
Cortex cinchonae Saccharinnatrium 
Menadioni natrii bisulfis Solutio hydrogenii peroxidi concentrata 
Mentholum Thiamini chloridum 

B. Samsetningar. 

Skrá yfir samsetningar í D48 (ásamt viðaukum), FK, D.vet.50 eða DAK50, sem 

nú eru skráð í N63 eða DD63, en þó verulega frábrugðin að samsetningu og jafnvel 
undir öðru heiti: 

1. Fullgerð lyf frábrugðin að samsetningu að því er magn virkra efna varðar. 

Fyrra heiti Núverandi heiti 

Capsulae carbonei sulfidi (6 g) Capsulae carbonei sulfidi 4 ml (5 g) 
— tetrachlormethani (1,6 g) — tetrachlormethani 0,5 ml (0,8 g) 
Causticum argenti nitratis (40% ) Causticum argenti nitratis 50% 
Conspergens topicini (1,5% ) Conspergens topicini (0,75% ) 
Cutipulv. contra intertriginem (10% — zinci borici (5%) 

af bórsýru)
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Fyrra heiti 

Granulatum aminosalyli (70% af 
amínósalýli) 

Granulatum carbonis cum magnesii 
sulfate (10 g 15 g) 

Injeetabile arecolini (20 mg/ml) 
— ascorbidi (20 mg/ml) 

— calcii borogluconatis 17 mg/ml Ca) 

— ergometrini fortius (0,25 mg/ml 
af ergómetríni) 

— ergometrini mite (0,1 mg/ml 
af ergómetríni) 

— menadioni (5 mg/ml) 

— noradrenalini (0,1 mg/ml af 
noraðrenalíni) 

— procain-adrenalini dentale 1% | 
(15 míkróg/ml af aðrenalíni) 

— Procain-adrenalini fortius (35 
mikróg/ml af aðrenalíni) 

— Procain-adrenalini dentale 2% 
(30 míkróg/ml af aðrenalini) 

— scopolamini (1 mg/ml) 

— g-strophanthini (0,1 mg/ml) 
Mixtura senegae jodata composita 

Oculentum flavum (2,5%) 

Oculoguttae atropini (0,5% ) 
— homatropini (0,5% ) 
— physostigmini (1%) 

— scopolamini (0,1% ) 
Pasta aluminii subacetatis (1,2% af 

hreinu álsúbasetati, 15% af sinkoxíði) 
Pilulae atroscopolamini 

— opiopapaverini atropicae (1 mg af 
metýlatrópinbrómiíði, 10 mg af tetra- 
póni í pillu) 

Solutio eitratis et glucosi ad trans- 
fusionem (3% af þrúgusykri) 

— jodi cum kalii jodido concentrata 
(10% af joði, 30% af kalíumjoðiði) 

— kalii permanganatis concentrata 

(3,3% ) 
Suppositoria atroscopolamini 

— benzocaini composita (0,25 g af 
bensókaíni, 0,5 g af vismútoxijoð- 
ógallati í stíl) 

— opiopapaverini atropica (1 mg af 
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Núverandi heiti 

Granulatum aminosalylcaleii (a. m. k. 
75% af amínósalýlkalsíum) 

— carbonis et natrii sulfas (10 g + 30 g) 

Injectabile arecolini 1% vet. (10 mg/ml) 

— ascorbicum 10% (100 mg/ml) 

— calcii borogluconatis vet. 14 mg/ml 

Ca) 

— ergometrini (0,2 mg/ml af ergómetrin- 
maleati) 

— menadioni (10 mg/ml) 

— noradrenalini 0,1% (1 mg/ml) 

— procain-adrenalini 1% (5 míkróg/ml) 

— — 2% (5 míikróg/ml) 

— scopolamini (0,3 mg/ml) 
— g-strophanthini (0,25 mg/ml) 

Mixtura senegae jodata (er nú án lobelíiu- 
dropa) 

Oculentum hydrargyri oxidi (2%) 
Oculoguttae atropini 1% 
— homatropini 1% 
— physostigmini 0,5% 
— scopolamini 0,2% 
Unguentum aluminii subacetatis (1,6%, 

ekkert sinkoxið) 
Tablettae atroscopolamini (nú einnig með 

25 mg af fenemali í töflu) 

— morphatropini cum papaverino (0,5 
mg af atrópínsúlfati og 10 mg af 
morfínklóríði í töflu) 

Solutio eitratis glucosi (1,47%) 

Diluendum jodi 10% (20% af kalíum- 
jodidi) 

Diluendum kalii permanganatis 3% 

Suppositoria atroscopolamini (nu einnig 
med 50 mg af fenemali i stil) 

— benzocaini composita (0,2 g af bensó- 
kaini, 0,2 g af vismútoxijoðógallati í 
stil) 

— morphatropini cum papaverino (0,5
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Fyrra heiti 

metýlatrópinbrómiði, 10 mg af 
tetrapóni í stíl) 

Tablettae acidi citrici (0,5 g) 

— carbacholini (1 mg) 
— chinidini (0,1 g) 
— coffeotyli (0,45 g af aspiríni í töflu) 
— digitalis (100 mg) 
— ephedrini (25 mg) 

— ergometrini (0,5 mg af ergómetríni 
í töflu) 

— glyphyllini (0,2 g) 
— hypnopheni (0,2 g) 
— nitrofurantoini 20 mg | 
— — 100 mg 
— noscapini (15 mg) 
— theobromino calcii acetatis (0,25 g af 

teóbrómíni, 0,375 g af kalsíumasetati 

í töflu) 
Trochisci santonini (30 mg) 

Ungventum aluminii subacetatis (1% af 
hreinu álsúbasetati) 

2. Fullgerð lyf frábrugðin að því er varðar 

Fyrra heiti 

Aqua hydrargyri oxycyanidi 

Injectabile apomorphini ad ampullam (1 
ml af stungulyfi (10 mg/ml) 

—- pentymali 10% (25% af úretani) 

Mixtura chlorali hydratis (með pipar- 
myntuvatni) 

Oriblettae benzocaini (25 mg af tólúdrop- 
um í töflu) 

Pilulae A-D-vitamini (rauðar á lit) 
— arseni trioxydi 
— atropini minores 
— chinini (0,1 g af kínínsúlfati í pillu) 

— colchicini 
— scopolamini 
Solublettae hydrargyri phenylacetatis 

(0,25 g af fenýlmerkúríasetati í töflu) 
Solvens ad penicillinum (fosfatlausn) 
Syrupus aethylmorphini compositus 

(0,015% af mentóli, 5% af blóðbergs- 

þykkni, 45% af tólúsaft, 45% af sól- 
berjasaft) 
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Núverandi heiti 

mg af atrópinsúlfati, 10 mg af morfín- 
klóríði í stíl) 

Tablettae citricae 0,4 g 
— carbacholini 2 mg 
— chinidini 0,2 g (eru nú sykurhúðaðar) 
— coffeotyli (0,5 g af aspiríni í töflu) 
— digitalis 50 mg (nú litarhúðaðar) 
— ephedrini 20 mg 
— ergometrini 0,5 mg (0,5 mg af ergó- 

metrínmaleati í töflu) 
— slyphyllini 0,25 g 
— hypnopheni 0,1 g 

— nitrofurantoini 50 mg 

— noscapini 25 mg 
— calciumtheobromini 0,5 g (0,5 g af 

teóbrómínkalsíumsalisýlati í töflu) 

— santonini 25 mg (áritist: tyggist 
vandlega) 

Unguentum aluminii subacetatis (1,6%) 

útlit, lykt, bragð eða magn óvirkra efna. 

Núverandi heiti 

Collyrium hydrargyri oxicyanidi (nú 
litlaust) 

Apomorphini chloridum 10 mg ad in- 
iectionem (þurrt efnið í glerhylki) 

Injectabile pentymali 10% (40% af 
propýlenglýkóli) 

Mixtura chlorali (með Syrupus aurantii, 

25% ) 
Tablettae benzocaini 0,1 g (5 mg af 

mentóli í töflu) 

Pilulae A-D-vitamini (gular á lit) 
Tablettae arsenicales 1 mg 
— atropini 0,25 mg 
— chinini 0,1 g (0,1 g af kínínklóríði 

í töflu) 
— colchicini 0,5 mg 
— scopolamini 0,1 mg 
Solublettae phenylhydrargyri nitratis 

(0,25 g af fenýlmerkúrínitrati í töflu) 
Solvens ad penicillinum (sítratlausn) 
Syrupus aethylmorphini (með sólberja- 

saft)
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Fyrra heiti Núverandi heiti 

Syrupus B-combini (5% af lakkrisþykkni, Syrupus B-combini (með kirsuberja- 
50% af sykursaft) saft) 

— codeicus mitis (0,2% af kódeini leyst Syrupus codeini (0,25% af kódeinfosfati 
í sykursaft) leyst í sólberjasaft) 

Tablettae ammonii chloridi Tablettae ammonii chloridi 0,5 g (húðað- 
ar þannig, að töflurnar leysist ekki í 
magasafa) 

3. Samsetningar, er til þessa hafa ekki verið rotvarðir, en nú skal rotverja. 

Collyrium boracis Mixtura ipecacuanhae pro infantibus 
Decoctum cinchonae senegae Oculoguttae 
Infusum ipecacuanhae Rhinoguttae ephedrini 
— — compositum Solutio adrenalini 0,1% 
— valerianae — borica 2% 
Injectabilia (vatnslausnir í hettuglösum,  Syrupus anisi 

ef einstakur skammtur fer ekki fram 
úr 10 ml) 

4. Við gerð neðangreindra smyrsla er vikið allverulega frá áður notuðum 
burðarefnum. 

Oculentum amidohydrargyricum Oculentum nitrofurazoni 
— — coloratum — simplex 
— bibrocatholi Unguentum camphoratum 
— chloramphenicoli — molle 

5. Þvermáli neðangreindra töflutegunda hefur verið breytt frá því sem áður var. 

Tablettae apronali 0,25 g Tablettae methylatropini 0,5 mg 
— arecolini 10 mg vet. — neostigmini 15 mg 
— ascorbicae 50 mg — oxiconi 5 mg 
— betaini 0,25 g — papaverini 40 mg 
— calciumtheobromini 0,5 g — pentanitroli 30 mg 
— codeini 25 mg — phenolphthaleini compositae 
— erythryli nitratis 30 mg — pyridoxini 20 mg 
— hexylresorcinoli 0,1 g — sagralini 
— hydroconi 5 mg — — fortiores 
— meprobamati 0,4 g — valerianae 
— methadoni 5 mg — — barbituricae 

6. Forskriftum neðangreindra samsetninga, sem notaðar eru við lyfjagerð, 
hefur verið breytt allverulega. 

Aqua menthae piperitae Mucilago amyli 
Bellapanum Pulvis cacao ad obductionem 
Diluendum calciferoli aquosum forte — sacchari ad obductionem 

300 000 TE/g i Solutio ammoniae 5 M 
— — forte 300 000 IE/g Trituratio bismuthi subsalicylatis 16,7% 
— — mite 30000 IE/g : — extracti belladonnae 20% 
— extracti belladonnae 50% — — hyoscyami 20% 
Extractum valerianae siccum Vernix enterosolubilis 
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AUGLÝSING 

um breytingar á reglum nr. 49 10. marz 1965, um starfsemi 

Íslenzkrar málnefndar. 

2. gr. reglnanna orðist þannig: „Í Íslenkri málnefnd skulu eiga sæti 3 aðal- 
menn og Í varamaður, skipaðir af menntamálaráðherra. Skulu 2 aðalmenn vera 
kennarar í íslenzkum fræðum við Háskóla Íslands eða starfsmenn við stofnanir 
háskólans. A. m. k. einn aðalmanna skal hafa lokið háskólaprófi í íslenzkri mál- 
fræði sem sérgrein. Skipunartími nefndarinnar er 4 ár. Nefndin kýs sér formann.“ 

Breyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 18. febrúar 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

31/12 765. . Nr. 33. 
BÆJANOFN 

Menntamålaråduneytid hefur samkvæmt lögum nr. 35 18. febrúar 1953 gefið 
út leyfisbréf fyrir eftirgreindum bæjanöfnum á árinu 1965: 

Borgarfjarðarsýsla. 

Bali, nýbýli í landi Hamra, Reykholtsdalshreppi. 

Snæfellsnessýsla. 

Stekkjarvellir, nýbýli í landi Gaular, Staðarsveit. 

Strandasýsla. 

Broddadalsá I, eignarhluti úr skiptu landi jarðarinnar Broddadalsár, Fells- 
hreppi. 

Broddadalsá II, eignarhluti úr skiptu landi jarðarinnar Broddadalsár, Fells- 
hreppi. 

Hvítahlíð I, nýbýli í landi Hvítahlíðar, Óspakseyrarhreppi. 
Hvítahlíð II, nýbýli í landi Hvítahlíðar, Óspakseyrarhreppi. 

Vestur-Húnavatnssýsla. 

Grundarás, nýbýli í landi Litlutungu, Fremri-Torfustaðahreppi. 
B16 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Austur-Húnavatnssýsla. 

Hurðarbak II, nýbýli í landi Hurðarbaks, Torfalækjarhreppi. 
Laæxabrekka, nýbýli í landi Sauðaness, Torfalækjarhreppi. 
Mánafoss, nýbýli í landi Sauðaness, Torfalækjarhreppi. 

Eyjafjarðarsýsla. 

Árhvammur, nýbýli í landi Auðna, Öxnadalshreppi. 

Suður-Þingevjarsýsla. 

Laugaberg, iðnaðarbýli í landi Stórulauga, Reykdælahreppi. 
Staðarfell, nýbýli (prestssetur) í landi Fremstafells, Ljósavatnshreppi. 
Vaðlafell, iðnaðarbyli í landi Veigastaða I, Svalbarðsstrandarhreppi. 

Norður-Þingeyjarsýsla. 

Nýhöfn II, nýbýli í landi Nýhafnar, Presthólahreppi. 

Norður-Múlasýsla. 

Breiðamörk II, nýbyli í landi Breiðamerkur, Hlíðarhreppi. 

Suður-Múlasýsla. 

Engihlíð, nýbýli í landi Tóarsels, Breiðdalshreppi. 

Vestur-Skaftafellssýsla. 

Brautarholt, nýbýli í landi Hvamms, Skaftártunguhreppi. 

Rangárvallasýsla. 

Fosstún, iðnaðarbýli í landi Ytriskóga, Austur-Eyjafjallahreppi. 
Sigtún, nýbýli í landi Hávarðarkots, Djúpárhreppi. 

Árnessýsla. 
Gýgjarhólskot II, nýbýli í landi Gýgjarhólskots, Biskupstungnahreppi. 
Hrísholt, nýbýli í landi Drumboddsstaða II, Biskupstungnahreppi. 
Stuðlar, nýbýli í landi Árbæjar 1, Ölfushreppi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 31. desember 1965. 
F. h.r. 

Birgir Thorlacius.   
Sigurður J. Briem. 

Nr. 34. . 28. janúar 1966. 

BREF 

fjármálaráðuneytisins til tryggingarfélaganna, dags. 25. janúar 1966. 

Ráðuneytið hefur ákveðið, að áhættuliftryggingar, þ. e. liftryggingar, þar sem 
útborgun tryggingarfjár á sér aðeins stað við dauða hins tryggða innan tiltekins 
tíma, þó ekki eftir, að hann nær 65 ára aldri, skuli stimplast með 8% af fyrsta árs 
iðgjaldi. 

Fjármálaráðuneytið, 28. janúar 1966. 

F. h. r. 
Kristján Thorlacius. 

  

Höskuldur Jónsson.
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SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Skammbeinsstaðabæja í Holtahreppi, Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélag Skammbeinsstaðabæja. Heimili þess og varnar- 

þing er í Holtahreppi, Rangárvallasýslu. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru ábúendur býlanna: Skammbeinsstaðir I, Skammbeins- 

staðir II, Skammbeinsstaðir III og Skammbeinsstaðir IV. Hver stofnandi greiði fjögur 
þúsund krónur sem stofngjald og telst hann eigi fullgildur félagsmaður fyrr en það 
stofngjald er greitt. Allt vatn í fjós, þvottahús og önnur þau hús, er heyra búrekstri 
jarðarinnar til, telst undir sama stofngjald og íbúðarhús. Félagsskylda samkvæmt 
fyrstu málsgrein þessarar greinar er því skilyrði háð, að ábúanda sé látin í té afnot 
af vatni því, sem félagið hefur til umráða. 

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

þykki allra félaga. Nýr félagsmaður greiðir sama stofngjald og eldri félagar og öll 
gjöld, sem á félaginu hvíla til jafns við aðra félagsmenn frá því er hann gekk í fé- 
lagið. Sjálfur skal hann kosta allar framkvæmdir, sem gera verður sérstaklega hans 
vegna til þess að hann geti notað mannvirki félagsins. 

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

greiða fyrir hvert býli á félagssvæðinu. Skal hann greiddur af stofngjöldum félags- 
manna, þar sem þau hrökkva til og styrk, sem veittur kynni að vera til vatnsveit- 
unnar. 

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

6. gr. 
Félagsfundur er því aðeins lögmætur að allir félagarnir mæti. 

7. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en fyrsta apríl ár hvert. Á aðal- 

fundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir fram endur- 

skoðaðir reikningar þess og kosnir þrír menn í stjórn og einn endurskoðandi til 
eins árs í senn. 

8. gr. 
Stjórn félagsins skiptir sjálf með sér verkum. Störf stjórnar og endurskoðanda 

skulu vera ólaunuð. Formaður kveður stjórnina saman til fundar og boðar félags- 
fundi og aðalfund. Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að allir stjórnarmenn séu
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mættir. Færa skal gerðarbók stjórnarfunda og skal ritari félagsins lesa fundargerð 

í lok hvers fundar og undirrita hana ásamt formanni, þegar hún hefur verið sam- 

þykkt. 

9. gr. 

Stjórn félagsins hefur umsjón með vatnsveitunni, annast reikningshald hennar 

og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðhald og viðgerðir á vatnsbóli 

og aðalleiðslu vatnsveitu. 

10. gr. 

Samþykkt þessari má ekki breyta nema á aðalfundi með samþykki allra félags- 

manna. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélagi Skammbeins- 

staðabæja í Holtahreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 

1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. febrúar 1966. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 36. 7. febrúar 1966. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 41 24. apríl 1965, um komu, brottflug og yfirflug 

erlendra flugfara í millilandaflugi yfir Íslenzkt yfirráðasvæði. 

1. gr. 
1. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Fyrir loftför skráð í ríkjum, sem eru aðilar að Chicago-sáttmálanum, og 

æskja leyfis til loftferða samkvæmt 10. gr., skal senda umsókn til flugmálastjóra 

með sama fresti og um getur i 2. mgr. 9. gr. 
Ef flogið er í sambandi við fjölferð (inclusive tour), að nokkru eða öllu leyti, 

skal senda umsókn til flugmálastjóra með a. m. k. 15 daga fyrirvara, ef um er að 
ræða eina ferð á sama almanaksári. Umsókn skal þó senda með a. m. k. 30 daga 
fyrirvara, ef um er að ræða fleiri ferðir en eina, sem sótt er um eða hafi sami 

aðali fengið sams konar leyfi áður á sama almanaksári. 

2. gr. 
Aftan við 11. gr. reglugerðarinnar komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum flugmálastjóra, takmarkað eða bannað 

alveg leiguflug, einstakar ferðir eða um tilekinn tíma, á tilteknum flugleiðum, ef 
íslenzkt flugfélag, er rekur áætlunarflug samkvæmt loftferðasamningi æskir þessa 
og færir rök fyrir, að slíkt leiguflug sé hættulegt hagsmunum sínum. 

3. gr. 
2. mgr. II. liðs 12. gr. reglugerðarinnar, um lágmarksverð fjölferða, falli 

niður.
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Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um loftferðir, nr. 34 21. maí 1964, 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 7. febrúar 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnar Vagnsson. 

9. febrúar 1966. Nr. 37. 

ARÐSKRÁ 

fyrir Veiðifélag Kjósarhrepps. 

Samkvæmt mati yfirmatsmanna hinn 26. okt. 1965. 

Skipting arðs milli veiðisvæða: 

  

Laxá: 

I. veiðisvæði ...............002000 0000 48.04% 
II. veiðisvæði .............2..0000 0... 10.00% 

III. veiðisvæði .................0. 000... 17.20% 

— 75.24% 
Bugða ................202.000.n sens 10.00% 
Meðalfellsvatn .............2.0.200.00.e sens 13.00% 
Sandsá .........020.0.0ssesssn ss 100% 
Flekkudalsá ....................2.0000 00 eens 0.76% 

100.00% 
Skipting arðs milli veiðieigenda: 
Neðri-Háls .................. 0000 9.02% 
Valdastaðir ...................0..0.0 eens 15.00% 
Reynivellir ...................000000 0. see 3.80% 
Sogn 20.02.0000. 1.20% 
Vindás ...............00002.0 0000 5.00% 
Hækingsdalur ......................00000 0000 enn 3.60% 
Fremri-Háls .........................22200 0 1.60% 
Írafell ..................02.2.. nunne eee even, 2.95 % 
Möðruvellir 2... 0000 1.75% 

Eyjar: 

Af Laxá ............000..0. 00 1.70% 
— Meðalfellsvatni ..............000.20.0.0 000 3.65% 
— Sandsá .............000...0.0 ven 0.50% 

— 5.85% 
Þorláksstaðir ........................2.20000 0000 1.40% 
Hurðarbak ................0.2.020000 ere vene 1.20% 

Meðalfell: 
Af Laxá .............00 reen eee ever, 2.00% 
— Bugðu .................000000 0000 6.70% 
— Meðalfellsvatni ..................0..0000. 4.65% 

13.35%
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Káranes og Káraneskot: 
Af Laxá .........0..z.00 es 2.15% 
— Bugðu .........00002..00 00 enn 1.55% 

— 3.10% 

Laxárnes: 

Af Laxá 22.22.0222... 22.87% 
— Bugðu ..........2200000 000 senn 1.75% 

— 24.62% 

Grjóteyri og Flekkudalur: 
Af Meðalfellsvatni ..........00.0..s. rns 4. 10% 

— Flekkudalsá ..........00000.0... ss 0.76% 
— 5.46% 

Sandur ................ s.s 0.50% 

100.00% 

Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- og silungs- 
veiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 9. febrúar 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Jón Sigurðsson. 

Nr. 38. 9. febrúar 1966. 

ARÐSKRÁ 

fyrir Veiðifélae Húseyjarkvíslar í Skagafirði. 

Einingar Einingar 

Reykir .......000000 000 14 Stóra Seila ........200.00000.... 15 
Reykjavellir ...........0.......... 25 Krossanes ..........00000000..... 70 
Daufå ........00000 0 36 Geldingaholt ..........0.00.0000... 69 
Vindheimar „.......0.000000000... 75  Holtskot .........000200 0... 23 
Saurbær .........00 0 45  Garðhús #......0.000.00. 0... 23 
Laufás og Brenniborg ............ 38  Halldórsstaðir ..........0.0.0.....- 10 
Borgarey ........000000 00. 46 Glaumbær .......0000000 00... 33 
Krithóll ..........000..0. 000... 24 Hátún og Mikligarður ............ 25 
Alftagerði ............. 30 Jaðar .......2020002 000 12 
Víðimelur „............00.0. 0... 45 Marbæli ..........000000000 0... 27 
Húsey .......0002 0000 89 Kjartansstaðir og Kjartansstaðakot 17 
Brekka ......00.00200 0 9 Páfastaðir ..........00000000.0.... 21 
Reykjahóll ..........00.000..... …… 80 Litla-Gröf .......00000 0 10 
Lauftún ........0..0 22 Stóra-Gröf ..........00.0000....... 8 
Langamýri ............0.000. 0... 22  Ytri-Húsabakki .................. 15 
Grófargil ........................ 14 Syðri-Húsabakki ................. 52 
Brautarholt ...................... 6   

Alls 1000
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Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um 
lax- og silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 9. febrúar 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  
Jón L. Arnalds. 

11. febrúar 1966. Nr. 39. 

REGLUGERÐ 

um takmörkun leigubifreiða á Ísafirði og um ráðstöfun atvinnuleyfa. 

1. gr. 
Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga á Ísafirði skal á hverjum 

tíma miðuð við íbúatölu Ísafjarðar, þannis, að ein leigubifreið komi á hverju 200 
íbúa, sem lögheimili eiga á Ísafirði samkvæmt nýjustu skýrslum Hagstofu Íslands. 

Þegar rétt hlutföll eru fengin milli tölu leigubifreiða og íbúatölu, skal veita 
atvinnuleyfi í stað hvers leyfis, er losnar, svo og vegna fólksfjölgunar, eitt leyfi 
fyrir hverja 200 íbúa. 

Atvinnuleyfi skulu að jafnaði veitt frá og með 1. júní ár hvert, ef veita skal þau 
samkvæmt framanskráðu. 

2. gr. 
Enginn bifreiðastjóri má hafa afgreiðslu hjá bifreiðastöð á Ísafirði, nema hann 

hafi öðlazt atvinnuleyfi sem leigubifreiðastjóri á Ísafirði. Leyfin skulu tölusett og 
bundin við nafn leyfishafa. Engum má úthluta nema einu atvinnuleyfi. 

3. gr. 
Leigubifreiðastjórar, sem ekki hafa afgreiðslu á bifreiðastöð á Ísafirði, hafa ekki 

atvinnuréttindi þar, nema eftir kvaðningu fyrir fram. 

4. gr. 
Bifreiðastjóri, sem óskar að fá atvinnuleyfi sem leigubifreiðastjóri, skal sækja 

um á þar til gerðu eyðublaði til Bifreiðastjórafélagsins Orku. 
Umsókninni skal fylgja vottorð frá bifreiðastöð á Ísafirði um, að umsækjandi 

geti fengið þar afgreiðslu. 

Atvinnuleyfin skulu gefin út af tveimur mönnum, sem hér eftir eru nefndir út- 
hlutunarmenn í reglugerð þessari. Skal annar þeirra tilnefndur af stjórn Bifreiða- 
stjórafélagsins Orku, en hinn af ráðherra. Tilnefningin er til þriggja ára í senn. 

Uthlutunarmenn skulu líta eftir, að ákvæðum um leigubifreiðar í kaupstöðum og 
reglugerðar þessarar sé fylgt. Verði ágreiningur á milli úthlutunarmanna, sker sam- 
söngumálaráðuneytið úr. 

Stjórn Bifreiðastjórafélagsins Orku skal senda úthlutunarmönnum til afgreiðslu 
umsóknir um atvinnuleyfi og annað, sem fyrir þá ber að leggja, samkvæmt reglu- 
gerð þessari, ásamt rökstuddum tillögum. Við úthlutun atvinnuleyfa skal starfs- 
aldur bifreiðastjóra við akstur leigubifreiða til mannflutninga lagður til grund- 
vallar þannig, að sá, sem lengstan hefur starfsaldur sem Þbifreiðastjóri við mann- 
flutninga, hvar sem er á landinu, gengur fyrir, nema sérstakar ástæður mæli segn því. 

Starfstími bifreiðastjóra við akstur sérleyfisbifreiða til mannflutninga telst við 
aldursflokkun jafngildur akstri smærri bifreiða.



Nr. 39. 136 11. febrúar 1966. 

5. gr. 

Óheimilt er að veita bifreiðastjóra atvinnuleyfi, nema hann skuldbindi sig til 

að stunda akstur bifreiðar sinnar sem aðalatvinnu og sæki um upptöku í Bifreiða- 

stjórafélagið Orku. 
Þó skal úthlutunarmönnum heimilt að ákveða, að allt að því 50% atvinnuleyfa 

einstakra bifreiðastjóra skuli ekki bundin því skilyrði að leyfishafi hafi akstur bif- 

reiða að aðalstarfi. 
Þeir bifreiðastjórar, sem vinna störf þau, sem talin eru í b-lið 10. gr. halda 

óskertum rétti sínum, þótt þeir stundi ekki akstur bifreiðar sem aðalstarf. 

6. gr. 
Leyfishafa er heimilt að hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá hverri þeirri bifreiða- 

stöð á Ísafirði, er hann getur fengið afgreiðslu hjá, enda sé bifreiðastöðin viður- 
kennd af bæjarstjórn Ísafjarðar. 

Óheimilt er bifreiðastöð að taka bifreið í afgreiðslu, fyrr en viðkomandi bif- 
reiðastjóri hefur lagt fram atvinnuleyfi sitt. Leyfið skal vera í vörzlu stöðvar- 
innar, á meðan leyfishafi hefur þar afgreiðslu. 

Nú vill leyfishafi flytja sig á aðra bifreiðastöð, skal þá afhenda þeirri bifreiða- 
stöð, er hann ekur hjá, yfirlýsingu frá þeirri stöð, sem hann hyggst flytja á, um að 
hann geti fengið þar afgreiðslu. Síðan skal sú bifreiðastöð, sem leyfishafi flytur frá, 
tilkynna Bifreiðastjórafélaginu Orku flutninginn innan 4 daga. 

Bifreiðastöð er óheimilt að halda atvinnuleyfi leyfishafa, ef hann flytur sig 
löglega til afgreiðslu á aðra bifreiðastöð. 

7. gr. 
Leyfishafa er óheimilt að láta atvinnuleyfi sitt af hendi á nokkurn hátt, nema 

til bifreiðastjórafélagsins Orku, sem tilkynnir það þegar úthlutunarmönnum. 
Leyfishafa, sem af einhverjum ástæðum getur ekki rekið leigubifreið samkvæmt 

leyfi sínu, eða notað það á annan hátt löglega, svo og ef hann telur nauðsynlegt að fá 
að hverfa til annars tiltekins starfs um tíma, getur með samþykki úthlutunarmanna 
haldið leyfisréttindum sínum í allt að 6 mánuði. Ef sérstaklega stendur á, geta út- 
hlutunarmenn framlengt þennan frest, enda óski leyfishafi þess. 

Nú notar leyfishafi ekki atvinnuleyfi sitt lengri eða skemmri tíma, en heldur 
því þó, sbr. 2. mgr., og er bifreiðastöð óheimilt að taka annan í afgreiðslu í hans 

stað á meðan. 
Leyfishafi getur misst atvinnuréttindi sin, ef hann er fjarverandi í tvo mánuði 

eða lengur, án þess að hafa tilkynnt viðkomandi bifreiðastöð fjarveru sína og or- 
sakir hennar. Stöðvarstjóri skal tilkynna fjarveru til stjórnar Bifreiðastjórafélagsins 
Orku, en hún ber málið undir úthlutunarmenn, sem ákveða hvort svipta skuli leyfis- 
hafa atvinnuleyfi eða ekki. 

8. gr. 
Ef leyfishafa er sagt upp afgreiðslu af gildum ástæðum, skal viðkomandi bif- 

reiðastöð afhenda atvinnuleyfi hans formanni Bifreiðastjórafélagsins Orku sam- 
dægurs, eða næsta virkan dag. Skal leyfið vera í vörzlu félagsins meðan leyfishafi 
er að útvega sér afgreiðslu á annarri bifreiðastöð. 

Takist leyfishafa ekki að útvega sér afgreiðslu hjá annarri bifreiðastöð innan 
30 daga, hefur hann fyrirgert rétti sínum til leyfisins og fellur það þá til úthlut- 

unar að nýju, nema úthlutunarmenn ákveði annað. 

9. gr. 
Nú hættir leyfishafi að reka leigubifreið samkvæmt atvinnuleyfi sínu og segir 

atvinnuleyfinu upp fyrir fullt og allt. Skal hann þá skrá yfirlýsingu þar að lútandi
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á atvinnuleyfi sitt og bifreiðastöð sú, sem hann hafði afgreiðslu hjá, síðan afhenda 

atvinnuleyfið formanni Bifreiðastjórafélagsins Orku samdægurs eða næsta virkan 

dag. Síðan ráðstafa úthlutunarmenn leyfinu samkvæmt reglugerð þessari. 

Á sama hátt skal skila til Bifreiðastjórafélagsins Orku atvinnuleyfi, sem losnar 

af öðrum orsökum en um getur í 1. mgr. svo sem við andlát leyfishafa, eða ef 

hann fyrirgerir rétti sínum til leyfisins. 

10. gr. 

Leyfishafa er óheimilt að láta annan mann en þann, sem hefur atvinnuleyfi, aka 

fyrir sig nema í eftirtöldum tilfellum, að fenginni undanþágu samkvæmt 11. gr.: 

a. Ef leyfishafi er veikur. 

b. Ef leyfishafi er að vinna í þágu Bifreiðastjórafélagsins Orku, bifreiðastöðvar 

þeirrar, er reglugerð þessi nær til, eða þeirra stofnana verkalýðssamtakanna, sem 

Bifreiðastjórafélagið Orka á aðild að. 

c. Ef leyfishafi deyr, heldur ekkja hans atvinnuleyfinu, ef hún æskir þess. 

11. gr. 

Vilji leyfihafi öðlast undanþágu samkv. 10. gr., skal hann sækja um það skrif- 

lega til Bifreiðastjórafélagsins Orku. Umsókninni skal fylgja vottorð frá bifreiða- 

stöð leyfishafa um, að hún samþykki þann ökumann, sem leyfishafi vill að aki 

bifreiðinni. Bifreiðastjórafélaginu Orku er þá heimilt að veita undanþágu, og skal 

hún vera skrifleg, tímabundin og tekið fram hvað í henni felst. Er viðkomandi bif- 

reiðastjóra skylt að bera slíka undanþágu á sér, ef hann er við akstur, og sýna trún- 

aðarmönnum stéttarfélagsins, ef þeir æskja þess. 

Bifreiðastjórafélagið Orka skal halda skrá yfir veittar undanþágur samkvæmt 

framansögðu. 

i 12. gr. 
Á hverri bifreiðastöð skal vera skrá yfir þær bifreidar, sem þar hafa af- 

greiðslu. Skal skrá þessi fest upp, þar sem bifreiðastjórar eiga greiðan aðgang að 
og tilgreint í henni skrásetningarnúmer bifreiðar, nafn og heimilisfang bifreiðar- 

stjóra og eiganda. 

i 13. gr. 
Úthlutunarmönnum er heimilt að afturkalla atvinnuleyfi um stundarsakir, ef 

leyfishafi brýtur ákvæði reglugerðar þessarar, eða fyrir fullt og allt, ef um alvar- 
lega eða ítrekað brot er að ræða. Slíkum úrskurðum má áfrýja til samgöngumála- 

ráðuneytisins. 

14. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, frá 100—10000 kr. nema byngri 

refsing liggi við eftir öðrum ákvæðum, og skal farið með mál út af slíkum brotum 
að hætti opinberra mála. 

i Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum um leigubifreidar nr. 1 31. 
janúar 1966, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 11. febrúar 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Kristinn Gunnarsson. 

B17
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Guðmundar frá Hólmi, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 3. febrúar 1966. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Guðmundar frá Hólmi. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Guðmundar frá Hólmi. Hann er stofnaður 
til minningar um Guðmund Jónsson bónda í Hólmi, Austur-Landeyjahreppi, 
sem var fæddur 26. febrúar 1916 og andaðist 19. juli 1964, af Ungmennafélaginu 
Dagsbrún, Búnaðarfélagi Austur-Landeyjahrepps og Austur-Landeyjahreppi, á 
fimmtugasta afmælisdegi hans, hinn 26. febrúar 1966. Stofnfé sjóðsins er kr. 
10 000.00 frá hverju stofnfélagi, eða samtals krónur þrjátíu þúsund 00/100. 
Sjóðurinn tekur við gjöfum og áheitum, er leggjast skulu við höfuðstól hans. 
Árlega má veita úr sjóðnum fjárhæð, er nemur hálfum ársvöxtum hans, en 
hálfir ársvextir skulu leggjast við höfuðstól. Er sjóðurinn nemur krónum 
50 000.00, má veita úr honum allt að % hlutum ársvaxta. 

Fé sjóðsins skal ávaxtast í Útibúi Búnaðarbanka Íslands að Hellu. 
Starfssvæði sjóðsins er Austur-Landeyjahreppur, miðað við þau hreppamörk, 

er gilda við staðfestingu hans. 
Hlutverk sjóðsins er að styrkja með verðlaunaveitingum hverja þá starfsemi, er 
stuðlar að aukinni búmenningu og andlegum og félagslegum þroska íbúa Austur- 

Landeyjasveitar. 
Fjárveitingar úr sjóðnum skal annast þriggja manna nefnd, kosin af stofn- 
félögum til eins árs í senn. Ef eitthvað stofnfélag hættir starfi, kýs sveitarstjórn 
mann í þess stað. — Nefndin kýs sér formann. Nefndin skal jafnframt sjá um 
eflingu sjóðsins. Nefndin haldi gerðabók um störf sín. Í hana skal færa skipu- 
lagsskrá þessa. 
Sjóðurinn skal vera undir yfirstjórn sveitarstjórnar Austur-Landeyjahrepps, 
er sér um ávöxtun hans og fjárreiður og birtir reikninga hans. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Lágafelli í Austur-Landeyjahreppi, 19. desember 1965. 

F. h. stofnenda 

Magnús Finnbogason. Grétar Haraldsson. Ragnar Böðvarsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Skólamerkissjóð Eiðaskóla, útgefin 
á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 7. febrúar 1966. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Skólamerkissjóðs Eiðaskóla. 

Skólamerkissjóður Eiðaskóla. 

Til sjóðs þessa var fyrst stofnað með upptöku sérstaks merkis fyrir skólann 
á 75 ára afmæli hans 1958. Merkið teiknaði Þórarinn Þórarinsson, skólastjóri, 
og var það vígt og helgað á afmælishátíðinni af biskupi landsins, Ásmundi Guð- 
mundssyni, dr. theol, fyrsta skólastjóra Alþýðuskólans á Eiðum. 

Merkið er þrjú vængstíliseruð M, hvít á bláum grunni, og standa þau fyrir 
kjörorð skólans: manntak—mannvit—manngöfsi 

Formlega var svo sjóðurinn stofnaður við skólasetningu þann 17. okt. 1965 
með 10000.00 króna framlagi fyrrverandi skólastjórahjóna, Sigrúnar Sigurþórs- 
dóttur og Þórarins Þórarinssonar. 

a) 
b) 
c) 

a) 

b) 

w
e
 

Skipulagsskrå sjóðs þessa skal vera sem hér segir: 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Skólamerkissjóður Eiðaskóla. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er: 
að efla vöxt og viðgang Eiðaskóla, 
að stuðla að alhliða þroska nemenda skólans og starfsmanna hans, 
og að glæða fegurðarskyn þeirra. 

3. gr. 
Sjóðurinn vill vinna að tilgangi sínum með því að: 
sýna þakklæti og veita viðurkenningu með skólamerkinu í silfri eða gulli, þeim 
nemendum og starfsmönnum skólans, eldri og yngri, sem í athöfn, starfi eða 
lífi sýna inntak kjörorða skólans, manntaks, mannvits og manngöfgi, eða hafa 
með langri og dyggri þjónustu stuðlað að velgengni hans, svo og öðrum, sem 
orðið hafa Eiðaskóla að góðu liði. 
að afla skólanum hvers konar listaverka, er honum mega verða til fegrunar og 
prýðis, og þeim, er þeirra njóta, til yndisauka og uppbyggingar. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 
Hagnaður af sölu skólamerkisins. 
Vextir af stofnframlagi. 
Gjafir og áheit. 

5. gr 
Af öllum tekjum sjóðsins skal einn fjórði hluti leggjast við höfuðstól, sem eigi 

má skerða, þó má, ef sérstaklega stendur á að dómi sjóðsstjórnar, veita lán úr sjóðn- 
um, enda verði því varið í anda 2. gr. skipulagsskrárinnar. 

Lánin endurgreiðast svo fljótt, sem því verður við komið.
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6. gr. 
Stjórn þessa sjóðs og ákvarðanir um viðurkenningu og listaverkakaup, skal 

vera í höndum skólastjóra Alþýðuskólans á Eiðum og eins kennara, sem kosinn er 
í sjóðsstjórnina, ásamt varamanni, á kennarafundi. 

Verði ágreiningur innan stjórnarinnar, sker kennarafundur úr. 

7. gr. 
Skólastjóri Eiðaskóla hefur á hendi reikningshald sjóðsins, sem seyma skal á 

öruggum stað, þar sem hann nýtur beztu vaxtakjara. Birta skal reikning sjóðsins í 
skólaskýrslu. 

8. gr. 
Sjóðsstjórnin skal halda gerðabók og skulu í hana innfærðar ákvarðanir hennar 

svo og greinargerð fyrir þeim. 

9. gr. 
Verði því við komið, skulu viðurkenningar úr sjóðnum afhentar við skólasetn- 

ingu ár hvert. 

10. gr. 
Merkið, allt eða hluta þess, má ekki nota til skreytingar eða munsturgerðar, 

nema leyfi sjóðsstjórnar komi til. 

11. gr. 
Verði Eiðaskóli í núverandi formi lagður niður, skal sjóður þessi ganga til 

þeirrar stofnunar á Austurlandi, sem kæmi í hans stað. 

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

Í Reykjavík, 20. október 1965. Staddur á Eiðum 17. okt. 1965. 

Sigrún Sigurþórsdóttir. Þórarinn Þórarinsson. 

Nr. 42. 25. febrúar 1966. 

REGLUGERÐ 

um gjald af nýreistum húsum í kaupstöðum og kauptúnum 

til greiðslu skipulagsgjalds. 

1. gr. 
Af hverri nýbyggingu, sem reist er í kaupstöðum þeim og kauptúnum, sveita- 

þorpum eða orkuverum, þar sem skipulagsuppdráttur hefur verið staðfestur, eða 
þar sem byrjað er að vinna að skipulagsgerð, skal greiða 3%, í eitt sinn af bruna- 
bótavirðing hverrar húseignar. 

2. gr. 
Nýbygging samkvæmt 1. gr. telst hvert nýreist hús, sem virt er til brunabóta, 

svo og viðbyggingar við eldri hús, ef virðingarverð hinnar nýju viðbyggingar 
nemur % verðs eldra hússins.
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8. gr. 
Gjaldið skal greiða til lögreglustjóranna í því lögsagnarumdæmi, sem húsið 

er i, en í Reykjavík til tollstjóra. Það fellur í gjalddaga þegar brunabótavirðing 

fer fram og má taka það lögtaki. 
Gera skal skil fyrir gjaldinu til ríkisféhirðis með skilagrein sem öðrum ríkis- 

sjóðstekjum. 

4. gr. 
Brunabótafélög og umboðsmenn þeirra skulu skriflega tilkynna innheimtu- 

manni fjárhæð brunabótavirðingar nýreists húss, þegar eftir að virðing hefur farið 
fram, og skulu þau veita honum greiðan aðgang að skjölum sínum og bókum 
um brunabótavirðingu nýreistra húsa. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 1964 
og kemur í stað reglugerðar nr. 209 21. okt. 1952, til þess að öðlast gildi þegar í 
stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. febrúar 1966. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  
Hallgrímur Dalberg. 

18. febrúar 1966. Nr. 43. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Keflavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 5.20 hver kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.90 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 25.30 á ári 

af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslu og 
ganga skal greiða kr. 7.80 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 115 aura hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald, kr 9.20 
á mánuði, af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi herbergja skal telja öll herbergi, 
sem ætluð eru til íbúðar og eldhús. Herbergi, sem er minni en 5 má, skal teljast 
sem hálft, en stærra en en 25 mé, sem tvö. Leiga af einum mæli er innifalin í fasta- 
gjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m?, má miða við sameigin- 
legt flatarmál þeirra, þannig, að hverjir 10 m? jafngildi einu herbergi og 6 m? 
hálfu herbergi.
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C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.82 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds, kr. 575.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 

2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum, kr. 1.15 hver kwst. 
3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er 

yfir 20 kw.: 

a. Um kwst.mæli á 84 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt 
að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, 
en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir véla- 
lagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á til- 
skildum tímum. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.00 hverja kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag 
á tímum mesta álags rafveitunnar, en á 84 aura hverja kwst. utan þeirra tíma. 

ce. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.00 hverja kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á 90 aura hverja 
kwst. utan þessa tíma. 

4. Um mæli á kr. 1020.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 
15 mínútna meðalálag og auk þess 58 aura á notaða kwst. 

5. Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl, má selja þannig: Um mæli á kr. 
665.25 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess 58 aura notaða kwst. 

D. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 44 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á daga á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en 
þó eigi lengur en 1% klst. í senn. 

2. Um kwst.mæli á 18 aura hver kwst., í 9 klst. á tímum frá kl. 22 til 7. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina, og kosti viðhald þeirra. Þó get- 

ur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. 
Kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt regl- 
um, sem gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða, á 1.50 hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur um kwst.mæli 

á kr. 2.90 hverja kwst. 
3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 48 aura hverja kwst., ef 

straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á 48 aura hverja 
kwst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 1.15 hverja kwst. frá kl. 8.30 til kl. 22. 

4. Til gatnalýsingar á 115 aura hverja kwst. 
Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A. 1. Þegar sérstaklega stendur á, má raf-
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veitustjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrár- 

lið G—E. (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um verulega aukn- 

ingu frá vetnrarnotkun að ræða. 
Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna 

orkunýtingar rafveitunnar. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 

mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ....0c00000 000... kr. 7.50 á mánuði. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. 2..0.000000000 0... — 950- — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. ....0000000. 000... — 24.00 - — 
4. Af þrífasa mælum fyrir 200 amp. .....0000000.0. 00... — 34.50 — — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru i gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og gjald fyrir 

raforku. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 200.00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt kr. 200.00 gjald 

á skrifstofu rafveitunnar. 

III. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun hús- 
næðis og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug (spennist.) fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug frá jarð- 
strengskerfi og allt að 30 m loftlinuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi 

töflu: 
Málstraumur stofnvara 

i 3 x 220 W i 3 < 380 W 
Gjald- Kerfi Kerfi Hámarksafl Heimtaugar- 

skrárliður Amp. Amp. kva. gjald. 

1 2 X 60 1 X 60 13 4 600.00 
2 3 X 60 2 X 60 22 6 095.00 
3 3 > 100 3 X 60 38 8 740.00 
4 50 sp. 10 350.00 
5. 3 x 100 66 14 375.00 

6. 3 > 200 75 17 480.00 
7 100 sp. 20 700.00 

8 3 <X 350 3 > 300 132 28 692.50 

9 150 sp. 32 910.00 

10. 200 sp. 41 400 00 
11. 3 X 350 231 47 725.00 
12. 300 65 840.00 
13. 500 110 000.00 

sp: spennir.
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Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, styztu greiðfæra leið að 

varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg, skal leita samþykkis 

rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn Í. 
Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda), skal 

lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin ak- 
braut, skal breidd akbrautar dregin frá. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m, 

þannig: Yj == (250 + 4 X kWa) kr/m. 
Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 30 m, þannig: 

Yi = (50 + 3 X kWa) kr/m að viðbættum 2500 kr. á hvern staur í umframlengd. 
Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana, sem hér segir: 

60 amp. einfasa .....0.00.0.000.... kr. 1150.00 
60 amp. þrífasa ................ — 1380.00 

Séu aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðarheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandi greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja 
til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 
rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 
stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð hús- 
næðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi t. d. fyrir lengri 
tíma) og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en 

notkun hefst. 

Gjaldskrá þessi, sem rafveitunefnd Keflavíkur hefur samið og bæjarstjórn sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkv. vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum 
nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðalast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin eldri gjaldskrá Raf- 
veitu Keflavíkur, nr. 264 23. desember 1960, ásamt síðari breytingum. 

Atvinnumálaráðuneytið, 18. febrúar 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.
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3. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akraness. 

I. KAFLI 

RAFORKUSALA 

Rafveita Akraness selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

I. Almenn notkun. 

Um kwst.mæli á 100 aura hverja kwst., auk fastagjalds, er reiknast þannig: 

A 1. 

B 1. 

C 1. 

Til lýsingar: 

140 aura á mánuði af hverjum m? gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Þó 
skal aðeins reikna helming gólfflatar til gjalda í geymslum og göngum 
og þess háttar. 

Til heimilisnotkunar: 
10 krónur á mánuði fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eld- 
hús. Herbergi, sem er minna en 5 mé skal reikna sem hálft, en stærra en 

25 m? sem tvö. 

Til véla: 
24 krónur á mánuði fyrir hvert kw. í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. 

Um kwst.mæli, án fastagjalds, þannig: 

A 2. Til lýsingar og ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði gjald- 

B 2. 

C 2. 

skrárinnar: 

410 aurar fyrir hverja kwst. 

Til véla og til vinnulagna í byggingum í smíðum: 

230 aurar fyrir hverja kwst. 
2 

Til véla í matvælaiðnaði: 
68 aurar fyrir hverja kwst., enda sé uppsett rafafl fastra véla yfir 40 
kw. og árlegur nýtingartími vélanna eigi skemmri en 1200 kwst. á hvert 
uppsett kw. þeirra. — Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn 
í allt að 1% klst. um hádegið, á tíma mesta álags. — Eftir þessum gjald- 
skrárlið má einnig selja raforku til rafsuðu málma. 

. Til götu- og hafnarlýsingar: 
Samkvæmt árlegri ákvörðun bæjarstjórnar Akraness, og kosti rafveitan 
rekstur og viðhald lýsingarkerfisins. 

Um mesta álagsmæli: 

A 3. Til atvinnufyrirtækja með uppsettu rafvélaafli yfir 40 kw.: 
1455 krónur fyrir hvert kw. mesta álags á árinu og 18 aurar fyrir 

hverja kwst. 

II. Hitanotkun: 

Um kwst.mæli á: 

E 1.63 aura kwst. án rofs. 

E 234 aura kwst. með allt að 1% klst.rofi á sólarhring. 
E 3.315 aura kwst. með allt að 2% klst.rofi á sólarhring. 

E 4.25 aura kwst. með allt að 4% klst.rofi á sólarhring. 
E 5.18 aura kwst. með allt að 14% klst.rofi á sólarhring.
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Gjaldið breytist með útsöluverði á dísilolíu í Reykjavík á hverjum tíma, en 

miðast hér við grunnverðið 163 aura á olíulitra. Gjaldið standi jafnan á heilum 

eða hálfum eyri. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar) að dómi 

rafveitustjóra. 

b. Að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

c. Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum rofa, og kosti not- 

andinn tengingu rofans og greiði leigu af honum skv. 2. kafla. 

d. Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafmagnshitunina sé sam- 

kvæmt fyrirmælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir 

með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

e. Að notkun um mæli hitalagnarinnar sé eigi minni en 6000 kwst. á ári. 

Þegar sérstaklega stendur á, er rafmagnsstjóra heimilt, að tilskildu samþykki 

rafveitunefndar, að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti. 

II. KAFLI 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 

og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 

tækjum samkvæmt eftirfarandi: 

1. Af einfasa kwst.mælum, allt að 30 amp. ............... kr. 5.00 á mánuði. 

2. Af þrífasa kwst.mælum, 50 amp. og minni ............. — 1000 - — 
3. Af þrífasa kwst.mælum, yfir 50 amp. til 200 amp. ...... — 24.00 - — 
4. Af þrífasa kwst.mælum, yfir 200 amp. ....0.0.00000000... — 36.00 - — 

Af klukkurofum skal notandinn greiða leigu sem hér segir: 
1. Af ein- eða tvípóla klukkurofa 40 amp. og minni ...... kr. 32.00 á mánuði. 
2. Af þrípóla klukkurofa 60 amp. og minni .............. — 4000 - — 
3. Af þrípóla klukkurofa 60 amp. til 200 amp. ............ — 5000 - — 
4. Af þrípóla klukkurofa yfir 200 amp. .......000000000.. — 6400 - — 
5. Af fjarstýrandi klukkurofa .........02000000 00. 0... — 1000 - — 

Af öðrum mælitækjum og rofum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal árs- 
leigan vera sem næst 20% af verði tækisins. Leigan skal innheimt um leið og 
gjald fyrir raforkuna. 

IV. KAFLI 

OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun krónur 80.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð fyrr en notandinn hefur greitt 80 króna gjald 

til skrifstofu rafveitunnar. 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í Í. kafla 
þessarar gjaldskrár, um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda 
sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Um heimtaugargjald fer samkvæmt auglýsingu nr. 26 12. febrúar 1965.
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Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 
og raforkulögum nr. 12 2. april 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness nr. 119 15 júní 
1960, en auglýsing nr. 26 12. febrúar 1965 heldur gildi. 

Atvinnumálaráðuneytið, 19. febrúar 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

23. febrúar 1966. Nr. 45. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Hrafnkelsstaðahverfis. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélagið Þorsti. Heimili þess og varnarþing er Hrafn- 

kelsstöðum IV, Hrunamannahreppi. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru ábúendur býlanna: Hrafnkelsstaðir I, Hrafnkelsstaðir 

II, Hrafnkelsstaðir III og Hrafnkelsstaðir IV. 
Hver stofnandi greiðir fimm þúsund krónur sem stofngjald og telst hann ekki 

fullgildur félagsmaður, fyrr en það stofngjald er greitt. Allt vatn í fjós, þvottahús 
og önnur þau hús, er heyra búrekstri jarðarinnar til, telst undir sama stofngjald 
og íbúðarhús. 

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

4. gr. 
Ábúendur væntanlegra nýrra býla á félagssvæðinu má taka í félagið með sam- 

bykki lögmæts aðalfundar. 
Nýr félagsmaður greiðir sama stofngjald og eldri félagar og öll gjöld, sem á 

félaginu hvíla, til jafns við aðra félagsmenn frá því, er hann gekk í félagið. Sjálfur 
skal hann kosta allar framkvæmdir, sem gera verður sérstaklega hans vegna, til 
þess að hann geti notað mannvirki félagsins. 

5. gr. 
Stofnkostnaði að upphaflegri aðalleiðslu vatnsveitunnar greiðist í eftirtöldum 

hlutum fyrir býli á félagssvæðinu: Hvert býli skal greiða að jöfnu % hluta. Skal 
hann greiddur af stofngjöldum félagsmanna, þar sem þau hrökkva til og styrk, 
sem veittur kynni að verða til vatnsveitunnar. 

Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverju býli á félagssvæðinu, sem vatns 
nýtur úr vatnsveitunni. Skal félagsstjórn tiltaka upphæð hans þannig fyrir hvert 
reikningsár, að nægi til greiðslu vaxta og afborgana stofnkostnaðar aðalleiðslu 
vatnsveitunnar og til viðhalds.
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Gjöld skv. 2. mgr. þessarar greinar má taka lögtaki ásamt áföllnum innheimtu- 

kostnaði, ef ekki er staðið í skilum um greiðslu gjalda til félagsins. Eignir félagsins 

standa til fullnægingar skuldbindingum þess. Enginn félagsmaður ber ábyrgð á 

skuldbindingum félagsins umfram gjöld þau, sem honum er gert að greiða til félags- 

ins samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar. 

6. gr. 

Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, ef þrír félagar eða tveir stjórnar- 

meðlimir krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

7. gr. 

Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi lög- 

lega verið til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni er 

tilkynnt fundarboðið bréflega eða persónulega með fimm daga fyrirvara. 

Á félagsfundum hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 

8. gr. 

Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Til hans skal 

boða með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. 

Aðalfundur er lögmætur, ef 34 félagsmanna sækir hann. Hafi þrisvar sinnum 

verið boðað til aðalfundar vegna ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundurinn lög- 

mætur, hver sem fundarsókn er. 

Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir fram 

endurskoðaðir reikningar þess og kosnir þrír menn í stjórn félagsins og tveir endur- 

skoðendur til eins árs í senn. Liggi önnur mál fyrir aðalfundi en venjuleg aðal- 

fundarstörf, skal þess getið í fundarboði. 

9. gr. 

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

skulu vera ólaunuð. Formaður kveður stjórnina saman til fundar og boðar félags- 

fundi og aðalfundi. 
Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að allir stjórnarmenn séu mættir. 

Færa skal gerðabók stjórnarfunda og skal ritari stjórnarinnar lesa fundargerð 

í lok hvers fundar og undirrita hana ásamt formanni, þegar hún hefur verið sam- 

þykkt. 
10. gr. 

Stjórn félagsins hefur umsjón með vatnsveitunni, annast reikningshald hennar 

og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðhald og viðgerðir á vatns- 

bóli og aðalleiðslu. 
Viðhald heimæða og umbúnað í húsum annast félagsmenn hver hjá sér. 

11. gr. 

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

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

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélaginu Þorsta i 

Hrunamannahreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. juni 1923, 

til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 
Félagsmálaráðuneytið, 23. febrúar 1966. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  

Hallgrimur Dalberg.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Hússjóð Öryrkjabandalags Íslands, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 22. febrúar 1966. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Hússjóðs Öryrkjabandalagsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Hússjóður Öryrkjabandalagsins og er heimili hans og varnar- 

þing í Reykjavík. 

2. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður af Öryrkjabandalaginu, Blindravinafélagi Íslands, 

Geðverndarfélagi Íslands, Sambandi íslenzkra berklasjúklinga, Sjálfsbjörg lands- 
sambandi fatlaðra, Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra, Styrktarfélagi vangefinna. 
Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun og bera eigendur hans enga ábyrgð á skuldbind- 
ingum hans. Önnur öryrkjafélög geta síðar gerzt aðilar að sjóði þessum. 

  

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 100 000.00, sem stofnendur hafa lagt fram þannig: 

1. Öryrkjabandalagið ..............0......00... kr. 40 000.00 
2. Blindravinafélag Íslands .................... —  10000.00 
3. Geðverndarfélag Íslands .................... — 10 000.00 
4. Samband íslenzkra berklasjúklinga .......... — 10 000.00 
5. Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra .......... — 10000.00 
6. Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ........... — 10 000.00 
7. Styrktarfélag vangefinna ................... — 10 000.00 

Samtals kr. 100 000.00 

Å. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vextir af stofnfé, gjafir og áheit, svo og venjulegar tekjur af 

fasteignum. 

5. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að eiga og reka íbúðarhús fyrir öryrkja. Tilgangi sínum 

hyggst sjóðurinn ná bæði með því að kaupa húsnæði í þessum tilgangi, svo og 
byggja hús. Íbúðarhúsnæði þetta mun sjóðurinn leigja öryrkjum fyrir hæfilegt 
verð. Aldrei má sjóðurinn leigja íbúðarhúsnæðið öðrum en öryrkjum og öryrkja- 
stofnunum, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu skipa 5 menn. Skulu 4 kosnir af stjórn Öryrkjabandalags- 

ins til þriggja ára í senn. Einn stjórnarmanna skal tilnefndur af félagsmálaráð- 
herra. Stjórnin kýs sér formann, ritara og gjaldkera. Heimilt er stjórninni að ráða 

framkvæmdastjóra, er veita má venjulegt prókúruumboð. 

7. gr. 

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda, sem 
áritar þá. Stjórnin skal senda reikningana með áritun endurskoðanda til allra aðildar- 

félaganna fyrir marzlok ár hvert.
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8. gr. 
Undirskrift formanns og tveggja meðstjórnenda bindur sjóðinn gagnvart þriðja 

manni. 

9. gr. 
Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt, nema allir stjórnendur samþykki og 

samþykkt sé af stjórn Öryrkjabandalagsins. 

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

Reykjavík, 1. nóvember 1965. 

Öryrkjabandalagið. 

Svavar Pálsson. Helgi Tryggvason. Kristinn Björnsson. 

Þórður Benediktsson. Sigursveinn D. Kristinsson. Oddur Ólafsson. 

Blindravinafélag Íslands. 

Helgi Tryggvason. Helgi Elíasson. Þorsteinn Bjarnason. 

Geðverndarfélag Íslands. 

Kristinn Björnsson. Áslaug Sívertsen. Tómas Helgason. 

Samband íslenzkra berklasjúklinga. 

Þórður Benediktsson. Kjartan Guðnason. Oddur Ólafsson. 

Júlíus Baldvinsson. Árni Einarsson. 

Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra. 

Theodór A. Jónsson. Ólöf Ríkarðsdóttir. Eiríkur Einarsson. 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra. 

Svavar Pálsson. Eggert Brynjólfsson. A. G. Þormar. 

Styrktarfélag vangefinna. 

Hjálmar Vilhjálmsson. Guðm. St. Gíslason.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Sauðárkróks. 

I. RAFORKA 

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 5.00 hverja kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 2.25 hverja kwst., auk fastagjalds af rúmi því, sem lýsa 
skal, er nemi kr. 19.00 á ári af hverjum ferm. gólfflatar í búðum, vinnustofum 
og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 6.30 á ári af hverjum 
ferm. Einnig greiðist grunngjald, kr. 600.00 á ári. 

N
O
 

må
 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli þannig reiknað: 

a. Grunngjald ............0220000 0000 eeen kr. 10.00 á mánuði. 
b. Orkugjald af allri notkun .........2020000 000... 0... — 1.10 kwst. 
c. Fastagjald af hverju herbergi ..........0..0200.0.0..0000. — 10.00 á mánuði. 

Til herbergja í íbúð skal telja öll herbergi, sem ætluð eru sem íveruherbergi 
og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Herbergi, sem er minna en 
5 ferm., skal telja sem hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö. Þar sem meðalstærð 
herbergja í íbúð er minni en 10 ferm. má miða við samanlagt flatarmál þeirra, 
þannig að hverjir 10 ferm, jafngildi einu herbergi og 5 ferm. hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.90 hverja kwst. 
2. Til matvælaiðnaðar, ef uppsett vélaafl fastra véla er yfir 20 kw. og notandi skuld- 

bindur sig til að greiða sem svarar minnst 1000 kwst. ársnotkun á hvert kw. 

vélanna um kwst.mæli: 
a. Á 96 aura hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn á allt að 2 klst. á tím- 

um mesta álags rafveitunnar. 
b. Á 140 aura hverja kwst. án skilyrða um lokun fyrir straum. 

3. Um afl- og orkumæli þannig reiknað: 

a. Aflgjald af notuðu afli ..........0..00000000... kr. 1400.00 á kw. á ári. 
b. Orkugjald af allri notkun ........0.000. 0000... — 0.40 á kwst. 

Aflnotkunin mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. 
Minnsta aflgjald er kr. 14 000.00 á ári. 

D. Hitun. 
Um kwst.mæli á 40 aura hverja kwst., enda sé minnsta notkun 6000 kwst. á ári. 

Sala á raforku eftir þessum gjaldskrárlið er háð því skilyrði, að straumurinn sé 
rofinn í allt að 3 klst. á dag á mesta álagstíma um hádegi og síðdegis, en ekki lengur 
en 1% klst. í senn. Rafveitustjóri ákveður lokunartíma hjá hverjum notanda.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að klukkurofar séu fáanlegir og notandi kosti tengingu þeirra og greiði leigu 

af þeim samkvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 

veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkunotkun. 

1. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra 
staða á kr. 1.10 hverja kwst., enda notkunin mæld um sérmæli og suðutækin 
fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kwst.- 
mæli á kr. 2.90 hverja kwst. 

3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 33 aura hverja kwst., 
enda sé straumurinn rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22. 

4. Raforka til götu- og hafnarlýsingar á kr. 1.40 hverja kwst. 
5. Raforku til ljósa í beituskúrum má selja án mælis á kr. 3800.00 árskw., enda 

sé spennan þá 32 volt og skriflegir samningar gerðir við neytendur um notkunina. 
Innifalinn í verðinu er raforkuskattur. 

ILL MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu sem 
hér segir: 

1. Af einfasa mælum 30 amp. og minni 2.................. kr. 8.00 á mánuði. 
2. Af þrífasa mælum 50 amp. og minni ............0..2.... — 13.00 - — 
3. Af þrífasa mælum 50— 100 amp. ......00000000 0... — 1800 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir 
raforku. 

III. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. 
Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 m, skal greitt yfirlengdargjald 

eins og taflan sýnir. 
Jarðstrengur 

Málstraumur Lágmark Yfirlengd 

stofnvara kr. kr./m. 

60 A 1-fasa .............. 3 800 308 

100 A 1-fasa .............. 5 830 330 

60 A ð-fasa .............. 6 050 330 
100 A 3-fasa .............. 9.240 385 

125 A 3-fasa .............. 11 440 440 
200 A ð-fasa .............. 18 150 590 
350 A 3-fasa .............… 31 790 770 

Af loftlinuheimtaug reiknast gjald, sem er 20% lægra en ad framan greinir fyrir 
heimtaug allt að 40 m. Það sem þar fer fram yfir, greiðist samkvæmt kostnaði. 

Lengd jarðlinuheimtaugar 60—-200 A reiknast frá varkassa styztu greiðfæra 
leið að lóðarmörkum. Lengd stærri jarðlínuheimtaugar reiknast frá varkassa að
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rofalínudreifistöð. Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m 
frá varkassa. 

Óski húseigandi eftir að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug, eða flutn- 
ingsgeta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytinguna 
samkvæmt kostnaði, þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi skv. gjaldskrá. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Sauð- 
árkróksbæjar. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt 
að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir 
heimtaugina skv. kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 
fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun 100 kr. 

2. Ef fundin er við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt 200 króna 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í Í. kafla 
þessarar gjaldskrár, um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytis, enda 
sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Söluskattur samkvæmt lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari viðaukum 
og breytingum, er talinn með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í gjaldskrá 
þessari. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist 
til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir rafveituna, nr. 144 31. júlí 1963. 

Atvinnumálaráðuneytið, 24. febrúar 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

26. febrúar 1966. Nr. 48. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Staðarsveit, Snæfellsnessýslu. 

Fasteignaskatt í Staðarsveit skal innheimta með 100% álagi eins og hann er 
ákveðinn í 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1965. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 10. júní 1964, 5. 
gr., sbr. 3. gr., til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. febrúar 1966. 

Magnús Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 
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Nr. 49. 154 28. febrúar 1966. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ástu Guðrúnar Páls- 
dóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 28. febrúar 
1966. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ástu Guðrúnar Pálsdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Ástu Guðrúnar Pálsdóttur frá Haukatungu, 

f. 28. nóvember 1910, d. 3. september 1962. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af kvenfélaginu Björk í Kolbeinsstaðahreppi, til minn- 

ingar um Ástu Guðrúnu Pálsdóttur, sem var ritari í stjórn félagsins frá árinu 1943 
til dauðadags 1962. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 5000.00. Sjóðinn skal ávaxta í bankastofnun. 

4. gr. 
Markmið sjóðsins er að styrkja skrúðgarð við félagsheimilið Lindartungu í 

Kolbeinsstaðahreppi ásamt líknarmálum. 

5. gr. 
Sjóðnum skal afla tekna með sölu á minningarspjöldum og sölu á jólakortum, 

sem einkum séu gerð með myndum úr Kolbeinsstaðahreppi. Enn fremur tekur 
sjóðurinn við gjöfum, svo sem minningargjöfum og áheitum. Leggjast slíkar gjafir 
við höfuðstól sjóðsins. 

6. gr. 
Ekki má veita fé úr sjóðnum fyrr en höfuðstóll hans nemur kr. 10 000.00. Þann 

höfuðstól má aldrei skerða, en vexti af höfuðstól og aðrar tekjur, sem sjóðnum kann 
að áskotnast, má nota jafnóðum. 

1. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð 3 konum úr kvenfélaginu Björk í Kolbeinsstaða- 

hreppi. Sé hún kosin til 3 ára í senn. 

8. gr. 
Stjórnin skal halda gerðabók fyrir sjóðinn, þar sem bókaðar séu sllar ákvarð- 

anir stjórnarinnar, um styrkveitingar og annað varðandi sjóðinn, meðal annars reikn- 
ingar hans. 

Fremst í gerðabókina skal færa skipulagsskrá þessa. 

9. gr. 
Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið og skulu endurskoðendur hans 

vera hinir sömu og kvenfélagsins Björk í Kolbeinsstaðahreppi á hverjum tíma. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Teigsbæja og Smáratúns í Fljótshlíðarhreppi 

í Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélag Teigsbæja og Smáratúns. Heimili þess og varnar- 

þing er í Fljótshlíðashreppi, Rangárvallasýslu. 

2. gr. 
Markmið félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru ábúendur býlanna: Teigur I, Teigur II, Teigur III og 

Smáratúns. Hver stofnandi greiði kr. 2000.00 sem stofngjald. 

4. gr. 
Vatnsskatt skal innheimta árlega. Skal félagsstjórnin ákveða upphæð hans 

þannig fyrir hvert reikningsár, að nægi til greiðslu vaxta, afborgana og viðhalds. 
Vatnsskatt má taka með lögtaki ef ekki er staðið í skilum. Eignir félagsins standa 
til fullnægingar skuldbindingum þess. Enginn félagsmaður ber ábyrgð á skuldbind- 
ingum félagsins umfram þau gjöld, sem honum er gert að greiða samkvæmt 
ákvæðum þessarar samþykktar. 

5. gr. 
Félagsstjórn er skylt að boða til fundar, ef þrír félagar eða tveir stjórnarmenn 

krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

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

verið löglega til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni 
er tilkynnt fundarboðið bréflega eða persónulega með fimm daga fyrirvara. Á félags- 
fundi hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 

7. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Til hans skal 

boða með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. Aðalfundur er lögmætur ef 
% félagsmanna sækja hann. Hafi þrisvar sinnum verið boðað til aðalfundar vegna 
ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundurinn lögmætur hver sem fundarsóknin 
er. Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir fram 
endurskoðaðir reikningar þess og kosnir 3 menn í stjórn félagsins og 2 endurskoð- 
endur til eins árs í senn. Liggi önnur mál fyrir aðalfundi en venjuleg aðalfundar- 
störf, skal þess getið í fundarboði. 

8. gr. 
Stjórn félagsins skiptir með sér verkum. Starf stjórnar og endurskoðenda skulu 

ólaunuð. Formaður kveður stjórnina saman til fundar og boðar félagsfundi og 
aðalfundi. 

Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að allir stjórnarmenn séu mættir. Færa 
skal gerðabók stjórnarfunda og skal ritari stjórnarinnar lesa fundargerð í lok 
hvers fundar og undirrita hana, ásamt formanni þegar hún hefur verið samþykkt.
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9. gr. 
Stjórn félagsins hefur umsjón med vatnsveitunni, annast reikningshald hennar 

og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðgerðir og viðhald á vatnsveit- 
unni. Viðhald heimæða og umbúnaðar í húsum annast félagsmenn hver hjá sér. 

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

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

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélagi Teigsbæja og 
Smáratúns í Fljótshlíðarhreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 
20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. marz 1966. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 51. 1. marz 1966. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Grjótár, Arngeirsstaða og Bollakots í Fljótshlíðarhreppi. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélag Grjótár, Arngeirsstaða og Bollakots í Fljóts- 

hlíðarhreppi í Rangárvallasýslu. 

2. gr. 
Markmið félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru ábúendur býlanna: Grjótár, Arngeirsstaða og Bolla- 

kots. Hver stofnandi greiði kr. 1000.00 sem stofngjald. 

4. gr. 
Ábúendur nýrra býla á félagssvæðinu má taka í félagið með samþykki lög- 

mæts aðalfundar. Nýr félagsmaður greiði sem stofngjald kr. 1000.00. Þó getur fé- 
lagsfundur ákveðið aðra upphæð, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Nýr fé- 
lagsmaður verður að kosta allar framkvæmdir, sem gera verður sérstaklega, til 
þess að hann geti notað mannvirki félagsins. 

5. gr. 
Vatnsskatt skal innheimta árlega. Skal félagsstjórn ákveða upphæð hans þannig 

fyrir hvert reikningsár, til greiðslu vaxta, afborgana og viðhalds. Vatnsskattur 
greiðist í hlutfalli við stofngjald hvers aðila. Vatnsskatt má taka með lögtaki ef 
ekki er staðið í skilum. Eignir félagsins standa til fullnægingar skuldbindingum 

þess. Enginn félagsmaður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram þau 
gjöld, sem honum er gert að greiða samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar.
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6. gr. 

Félagsstjórn er skylt að boða til fundar ef þrir félagar eða 2 stjórnarmenn 

krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

7. gr. 

Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi 

verið löglega til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni 

er tilkynnt fundarboðið bréflega eða persónulega með fimm daga fyrirvara. A 

félagsfundi hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 

8. gr. 

Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Til hans skal 

boða með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. Aðalfundur er lögmætur ef % 

félagsmanna sækja hann. Hafi þrisvar sinnum verið boðað til aðalfundar vegna 

ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundurinn lögmætur, hver sem fundarsókn er. 

Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir fram 

endurskoðaðir reikningar þess og kosnir 3 menn í stjórn félagsins og tveir endur- 

skoðendur til eins árs í senn. Liggi önnur mál fyrir aðalfundi, en venjuleg aðal- 

fundarstörf, skal þess getið í fundarboði. 

9. gr. 

Stjórn félagsins skipar með sér verkum. Starf stjórnar og endurskoðenda skulu 

ólaunuð. Formaður kveður stjórnina saman til fundar og boðar félagsfundi og 

aðalfundi. Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir að allir stjórnarmenn séu mættir. 

Færa skal fundarbók gerðafunda og skal ritari stjórnar lesa fundargerð í lok hvers 
fundar og undirrita hana ásamt formanni þegar hún hefur verið samþykkt 

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

og innheimtu á sjöldum til félagsins. Hún sér um viðhald og viðgerð á vatnsveit- 
unni. Viðhald heimæða og umbúnaðar í húsum annast hver hjá sér. 

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

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

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélagi Grjótár, Arn- 
seirsstaða og Bollakots í Fljótshlíðarhreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatna- 
lögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. marz 1966. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.



Nr. 52. 158 2. marz 1966. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Siglufjarðarkaupstað. 

Fasteignaskatt í Siglufjarðarkaupstað skal innheimta með 200% álagi eins og 
hann er ákveðinn í 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 10. júní 1964, 5. gr., 
sbr. 3. gr., til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. marz 1966. 

Magnús Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

Nr. 58. 4. marz 1966. 
REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 251 31. des. 1965, um breyting á reglugerð 

fyrir vatnsveitu Kópavogskaupstaðar nr. 183 12. des. 1958. 

2. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Fyrsta málsgr. 10. gr. reglugerðar nr. 183/1958 orðist svo: 
Af hverju íbúðarhúsi, sem aðstöðu hefur til að nota vatnsveitu kaupstaðar- 

ins, skal greiða árlegan vatnsskatt til vatnsveitunnar 2% af fasteignamatsverði, en 
þó er lágmarksupphæð skattsins kr. 500.00 af hverri íbúð. 

Greinin óbreytt að öðru leyti. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kópa- 
vogskaupstaðar, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til 
þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. marz 1966. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg.
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ho 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Borgarness. 

I. KAFLI 

RAFORKUSALA 

Rafveita Borgarness selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

I. Almenn notkun. 

Um kwst.mæli á 100 aura hverja kwst., auk fastagjalds, er reiknast þannig. 

A 1. Til lýsingar: 

140 aura á mánuði af hverjum mé gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. 
Þó skal aðeins reikna helming gólfflatar til gjalda í geymslum og göng- 
um o. þ. h. 

. Til heimilisnotkunar: 

10 krónur á mánuði fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og 
eldhús. Herbergi, sem er minna en 5 m?, skal reikna sem hálft, en stærra 
en 25 m? sem tvö. 

. Til véla: 

24 krónur á mánuði fyrir hvert kw. í ástimpluðu rafafli fastra vinnu- 
véla. 

Um kwst.mæli, án fastagjalds, þannig: 

A 2. Til lýsingar og ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði gjald- 

D 2. 

skrárinnar: 
410 aura fyrir hverja kwst. 

s 
. Til véla og til vinnulagna í byggingum í smíðum: 

230 aura fyrir hverja kwst. — Ársnotkun umfram 300 kwst. á hvert kw. 
í ástimpluðu rafafli vinnuvéla greiðist með 100 aurum hver kwst. 

. Til véla í matvælaiðnaði: 

68 aura fyrir hverja kwst., enda sé uppsett rafafl fastra vinnuvéla yfir 
40 kw, og árlegur nýtingartími vélanna eigi skemmri en 1200 kwst. 
á hvert uppsett kw. þeirra. 
Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn í allt að 1% klst. um há- 
degið, á mesta álagstíma. 

Til götu- og hafnarlýsingar: 

130 aura fyrir hverja kwst. 

Um mesta álagsmæli: 

A 3. Til atvinnufyrirtækja með uppsettu rafvélaafli yfir 40 kw.: 

1500 krónur fyrir hvert kw. mesta álags á árinu og 18 aura fyrir hverja 
kwst.
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II. Hitanotkun. 

Um kwst.mæli á: 

. bb aura kwst. án rofs. 

. 32 aura kwst. með allt að 1% klst. rofi á sólarhring. 

. aura kwst. með allt að 2% klst. rofi á sólarhring. 

. 24 aura kwst. með allt að 4% klst. rofi á sólarhring. 
17 aura kwst. með allt að 14% klst. rofi á sólarhring. Ef
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Gjaldið breytist með útsöluverði á dísilolíu í Reykjavík á hverjum tíma, en 
miðast hér við grunnverðið 163 aura á olíulítra. Gjaldið standi jafnan á heilum eða 
hálfum eyri. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að raforka sé aflögu vegna annarrar notkunar (forgangsnotkunar) að dómi 
rafveitustjóra. 
Að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum rofa, og kosti not- 
andi tengingu rofans og greiði leigu af honum skv. 2. kafla. 
Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafmagnshitunina sé sam- 
kvæmt fyrirmælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir 
með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 
Að notkun um mæli hitalagnarinnar sé eigi minni en 6000 kwst. á ári. 

Þegar sérstaklega stendur á er rafveitustjóra heimilt að tilskyldu samþykki 
rafveitunefndar, að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti. 

II. KAFLI 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notanda, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum samkvæmt eftirfarandi: 

HR
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Af einfasa kwst.mælum, allt að 30 amp. .............. kr. 5.00 å månudi. 
Af þrífasa kwst.mælum, 50 amp. og minni ............. — 10.00 - — 
Af þrífasa kwst.mælum, yfir 50 amp. til 200 amp. ...... — 2400 - — 
Af þrifasa kwst.mælum, 200 amp. ......00.000000 0... — 36.00 - — 

Af klukkurofum skal greiða leigu sem hér segir: 

Af ein- eða tvípóla kl.rofa 40 amp. og minni .......... kr. 32.00 á mánuði. 
Af þrípóla kl.rofa 60 amp. .......0000000. 000... — 40.00 - — 
Af þrípóla kl.rofa 60 amp. til 200 amp. ................ — 50.00 - — 
Af þrípóla kl.rofa yfir 200 amp. ........00000 0000... — 64.00 - — 
Af þrípóla fjarstýrandi klokkurofa ..................... — 1000 - — 

Af öðrum mælitækjum og rofum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal árs- 
leigan vera sem næst 20% af verði tækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald 
fyrir raforku. 

1. 

III. KAFLI 

OPNUNARGJÖLD 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal gjald fyrir enduropnun kr. 100.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðum, skal veitunni lokað tafar-
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laust, og verður hún eigi opnuð fyrr en notandi hefur greitt kr. 100.00 gjald til 
skrifstofu rafveitunnar. 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í 1. kafla 
þessarar gjaldskrár um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda 
sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

IV. KAFLI 

TENGIGJÖLD (HEIMTAUGARGJÖLD) 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hús- 
veitu. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða tengigjald sem hér 
segir: 

1. Tengigjöld miðuð við flutningsgetu heimtauga. 
Tengigjald jarð- 

Flutningsgeta strengs allt að 15 m eða 
Gjald- Málstraumur stofnvara miðuð við loftlinu allt að 30 m skv. 

skrárliður í 3 x< 200 v kerfi í 3x 380 v kerfi stærð stofnvara jöfnu 1200 + 120 x KVA 

nr. amp. amp. kVA kr. 

1.1 2 X 60 1 X 60 13 2 760.00 
1.2 3 X 60 2 X 60 22 3 840.00 
1.3 3 X 100 3 X 60 38 5 760.00 
14 3 > 100 66 9 120.00 
1.5 3 x 200 76 10 320.00 
1.6 3 > 350 3 > 200 132 17 040.00 
1.7 3 X 350 231 28 920.00 

Fyrir aðrar stærðir stofnvara en hér eru taldar, skal reikna tengigjald eftir 
sömu jöfnu og að ofan. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, styztu greiðfæra 
leið að varkassa. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 
metrana, þannig Yj = (240 + 3 X KVA) kr/m. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, 
þannig: Yr == (40 2 X KVA) kr/m, að viðbættum 2000.00 á hvern stólpa í um- 
framlinu. 

2. Tengigjöld miðuð við stærðir spenna. 

Gjald- Stærð Tengigjald skv. jöfnu Gjald- Stærð Tengigjald skv. jöfnu 
skrárliður  spennis 1200 + 120 x KVA skrárliður  spennis 1200 + 120 x KVA 

nr. kVA kr. nr. kVA kr. 

2.1 150 19.200.00 2.3 500 61.200.00 
2.2 300 37 200.00 2.4 750 91 200.00 

Fyrir adrar stærdir spenna en hér eru taldir, skal reikna tengigjaldid å sama 
hått. 

Tengigjald skal reikna eftir þessum gjaldskrårlid, þegar spennistöð er byggð 
að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða hús- 
næði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra 
vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum 
skilyrðum um gerð spennistöðvarhúss. Kostnaður notandans við gerð húsnæðis 

B 20



Nr. 54. 162 5. marz 1966. 

fyrir spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei 

meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur. j 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan Borgarneshrepps. Í óskipu- 

lögðum hverfum greiðist tengigjald eftir kostnaði, skv. reikningi rafveitunnar. 

Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar setningu heimtaugar eða byggingu spenni- 

stöðvar er lokið. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar stað og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness, nr. 56 12. 

apríl 1960. 

Atvinnumálaráðuneytið, 5. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 55. 4. marz 1966. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Breiðdæla. 

1. gr. 

Félagið heitir Veiðifélag Breiðdæla. 
Heimili þess og varnarþing er Breiðdalsvík. 

2. gr. 

Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Breiðdalsá, Norðurdalsá, Tinnu- 

dalsá og þverám og lækjum, sem í þær renna, en þær eru Ós, Lágafell, Eyjar, Skjöld- 

ólfsstaðir, Fagridalur, Brekkuborg, Randversstaðir, Skriða, Skriðustekkur, Flaga, 

Ánastaðir, Þorgrímsstaðir, Höskuldsstaðasel, Höskuldsstaðir, Jórvík, Ásunnarstaðir, 

Árgarður, Hóll, Innri-Kleif, Ytri-Kleif, Kleifarstekkur, Skarð, Tóarsel, Tungufell, 

Þorvaldsstaðir I og II, Hlíðarendi, Þrastahlíð, Gilsá, Gilsárstekkur, Eydalir, Fellsós, 

Fell, Ormstaðir og Þverhamar I til VIII, Holt og Breiðdalsvík. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að leigja 

það til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 

Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig, að 

formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, og hinn eftir 

þrjú ár, og helzt svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skor- 

azt undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að hann hafi verið í 
stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur til tveggja ára 
í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn gangi út annað 
árið, og hinir hitt árið.
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5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 
tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við 
og hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með 
hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda í maimánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á 
næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar 
fundurinn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, gjald- 
skrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 
Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVII. kafla laga nr. 53/1957, 

um lax- og silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 4. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Jón L. Arnalds. 

8. marz 1966. Nr. 56. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar, nr. 47 18. marz 1964. 

I. og II. kafli gjaldskrárinnar orðist svo: 

I. RAFORKA 

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og á því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 5.00 hverja kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.44 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 720.00 á ári 

fyrir 25 m? gólfflöt eða minna af gólffleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 22.00 
fyrir hvern ferm. umfram 25 m?. Þennan gjaldskrárlið má nota í verzlunum fyrir 
kæliskápa og 1-fasa mótora upp að 3 kw. og greiði notandi aukagjald fyrir hvert 
kw. sem svarar til gjalds fyrir 15 fermetra gólfflatar á ári.
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B. Almenn heimilisnotkun. 

Um tvo kwst.mæla, annan til ljósa, hinn til suðu og hitunar. Á ljósamælinn 

reiknast ljósagjald kr. 5.00 á kwst.., en á hinn mælinn kr. 1.34 á kw. 

Um einn kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu á kr. 1.06 hverja kwst. Auk 

þess greiðist fastagjald kr. 1.06 á mánuði af hverjum fermetra gólfflatar íbúðar- 

herbergja. 

Við útreikning á gólffleti skal telja öll herbergi, sem eru ætluð til íbúðar, 

og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Tekið skal tillit til, ef um 

súðarherbergi eða þvílíkt er að ræða. 

C. Vélanotkun. 

Um kwstmæli á kr. 2.49 fyrir hverja kwst. Þó skal minnsta árgjald vera kr. 

420.00 á hvert kw. í málraun vélanna. 

Um mesta straumsmæli, ef um meira en 5 kw er að ræða og notkunartími er 

meiri en 500 klst. á ári, þannig: 

Kr. 776.00 fyrir fyrstu ...... 50 kw. 

Kr. 637.00 fyrir umfram ..... 50 kw. 

Auk þess skal greiða kr. 0.41 fyrir fyrstu 200 000 kwst. ársnotkun og kr. 0.33 

fyrir umfram 200 000 kwst. 

Ef um meira en 5 kw. er að ræða og ársnotkunin er meiri en 500 kwst. á ári, á 

kr. 1.45 hverja kwst. 
Rafmagn til súgþurrkunar á kr. 0.39 fyrir hverja kwst. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á kr. 0.40 hverju kwst., enda megi þá rjúfa strauminn með 

klukkurofa í þrjár klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki 

lengur en 1% klst. í senn. 

Um tvígjaldsmæli á kr. 0.29 hverja kwst. frá kl. 23 til kl. 8 og á kr. 0.55 hverja 

kwst. frá kl. 8 til kl. 23. 

Um kwst.mæli á kr. 0.21 hverja kwst. ef straumurinn er rofinn frá kl. 8 til 

kl. 23. 
Til hitunar í iðnaði: 

a. Á kr. 0.58 hverja kwst., enda sé þá minnsta notkun 10 000 kwst. á ári. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 0.36 hverja kwst. frá kl. 23 til kl. 8 og á kr. 0.73 hverja 

kwst. frá kl. 8 til kl. 23. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

Að notandi kosti tengingu klukkurofa fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir hann 

samkvæmt reglum er gilda um leigu mæla. 

Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum raf- 

veitunnar, ofnar fasttengdir og hitastillar notaðir. 

E. Önnur notkun. 

. Rafveitustjórn getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem 

hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi raforkusölu 

til þeirra hvenær sem þarf, að dómi rafveitustjóra. 

Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri, i samráði við rafveitustjórn, selja 

raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn. 
Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn.
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IL MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu hverri, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu af mæli- 
tækinu samkvæmt eftirfarandi skrá: 

Upp að 35—50  50—100  100—500 Yfir 500 
30 Amp. Amp. Amp. Amp. Amp. 

Tegund mælitækis: kr. kr. kr. kr. kr. 

1-fasa kwst.mælar ................ 67.20 81.60 88.80 
3-fasa kwst.mælar ................ 112.80 171.60 224.40 373.20 820.80 
Tvigjalds- og mestastraumsmælar .. 164.40 224,40 373.20 600.00 1 200.00 
Klukkurofar og skiptikl. .......... 285.60 

Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem næst 
15% af mælitækisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. Leigan 
skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. 
júní 1923, og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 8. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

9. marz 1966. Nr. 57. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Vatnsleysustrandarhrepps, Gullbringusýslu. 

I. RAFORKA 

Rafveita Vatnsleysustrandarhrepps selur raforku á þann hátt og á því verði, 
sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 5.20 hverja kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.90 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 25.30 á ári 

af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetratal skal 
greiða af góffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og 
ganga skal greiða kr. 7.80 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 1.15 hverja kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 9.20 
á mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll 
herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er minna en 5 mé, skal 
teljast sem hálft, en stærra en 25 ferm., sem tvö. Leiga af einum mæli er innifalið 
í fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 ferm. má miða við sameigin- 
legt flatarmál þeirra, þannig, að hverjir 10 ferm. jafngildi einu herbergi, og 6 ferm. 
hálfu herbergi.
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C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 2.82 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 

tíma, má krefjast minnsta árgjalds kr. 575.00 á hvert kw. vélanna. 

Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 1.15 hver kwst. 

Ef uppsett rafvélaafl fastengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kw. 
a. Um kwst.mæli á kr. 0.84 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt 

að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en 

þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélarnar 
eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum tíma. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.00 hver kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag á 

tímum mesta álags rafveitunnar, en kr. 0.84 hver kwst. utan þess tíma. 
d. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.00 hver kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta 

álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á kr. 0.90 hver kwst. 

utan þess tíma. 
Um mæli á kr. 1020.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mínútna meðalálag, og auk þess kr. 0.58 á notaða kwst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl, má selja þannig: Um kwst.mæli á 
kr. 665.25 fyrir hvert uppsett kw. vélanna, og auk þess kr. 0.58 á notaða kwst. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á kr. 0.44 hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 1% klst. í senn. 
Um kwst.mæli á kr. 0.18 hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22.00 til 7.00. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina, og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar 
þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 

gilda um leigu mæla. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum, og hitastillar notaðir. 

D. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra 
staða, á kr. 1.50 hverja kwst., enda sé notkunin mæld með sérmæli og suðu- 
tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 2.90 hverja kwst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á kr. 0.48 hverja kwst., 
ef straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22.00 eða um tvígjaldsmæli á kr. 
0.48 hverja kwst. á tímanum frá kl. 22.00 til kl. 8.30 og kr. 1.15 hverja kwst. 

frá kl. 8.30 til kl. 22.00. 
Til gatnalýsingar á kr. 1.15 hverja kwst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A— 1. Þegar sérstaklega stendur á, má
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rafveitustjóri þó, að tilskyldu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjald- 
skrárlið C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrum, sé um veru- 

lega aukningu frá vetrarnotkun að ræða. 
Enn fremur að selja orku eftir stérstökum samningi, sé það hagstætt vegna 

orkunýtingar rafveitunnar. 

IL MÆLALEIGUR 

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

1 
9, 
3. 
4. 

Af einfasa mælum upp að 30 amp. ......000000000000.. kr. 7.50 á mánuði. 
Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ........0.00000000.. — 950 - — 
Af þrifasa mælum 50 amp. til 200 amp. ............... — 200 - — 
Af þrífasa mælum yfir 200 amp. 20.20.0000... — 3450 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald 
fyrir raforku. 

II. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 
húsnæðis og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug (spennistöð) fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug og allt 
að 30 m loftlínuheimtaug frá loftlinukerfi samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Málstraumur stofnvara 
Gjald- i 3x 220 W. i 3 x 380 W. Håmarksafl 

skrárliður Kerfi. Amp. Kerfi. Amp. kva. Heimtaugargjald. 

1 2 X 60 1x 20 13 4 600.00 

2 3 X 60 2 X 60 22 6 095.00 

3 3 > 100 3 X 60 38 8 740.00 

4 50 sp. 10 350.00 

5 3 X 100 66 14 375.00 

6 75 17 480.00 

7 100 sp. 20 700.00 

8. 3 X 350 3 X 300 132 28 692.50 

9. 150 sp. 32 910.00 
10 200 sp. 41 400.00 

11 3 x 350 231 47 725.00 

12 i 300 65 840.00 

13 300 110 000.00 

sp: Spennir. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, styztu greiðfæra leið að 
varkassa á útvegs, teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg skal leita samþykkis 
rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn í. 

Sé jarðlinuheimtaug lögð frá loftlinu samkvæmt ósk heimtaugarbeiðanda, skal 
heimtaug reiknuð frá loftlinustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin akbraut, 
skal breidd akbrautar dregin frá.
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Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m 

þannig: Yj = (250 + 4 X) kr/m. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 m þannig: 

Yi = (503 X) kr/m að viðbættum kr. 2500.00 á hvern staur í umframlengd. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana sem hér segir: 
60 amp. einfasa ........00000... kr. 1150.00 

60 — þrífasa .........0.00... — 1380.00 

Séu aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðarheimtaugur verði 

óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri, að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 

notandi greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 

setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja 

til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því, sem hagkvæmara þykir að dómi 

rafveitustjóra, vegna staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunnni að kostnaðarlausu og skal í öllu 

hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 

stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis 

fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi, t. d. fyrir lengri tíma), og 

kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulögð hverfi að ræða 

eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikn- 

ingi, þó aldrei lægra en varstærð segir til um. Helmingur heimtaugargjalds skal 

greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun hefst. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal gjald fyrir enduropnun vera kr. 200.00. 

Ef fundin eru óleyfileg vör eða of stór við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust og verður hún eigi enduropnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 200.00 

á skrifstofu rafveitunnar. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Fyrir hver full 5%, sem kaupgjald hjá Rafveitu Vatnsleysustrandarhrepps 

hækkar eða lækkar eftir 1. janúar 1966, hvort heldur sökum breytinga á kaup- 

gjaldsvísitölu eða grunnkaupi, er rafveitunni heimilt að hækka eða lækka raforku- 

reikninginn um 4% 
Söluskattur samkvæmt lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari viðaukum og 

breytingum, er talinn með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir Í gjaldskrá þessari. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Vatnsleysustrandarhrepps hefur samþykkt, 

staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júni 1923 og raforkulögum nr. 

12. 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, 

sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Vatnsleysustrandarhrepps, 

nr. 168 17. nóvember 1958. 

Atvinnumálaráðuneytið, 9. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða og sölustaða í Ólafsvík. 

1. gr. 
Sölubúðum í Ólafsvík skal lokað eftir því, sem ákveðið er i 2., 3. og 4. gr. sam- 

þykktar þessarar. Sama gildir um sölustaði, þar sem innlendur varningur er hafður 

á boðstólum og hans ekki neytt á staðnum. Benzin- og olíustöðvar og lyfjabúðir eru 

undanþegnar ákvæðum samþykktar þessarar. 

2. gr. 

Alla virka daga ársins skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi siðar en 

klukkan 18.00 og þær eigi opnaðar aftur fyrr en klukkan 08.30 næsta virkan dag. 
Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og gamlársdag skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar 
en kl. 13.00 síðdegis, síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að halda 
sölubúðum og sölustöðum opnum til kl. 24.00, svo er og heimilt að hafa opið til kl. 
22.00 einn virkan dag á undan þessum degi, skömmu fyrir jól. 

Á tímabilinu frá 1. maí til 31. des. skal á laugardögum loka sölubúðum og sölu- 
stöðum eigi síðar en klukkan 12.00. Á tímabilinu 1. jan. til 30. apríl skal á laugar- 
dögum lokað eigi síðar en klukkan 13.00. 

Á föstudögum mega sölubúðir vera opnar til kl. 19.00. 

. 3. gr. 
Á helgidögum þjóðkirkjunnar, sumardaginn fyrsta, 17. júní, 1. maí og fyrsta 

mánudag í ágúst, skulu engar sölubúðir eða sölustaðir vera opnir. 

4. gr. 
Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða og sölustaða í samþykkt þessari, skal 

sú undanþága vera, að brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum ein- 
göngu til sölu á brauði, kökum og mjólk, rjóma og skyri, sem hér segir: 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst frá 
klukkan 09.00 til klukkan 12.00, þó skal loka páskadag, jóladag og nýársdag svo 

sem öðrum búðum. 
Aðfangadag jóla, gamlársdag og fyrsta sunnudag í sjö vikna föstu frá klukkan 

09.00 til klukkan 16.00. 
Alla laugardaga frá kl. 09.00 til kl. 16.00. 

5. gr. 
Hreppsnefnd getur leyft að vikið sé frá ákvæðum lokunartíma sölubúa þegar 

um er að ræða: 

a. Verzlanir eða söluturna, sem selja varning út um söluop gegn sérstöku leyfi 
hreppsnefndar. 

b. Veitingastaði er samkvæmt sérstöku leyfi hreppsnefndar selja vörur, sem ekki 
er ætlað að neyta á staðnum. 

Eftir að hreppsnefnd hefur gefið út leyfi, sbr. a-lið, er slíkum leyfishafa heimilt 
að verzla með eftirtalda vöruflokka, enda sé umbúnaður vöru og fyrirkomulag allt 
háð samþykki lögreglustjóra og heilbrigðisnefndar: 

Kort, frímerki, dagblöð, tímarit, ritföng, rafmagnsöryggi, nýja ávexti, Ís, sæl- 
gæti, tóbaksvörur, eldspýtur, öl, gosdrykki, heitar pylsur, rakblöð, raksápu. hand- 
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sápu, tannkrem, tannbursta, rafhlöður, rafmagnsperur, spil, skyndiplástur, greiður, 

dömubindi, kvensokka, vinnuvettlinga, filmur og sólgleraugu. 
Sala á þessum stöðum má fara fram frá klukkan 08.00 til klukkan 23.30 á virk- 

um dögum og á helgidögum frá klukkan 14.00 til 23.30, þó skal lokað á föstudaginn 
langa, páskadag, hvítasunnu, aðfangadag jóla og jóladag, sbr. 4. gr. 

Hreppsnefnd getur sett nánari reglur um leyfi til verzlunarreksturs samkv. þess- 
ari grein, bundið það þeim skilyrðum, er hún telur nauðsynleg. 

Fyrir slíkt leyfi skal greiða árlegt gjald til hreppssjóðs krónur 5000.00 á ári er 
greiðist fyrirfram fyrir hálft ár í senn. Ef leyfishafi er ekki jafnframt eigandi þess 
húsnæðis, sem sala fer fram í, getur hreppsnefndin sett það skilyrði fyrir veitingu 
leyfis, að eigandi ábyrgist greiðslu gjaldsins. Gjaldið má innheimta með lögtaki. 

6. gr. 
Eftir lokunartíma sölubúða og sölustaða er óheimilt að selja á strætum úti og 

torgum eða annars staðar utan sölustaða og sölubúða nokkurn þann varning, sem 
ekki má selja nema samkv. verzlunarleyfi. Farandsalar og vörumarkaðir, sem selja 
vilja vörur í Ólafsvík, verða að fá samþykki hreppsnefndar hverju sinni, enda hafi 
þeir opinber skilríki, er sanni, að þeir hafi verzlunarleyfi til slíkrar sölu, hvar sem 
er á landinu. Um þessa aðila gildir samþykkt þessi, ef sala er leyfð. Slík leyfi 
skulu háð því, að viðkomandi aðilar greiði aðstöðugjald samkv. lögum nr. 51 10. 
júní 1964, um tekjustofna sveitarfélaga. 

7. gr. 
Menn, sem komnir eru inn í sölubúð eða sölustað fyrir lokunastíma, er heimilt 

að afgreiða eftir að lokað er. 
Heimilt er að selja bátum eða skipum eftir lokunartíma, veiðarfæri, olíu, vistir 

og aðrar nauðsynjar. 

8. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu frá 

samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í góðgerðarskyni, 
eða til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfa til al- 
menningsheilla. 

9. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum frá 200.00—-1000.00 krónum og renna 

sektirnar í sveitarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem al- 
menn lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Ólafsvíkurhrepps hefur samið og samþykkt 
samkvæmt lögum nr. 17 1. febr. 1936, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 
þegar í stað, með þeim takmörkunum þó, sem lög nr. 45 15. júní 1928, um almanna- 
frið á helgidögum þjóðkirkjunnar setja og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga 
að máli. 

Jafnframt er felld úr gildi samþykkt um lokunartíma sölubúða og sölustaða 
og takmörkun á vinnutíma sendisveina í Ólafsvík nr. 60 frá 10. apríl 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. marz 1966. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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REGLUGERD 

um umsóknir og afgreiðslu einkaleyfa. 

1. gr. 
Hver sá, sem vill öðlast einkaleyfi á Íslandi fyrir uppgötvun, skal sækja skrif- 

lega um það til iðnaðarmálaráðuneytisins. 

2. gr. 
Umsókn um einkaleyfi skal vera tvírituð, dagsett og undirrituð af umsækjanda. 

Hún skal rituð á þar til gert eyðublað og innihalda það, sem hér segir: 
1. Beiðni um, að einkaleyfi verði veitt fyrir ákveðinni uppgötvun, og skal 

aðalefni uppgötvunarinnar tilgreint stutt og skilmerkilega í nafni hennar, er í einka- 
leyfinu á að standa. Í beiðninni eða fylgiskjölum með henni má ekki viðhafa tilbúin 
nöfn á uppgötvuninni. 

2. Fullt nafn umsækjanda, stöðu og glöggt heimilisfang, ásamt yfirlýsingu um, 
að hann sé hinn sami og fyrsti uppgötvari uppgötvunarinnar. Sé umsækjandi ekki 
sjálfur uppgötvarinn, ber honum að segja til, hver uppgötvari er, og leiða fullnægj- 
andi rök að því, að hann sé löglega að rétti hennar kominn. 

3. Fullt nafn og heimilisfang umboðsmanns, sé um hann að ræða. 

4. Yfirlýsing um það, hvort umsækjandi óskar eftir sjálfstæðu einkaleyfi, einka- 
leyfi til innflutnings, einkaleyfi til endurbóta eða viðbótareinkaleyfi eða vottorði, 
eða hvort umsókn hans sé margþætt. Einnig skal tilgreina númer þess einkaleyfis 
eða þeirrar umsóknar um einkaleyfi, sem umsókn um einkaleyfi til endurbóta á 
við. Sama gildir um umsókn um viðbótareinkaleyfi eða viðbótarvottorð eða marg- 
þætta umsókn. 

5. Nafn þess, sem senda ber tilkynningar varðandi umsóknina, ef um er að ræða 
fleiri en einn umsækjanda og engan sameiginlegan umboðsmann. 

6. Yfirlýsing um það, hvort beiðzt hafi verið einkaleyfis í öðru ríki, er veitir 

einkaleyfi að rannsókn framfarinni, og þá í hvaða ríki. Þegar slíks einkaleyfis hefur 
verið beiðzt, verður einkaleyfi á Íslandi ekki veitt fyrr en umsækjandi hefur gefið 
ráðuneytinu skýrslu um árangur af umsókn hans um einkaleyfi í hlutaðeigandi 
ríki. Hafi einkaleyfis eigi verið beiðzt í öðrum ríkjum, getur umsækjandi óskað 
þess, að ráðuneytið láti fara fram rannsókn á uppgötvuninni, og ber umsækjanda 
þá að leggja fram löggilta þýðingu á umsókninni og öllum fylgiskjölum á máli 
þeirrar erlendu rannsóknarstofnunar sem á hverjum tíma annast rannsóknir ís- 
lenzkra einkaleyfaumsókna fyrir ráðuneytið og senda greiðslu fyrir rannsóknar- 
kostnaði með umsókninni, kr. 2300.00. Ráðherra getur þó veitt efnalitlum um- 
sækjendum eftirgjöf á þessu gjaldi, og ber að senda umsókn um það með beiðninni 
til ráðuneytisins, ef umsækjandi vill fara fram á eftirgjöf. 

7. Undirskrift umsækjanda eða umboðsmanna hans, hafi hinn síðarnefndi fengið 
umboð umsækjanda til undirskriftar, sem fullnægir skilyrðum laga. Sé umsóknar 
krafizt í tvíriti, er nægilegt að annað eintakið sé undirritað. 

8. Skrá yfir fylgiskjöl með umsókninni. 

Ef umsækjandi óskar kvittunar fyrir, að umsóknin sé komin í hendur ráðu- 
neytinu, verður hann að senda eyðublað með henni í því skyni. 

3. gr. 
1. Ekki skal af formsástæðum neita að veita viðtöku umsókn til skrásetningar, 

þótt hún fullnægi ekki skilyrðum 2. gr., ef henni fylgja:
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a) Eitt eintak af lýsingu á uppgötvuninni á íslenzku, eða á tungumáli, sem viður- 
kennt er fyrir slíkar umsóknir, jafnvel þótt lýsingin uppfylli ekki skilyrði þau, 
sem sett eru í 5. gr. 

b) Eitt eintak af teikningum, sem nauðsynlegar kunna að vera til skilnings á lýs- 
ingunni, jafnvel þótt þær teikningar uppfylli ekki skilyrði 6. gr. 

c) Tilskilin gjöld eða sönnun þess, að þau hafi verið greidd. 

2. Heimilt er að ákveða, að þau önnur skjöl, sem nefnd eru í 2. gr. skuli 
lögð fram innan ákveðins tíma. Einnig er heimilt að ákveða, að þau skjöl, sem 
lögð hafa verið fram til bráðabirgða, skuli fullnægja tilskildu formi innan ákveðins 
tíma. 

4. gr. 
Umsóknin skal teljast fullnægja formkröfum um stærð og pappírsgerð, sé hún 

rituð á sterkan hvítan pappír, 29 til 34 cm X 20 til 22 að stærð. 

5. gr. 
Hverri umsókn um einkaleyfi skal fylgja það, sem hér segir: 

Í. Lýsing á uppgötvun þeirri, sem sótt er um einkaleyfi fyrir, tvírituð. 
Lýsingin verður að vera svo skýr og fullkomin, að þeir, sem þekkingu hafa 

á því atriði, sem uppgötvunin fjallar um, geti framleitt og notfært sér hana. Þó mega 
ekki vera í henni skýringar, er lýsi uppgötvuninni nánar en nauðsynlegt er til að 
skilja hana. Forðast skal að skrumfrægja uppgötvunina í lýsingunni. 

Lýsingin skal að öðru leyti uppfylla þessi skilyrði: 

a) Lýsingin sé skráð á sterkan hvítan pappír, aðeins öðru megin á hverja örk, 
og sé örkin 29—34 cm á lengd og 20—22 em á breidd. Arkirnar séu festar saman 
þannig, að hægt sé að skilja þær í sundur og festa þær saman á ný, án þess 
að það valdi lesandanum erfiðleikum. Arkirnar skulu vera tölusettar. 

b) Lýsingin sé handrituð, vélrituð, fjölrituð eða prentuð og vel læsileg. Blekið sé 
dökkt og óafmáanlegt. 

c) Vinstra megin á hverri örk sé 3—4 cm spássía og efst á fyrstu síðu og neðst 
á síðustu síðu sé 8 cm autt bil. 

d) Milli lína sé nægilegt bil til þess að skrá leiðréttingar. 
e) Í lýsingunni séu ekki aðrar teikningar en efnafræðilegar og stærðfræðilegar 

formúlur. 
f) Vog og mál sé tilgreint eftir metrakerfinu, hitastig á Celcius og þéttleiki skil- 

greindur með eðlisþunga. Að því er varðar rafmagnsfræðilegar einingar sé fylgt 
alþjóðavenju, og að því er varðar efnafræðilegar formúlur séu notuð þau tákn, 
atómþungi og mólekúlformúlur, sem almennt eru notaðar í landi því, þar sem 
sótt er um einkaleyfi. 

g) Í lýsingunni sé sem minnst skrifað ofan í, strokað út eða breytt, en ef um slíkt 
er að ræða í frumskjalinu, sé þess getið á spássíu eða upptalið í lok lýsingar 
og upphafsstafirnir settir við, og sé þetta gert á sama hátt á öllum eintökum 
umsóknarinnar. 

h) Í fyrirsögn skal tilgreina fullt nafn umsækjanda og heiti uppgötvunarinnar. 
i) Lýsingar skulu undirritaðar af umsækjanda eða umboðsmanni hans. 
j) Í lok lýsingarinnar skal standa ótvíræð yfirlýsing um það, hvað umsækjandi 

telur vera uppgötvunina og vill fá verndað með einkaleyfi (einkaleyfiskrafa). 
2. Uppdráttur, ef hann þarf til þess að lýsing uppgötvunarinnar skiljist, í tveim 

eintökum. 
Fyrirmyndir, sýnishorn o. þ. h. þarf ekki að senda fyrr en það hefur komið í 

ljós við meðferð umsóknarinnar, að það sé nauðsynlegt.
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Uppdrættir skulu gerðir með þeim hætti, sem hér segir: 

a) Eitt eintak uppdráttanna sé á einni eða fleiri örkum af sterku, möttu, sveigjan- 
legu og gagnsæju efni (kalklérefti). Tvö önnur eintök, nákvæmar eftirlíkingar 
af frumriti, skulu vera á sterkum, hvítum sléttum og gljáalausum pappír. Ein- 
tök þessi mega vera skýrar ljósprentanir. Ef það eintakið, sem gert er á sveigj- 
anlegt, gagnsætt efni, er gert í prentvél, má prenta afritin með sama prentmóti. 
Heimilt er þó að áskilja, að á öðru afritinu séu engin tilvísunarmerki. 

b) Hver örk sé 29—34 cm á lengd og 21 cm á breidd, eða í — sérstökum tilfellum — 
42 cm á breidd. Ef um er að ræða 21 cm breiðar arkir, skal flatarmál það, sem 
notað er, eigi vera meira en 25.7 em X 17 cm. 

c) Allir hlutar uppdráttanna skulu gerðir með varanlegum, dökkum (helzt svört- 
um) merkjum án lita eða litunar, þannig að auðvelt sé að taka af þeim afrit 
með ljósmyndun eða ljósprentun. 

d) Þverskurðir skulu sýndir með skástrikum. Þau skulu þó ekki torvelda lestur 
á tilvísunarmerkjum eða höfuðdráttum. 

e) Stærðin á mælikvarða uppdráttanna skal fara eftir þvi, hve margbrotnar þær 
eru. Mælikvarðinn skal þó ætid vera svo stór, að auðvelt sé að greina einstök 
atriði í ljósmynduðu afriti teikningarinnar, enda þótt það sé aðeins % hlutar 
af upphaflegri stærð. Sé mælikvarðinn sýndur á uppdrættinum, skal teikna hann 
en ekki skrifa. 

f) Einstakar myndir skulu vera greinilega aðskildar og þeim komið fyrir á eins 
fáum örkum og hægt er. Myndirnar skulu tölusettar í samfelldri töluröð, án 
tillits til fjölda arkanna. 

g) Allar tölur, stafir og tilvísunarlínur, sem koma fyrir á uppdráttunum, skulu 
vera einfaldar og skýrar. Stafir og tölur skulu vera a. m. k. 0,32 cm á hæð 
Sérhvert atriði, sem sýnt er á myndunum, skal, að svo miklu leyti, sem þess 
gerist þörf til að skilja lýsinguna, hvarvetna merkt með sama tilvísunarbókstaf 
eða tölustaf og séu þeir hinir sömu og notaðir eru í lýsingunni. 

h) Á uppdrættina skal ekki skrá skýringartexta, að undanskildum einstökum skýr- 
ingarorðum, svo sem „vatn“, „gufa“, „þverskurður á AB“, „opinn“, „lokað- 

ur“, og ef um er að ræða línurit yfir rafmagnskerfi eða straum nægilegum 
skýringartexta til þess að þau séu skiljanleg. Skýringarorð og skýringartextar 
skulu vera á máli þess lands þar sem sótt er um einkaleyfi, eða á máli, sem 
það viðurkennir í því skyni. 

i) Á spássíu hverrar arkar skal skrá nafn umsækjanda, heildartölu arkanna og 
númer sjálfrar arkarinnar, svo og undirskrift umsækjanda eða umboðsmanns 
hans. 

i) Uppdráttunum skal skilað þannig, að ekki séu á þeim hrukkur eða rifur, sem 
torvelda ljósmyndun þeirra. 

k) Nafn umsækjanda eða umboðsmanns hans skal setja á uppdráttinn neðst í 
hornið hægra megin. 

3. Umboð, ef umsækjandi sjálfur hefur ekki undirskrifað umsóknarbréf það, 
sem um ræðir í 2. gr. 

4. Yfirlýsing umsækjanda um það, að hann játist undir íslenzk lög í öllum 
málum, sem varða hið íslenzka einkaleyfi og skuldbindi sig til að svara til sakar í 
lögsagnarumdæmi Reykjavíkur í öllum slíkum málum. Sé umboð sent, er rétt að 
láta þessa yfirlýsingu koma fram í umboðinu, í stað þess að senda hana sérstaklega. 

5. Gjald upp i auglýsingakostnað. 

Sé umsókn um einkaleyfi ekki á íslenzku, ber umsækjanda enn fremur að senda 

ráðuneytinu gjald fyrir þýðingu af umsókninni, sem það þá lætur gera. Enn fremur
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gelur ráðuneytið, ef því þykir þess þörf, krafizt þess, að umsækjandi afhendi 
þýðingu á íslenzku af þeim fylgiskjölum, er umsókninni fylgja, og því eru send á 
erlendum tungumálum. 

6. gr. 
1. Nú óskar umsækjandi að færa sér í nyt forgangsrétt vegna fyrri umsóknar, 

samkvæmt Parísarsáttmálanum um verndun eignaréttinda á sviði iðnaðar, og skal 
honum þá veittur tveggja mánaða frestur til að gefa yfirlýsingu þess efnis, að telja 
frá þeim degi, er seinni umsókn er lögð fram. Áskilinn er þó réttur til að setja 
ákvæði um, að yfirlýsing þessi sé gefin innan þeirra tímatakmarkana, sem til- 
tekin eru í Parísarsáttmálanum. 

2. Þegar gefin er yfirlýsing um forgangsrétt skv. ákvæðum 1. mgr. þessarar 
greinar, er heimilt að krefjast þess, að umsækjandi leggi fram staðfest eftirrit af 
lýsingu og teikningum hinnar upphaflegu umsóknar og þau önnur skjöl, sem 
krafizt er í lögum þess lands, þar sem seinni umsókn er lögð fram. 

7. gr. 
Ráðuneytið skal á hverja umsókn um einkaleyfi, sem því berst, rita hvaða dag 

og stund því barst umsóknin. 

8. gr. 
Lögskipað gjald fyrir einkaleyfi skal greiða, þegar einkaleyfið hefur verið 

veitt, fyrir fyrstu fimm ár leyfistímans. Gjald fyrir hin næstu fimm ár skal í síð- 
asta lagi greitt þann dag, sem fimm ár eru liðin frá þeim degi, er einkaleyfi var veitt, 
en fyrir síðustu fimm ár einkaleyfistímans þá er tíu ár eru liðin frá veitingardegi 
einkaleyfisins. Ráðuneytið getur þó leyft að greiða þessi gjöld síðar, en þó skulu 
þau greidd áður en 6 mánuðir séu liðnir frá ofangreindum gjalddögum, og skal 
þá gjaldið hækkað um einn fimmta hluta. Sé gjaldið ekki greitt á fyrrnefndum 
gjalddögum, tilkynnir ráðuneytið einkaleyfishafa það í ábyrgðarbréfi, en sé það 
ekki greitt áður en síðastnefndur frestur er útrunninn, fellur einkaleyfið úr gildi. 

9. gr. 
Fyrir innritanir í einkaleyfaskrána eftir að einkaleyfi hefur verið innritað, svo 

sem breytingar, er snerta einkaleyfishafa sjálfan eða umboðsmann hans, greiðist til- 

skilið gjald. 

10. gr. 
Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 12. 20. júní 1923, um 

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

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 74 7. des. 1923, um umsóknir og af- 
greiðslu einkaleyfa, ásamt síðari breytingum. 

Iðnaðarmálaráðuneytið, 3. febrúar 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Brynjólfur Ingólfsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Selfoss. 

I RAFORKA 

Rafveita Selfoss selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 5.30 hverja kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.60 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 27 á ári 

af fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 
gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal 
reikna til gjalda aðeins þriðjung gólfflatar. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 1.15 hverja kwst.., auk fastagjalds, er nemi kr. 20 á mánuði 
af einu herbergi hverrar íbúðar og kr. 10 á mánuði af hverju herbergi umfram eitt. 

Mælisleiga er innifalin í fastagjaldinu. 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, 

og eldhús. Herbergi minna en 5 mé? skal telja sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. 
Þar, sem meðalstærð herbergja í íbúð er minna en 10 m?, má reikna með þeirri 
meðalstærð. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.65 hverja kwst. Hafi vélarnar stuttan notkunartíma, má 
krefjast minnsta árgjalds, kr. 500 fyrir hvert kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og greiðast 
þá, auk orkugjaldsins, fermetragjald er nemi kr. 18 á fermetra gólfflatar, skal 
það reiknað eftir sömu reglum sem gilda um lið A2. 

2. Um afl- og orkumæla þannig reiknað: 

a. Grunngjald (mælisleiga o. fl) .........0.0000.00.. kr. 1488 á ári. 
b. Aflgjald af notuðu afli ..............020200 0... .00.. — 1488 — kw. á ári. 
c. Orkugjald ............02.002.00 nn — 0.40 - kw. 

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, en 
álestrar fari fram mánaðarlega og sem næst mánaðamótum. Aflnotkunin mælist 
sem meðalálag yfir stundarfjórðung. 

3. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 

a. Grunngjald (mælisleiga o. fl.) .........0.00000......0..0.0. kr. 1488 á ári. 
b. Fastagjald á hvert kw. í málraun véla ............... — 1134 - — 
c. Orkugjald .............0.20020 0000 0nr0 sn — 0.40 — kwst. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við, að fasviksstuðull tækja 
hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, getur rafveitan 
krafizt þess, að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna eða takmarkað notkun þeirra 
við tiltekna tíma sólarhrings.
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D. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 30 aura hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. 
á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi 
lengur en 1% klst. í senn. 

2. Um kwst.mæli á 18 aura hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
a. Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1500 klst. notkun á hvert kw. uppsetts 

afls hitunartækja. 
b. Verðið breytist með útsöluverði á dísilolíu á Selfossi, þannig að gjaldskrár- 

verðið teljist jafngilda kr. 1890 verði á olíutonni, en hækka um einn eyri hver 
kwst. á lið D1 og 0.6 eyri hver kwst. á lið D2 fyrir hverjar fullar 63 kr., sem 
olíutonnið hækkar. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafil, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 

rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra og kostar 
þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim samkvæmt reglum, er gilda 
um leigu mæla. 

c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, sé 
þess krafizt. 

E. Önnur raforkunotkun. 

1. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 1.15 hverja kwst., enda sé notkunin seld um sérmæli og suðu- 
tækin fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 2.65 hverja kwst. 

3. Til fasttengdra bökunarofna, vatns- og gufukatla í brauðgerðarhúsum og annarra 
hliðstæðra nota, um kwst.mæli á 40 aura hverja kwst. í 10 klst. á sólarhring á 
tímanum frá kl. 22 til 9 eða um tvígjaldsmæli á 40 aura hverja kwst. í 10 klst. 
á sólarhring á tímanum frá kl. 22 til 9 og 80 aura hverja kwst. á tímanum frá kl. 
9 til 22, enda megi rjúfa strauminn í allt að 4 klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 2 klst. í senn. 

4. Til súgþurrkunar á heyi um kwstmæli á kr. 1 hverja kwst. 
5. Til götulýsingar um kwst.mæli á kr. 1.60 hverja kwst., og annast þá rafveitan 

rekstur og viðhald lýsingarkerfisins. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið Al. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 
stjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum 
samningi í hvert sinn, en þó eigi lengur en til eins árs í senn. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu 
af mælitækjum, sem hér segir:
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1. Af einfasa kwst.mælum 30 A og minni .......0..0.00.0... kr. 8 á mánuði. 
2. Af þrifasa kwst.mælum 50 A og minni ..........0.0000... — 13— — 
3. Af brifasa kwst.mælum yfir 50 A og til 100 A ........... — 1I8- — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
15% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

HI. HEIMTAUGARGJALD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald 

sem hér segir: 
Grunngjald af loftlinuheimtaug ......... kr. 1400 
Grunngjald af jarðlínuheimtaug ........ — 2100 

Auk grunngjaldsins greiðast kr. 4.60 af hverjum rúmmetra húsa, allt að 700 
rúmmetrum, og kr. 2.30 af hverjum rúmmetra þar yfir. 

Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 20 metrum eða loftlínuheimtaugar 
fram úr 30 metrum, skal húseigandi greiða kostnað af því, sem fram yfir er. 

Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í notendalinu við götu styztu 
greiðfæru leið að varkassa. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu styztu greið- 
færu leið að varkassa. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, skal greiða allan kostnað 

við síðari heimtaug eftir reikningi. 
Heimtaugargjald fellur í gjalddaga að heimtaugartengingu lokinni. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 50.00. 

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

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 10%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 
hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Selfosshrepps hefur samið og samþykkt, og 
gerð er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum nr. 12 2. apríl 
1946, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Selfoss, nr. 231 30. nóvem- 
ber 1965. 

Atvinnumálaráðuneytið, 12. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.



Nr. 61. 178 14. marz 1966. 

GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hveragerðis. 

I. RAFORKA 

Rafveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 

segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 5.50 hverja kwst. 

9. Um kwst.mæli á kr. 1.85 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 27 á ári 

af fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 

gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal 

reikna til gjalda aðeins þriðjung gólfflatar. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 1.25 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 22 á mánuði 

af einu herbergi hverrar íbúðar og kr. 11 á mánuði af hverju herbergi umfram eitt. 

Mælisleiga er innifalin í fastagjaldinu. 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, 

og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. 
Þar, sem meðalstærð herbergja í íbúð er minna en 10 m?, má reikna með þeirri 

meðalstærð. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.75 hverja kwst. Hafi vélarnar stuttan notkunartima, má 

krefjast minnsta árgjalds, kr. 500 fyrir hvert kw. í málraun véla. 
Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og greiðasl 

þá, auk orkugjaldsins, fermetragjald er nemi kr. 18 á fermetra gólfflatar, skal 
það reiknað eftir sömu reglum sem gilda um lið A2. 

2. Um afl- og orkumæla þannig reiknað: 
a. Grunngjald (mælisleiga o. fl) ........0.000000..... kr. 1488 á ári. 
b. Aflgjald af notuðu afli .............0000. 00... — 1488 — kw. á ári. 
c. Orkugjald ..........00.2..02. 0000 — 0.40 — kw. 

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, en 
álestrar fari fram mánaðarlega og sem næst mánaðamótum. Aflnotkunin mælist 
sem meðalálag yfir stundarfjórðung. 

3. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 
a. Grunngjald (mælisleiga o. fl) .......000000000 0000... kr. 1488 á ári. 
b. Fastagjald á hvert kw. í málraun véla ............... — 1134 - — 
c. Orkugjald ...........20220200 000 — 0.40 — kwst. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast vid, að fasviksstudull tækja 
hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, getur rafveitan 
krafizt þess, að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna eða takmarkað notkun þeirra 
við tiltekna tíma sólarhrings.
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a. 

3. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 30 aura hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. 
á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi 
lengur en 1% klst. í senn. 

Um kwst.mæli á 18 aura hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
a. Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1500 klst. notkun á hvert kw. uppsetts 

afls hitunartækja. 
b. Verðið breytist með útsöluverði á dísilolíu í Hveragerði, þannig að gjaldskrár- 

verðið teljist jafngilda kr. 1890 verði á olíutonni, en hækka um einn eyri hver 
kwst. á lið D1 og 0.6 eyri hver kwst. á lið D2 fyrir hverjar fullar 63 kr., sem 
olíutonnið hækkar. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra og kostar 
þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim samkvæmt reglum, er gilda 
um leigu mæla. 
Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, sé 
þess krafizt. 

E. Önnur raforkunotkun. 

Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 1.25 hverja kwst., enda sé notkunin seld um sérmæli og suðu- 
tækin fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 2.75 hverja kwst. 
Til fasttengdra bökunarofna, vatns- og gufukatla í brauðgerðarhúsum og annarra 
hliðstæðra nota, um kwst.mæli á 40 aura hverja kwst. í 10 klst. á sólarhring á 
tímanum frá kl. 22 til 9 eða um tvígjaldsmæli á 40 aura hverja kwst. í 10 klst. 
á sólarhring á tímanum frá kl. 22 til 9 og 80 aura hverja kwst. á tímanum frá kl. 
9 til 22, enda megi rjúfa strauminn í allt að 4 klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 2 klst. í senn. 
Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli á kr. 1 hverja kwst. 

Til götulýsingar um kwst.mæli á kr. 1.85 hverja kwst., og annast þá rafveitan 
rekstur og viðhald lýsingarkerfisins. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 
stjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum 
samningi í hvert sinn, en þó eigi lengur en til eins árs í senn. 

TI. MÆLALEIGA 

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug, skal vera kr. 1200 á ári. Skal 
mismunur á ársnotkun og lægsta gjaldi, ef einhver er, innheimtur í fyrsta árs- 
fjórðungi næsta árs. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu 
af mælitækjum, sem hér segir:
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1. Af einfasa kwst.mælum 30 A og Minni .......000000 0000... kr. 8 á mánuði. 

2. Af þrífasa kwstmælum 50 Á og minni .....0..000000000.. — 13 - — 

3. Af þrífasa kwst.mælum yfir 50 A og til 100 A ........... — 18- — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 

15% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald 

sem hér segir: 
Grunngjald af loftlínuheimtaug ......... kr. 1400 

Grunngjald af jarðlinuheimtaug ........ — 2100 

Auk grunngjaldsins greiðast kr. 4.60 af hverjum rúmmetra húsa, allt að 700 

rúmmetrum, og kr. 2.30 af hverjum rúmmetra þar yfir. 

Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 20 metrum eða loftlínuheimtaugar 

fram úr 30 metrum, skal húseigandi greiða kostnað af því, sem fram yfir er. 

Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við götu styztu 

greiðfæru leið að varkassa. 
Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu styztu greið- 

færu leið að varkassa. 
Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, skal greiða allan kostnað 

við síðari heimtaug eftir reikningi. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga að heimtaugartengingu lokinni. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 50.00. 

9. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt 50 kr. 

gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 

þessari, um allt að 10%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 

hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Hveragerðishrepps hefur samið og samþykkt, 

og gerð er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum nr. 12 2. 

apríl 1946, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin eldri gjaldskrá um sama efni, nr. 233, 4. desem- 

ber 1965. 

Atvinnumálaráðuneytið, 14. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Eyrarbakka. 

I. RAFORKA 

Rafveita Eyrarbakka selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 
segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 5.50 hverja kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.85 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 27 á ári 

af fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 
sólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal 
reikna til gjalda aðeins þriðjung gólfflatar. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 1.25 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 22 á mánuði 
af einu herbergi hverrar íbúðar og kr. 11 á mánuði af hverju herbergi umfram eitt. 

Mælisleiga er innifalin í fastagjaldinu. 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, 

og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. 

Þar, sem meðalstærð herbergja í íbúð er minna en 10 m?, má reikna með þeirri 

meðalstærð. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.75 hverja kwst. Hafi vélarnar stuttan notkunartíma, má 
krefjast minnsta árgjalds, kr. 500 fyrir hvert kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og greiðast 
þá, auk orkugjaldsins, fermetragjald er nemi kr. 18 á fermetra gólfflatar, skal 
það reiknað eftir sömu reglum sem gilda um lid A2. 

2. Um afl- og orkumæla þannig reiknað: 

a. Grunngjald (mælisleiga o. fl.) ..............0...... kr. 1488 á ári. 
b. Aflgjald af notuðu afli ...........00000 0000. — 1488 — kw. á ári. 
c. Orkugjald .............00.0 0... 0.40 — kw.   

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, en 
álestrar fari fram mánaðarlega og sem næst mánaðamótum. Aflnotkunin mælist 

sem meðalálag yfir stundarfjórðung. 

3. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 

  
a. Grunngjald (mælisleiga o. fl.) ..........00000.0 0000. kr. 1488 á ári. 
b. Fastagjald á hvert kw. í málraun véla ............... — 1134 — 
c. Orkugjald ................2020.00 002 — 0.40 — kwst. 

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við, að fasviksstuðull tækja 
hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, getur rafveitan 
krafizt þess, að hann sé hækkaður upp í það gildi. 

Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna eða takmarkað notkun þeirra 
við tiltekna tíma sólarhrings.
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D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 30 aura hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn i allt að 3 klst. 

á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi 

lengur en 1% klst. í senn. 

Um kwst.mæli á 18 aura hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 

a. Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1500 klst. notkun á hvert kw. uppsetts 

afls hitunartækja. 

b. Verðið breytist með útsöluverði á dísilolíu á Eyrarbakka, þannig að gjaldskrár- 

verðið teljist jafngilda kr. 1890 verði á olíutonni, en hækka um einn eyri hver 
kwst. á lið D1 og 0.6 eyri hver kwst. á lið D2 fyrir hverjar fullar 63 kr., sem 

olíutonnið hækkar. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra og kostar 
þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim samkvæmt reglum, er gilda 

um leigu mæla. 
Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, sé 

þess krafizt. 

E. Önnur raforkunotkun. 

Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 1.25 hverja kwst., enda sé notkunin seld um sérmæli og suðu- 

tækin fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 2.75 hverja kwst. 
Til fasttengdra bökunarofna, vatns- og gufukatla í brauðgerðarhúsum og annarra 
hliðstæðra nota, um kwst.mæli á 40 aura hverja kwst. í 10 klst. á sólarhring á 
tímanum frá kl. 22 til 9 eða um tvígjaldsmæli á 40 aura hverja kwst. í 10 klst. 
á sólarhring á tímanum frá kl. 22 til 9 og 80 aura hverja kwst. á tímanum frá kl. 
9 til 22, enda megi rjúfa strauminn í allt að 4 klst. á dag á tímum mesta 

álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 2 klst. í senn. 
Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli á kr. 1 hverja kwst. 
Til götulýsingar um kwst mæli á kr. 1.85 hverja kwst., og annast þá rafveitan 
rekstur og viðhald lýsingarkerfisins. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 
stjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum 
samningi í hvert sinn, en þó eigi lengur en til eins árs í senn. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu 

af mælitækjum, sem hér segir:
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1. Af einfasa kwst.mælum 30 ÁA og minni .......0..0.0.00.00... kr. 8 á mánuði. 
2. Af þrífasa kwst.mælum 50 A og minni ..........00.000... — 13- — 
3. Af þrífasa kwst.mælum yfir 50 A og til 100 A ........... — 18- — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
15% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald 
sem hér segir: 

Grunngjald af loftlínuheimtaug ......... kr. 1400 
Grunngjald af jarðlinuheimtaug ........ — 2100 

Auk grunngjaldsins greiðast kr. 4.60 af hverjum rúmmetra húsa, allt að 700 
rúmmetrum, og kr. 2.30 af hverjum rúmmetra þar yfir. 

Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 20 metrum eða loftlínuheimtaugar 
fram úr 30 metrum, skal húseigandi greiða kostnað af því, sem fram yfir er. 

Lengd loftlinuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við götu styztu 
greiðfæru leið að varkassa. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu styztu greið- 
færu leið að varkassa. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, skal greiða allan kostnað 
við síðari heimtaug eftir reikningi. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga að heimtaugartengingu lokinni. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 50.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt 50 kr. 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari, um allt að 10%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 
hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps hefur samið og samþykkt 
og gerð er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og raforkulögum nr. 12 2. 
apríl 1946, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir rafveitu Eyrarbakka nr. 234 
6. desember 1965. 

Atvinnumálaráðuneytið, 15. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Stokkseyrar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Stokkseyrar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 

segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 5.50 hverja kwst. 

9. Um kwst.mæli á kr. 1.85 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 27 á ári 

af fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af 

gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal 

reikna til gjalda aðeins þriðjung gólfflatar. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 1.25 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 22 á mánuði 
af einu herbergi hverrar íbúðar og kr. 11 á mánuði af hverju herbergi umfram eitt. 

Mælisleiga er innifalin í fastagjaldinu. 
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, 

og eldhús. Herbergi minna en 5 m? skal telja sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. 
Þar, sem meðalstærð herbergja í íbúð er minna en 10 m?, má reikna með þeirri 

meðalstærð. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.75 hverja kwst. Hafi vélarnar stuttan notkunartíma, má 
krefjast minnsta árgjalds, kr. 500 fyrir hvert kw. í málraun véla. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og greiðast 
þá, auk orkugjaldsins, fermetragjald er nemi kr. 18 á fermetra gólfflatar, skal 
það reiknað eftir sömu reglum sem gilda um lið A2. 

2. Um afl- og orkumæla þannig reiknað: 

a. Grunngjald (mælisleiga o. fl) ........0000000000.. kr. 1488 á ári. 
b. Aflgjald af notuðu afli ..........0000000 0000. — 1488 — kw. á ári. 
c. Orkugjald ............20022.0 0200 0 enseree — 0.40 — kw. 

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, en 
álestrar fari fram mánaðarlega og sem næst mánaðamótum. Aflnotkunin mælist 
sem meðalálag yfir stundarfjórðung. 

3. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 

a. Grunngjald (mælisleiga o. fl.) .......0000000000 000. kr. 1488 á ári. 
b. Fastagjald á hvert kw. í málraun véla ............... — 1134 — — 
c. Orkugjald .............20.202000.0 00. — 0.40 — kwst. 

Framangreint raforkuverd fyrir vélanotkun midast vid, ad fasviksstudull tækja 

hjå notanda, t. d. rafsuduspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, getur rafveitan 
krafizt bess, ad hann sé hækkadur upp i bad gildi. 

Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuduspenna eða takmarkað notkun þeirra 
við tiltekna tíma sólarhrings.
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D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 30 aura hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. 
á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi 

lengur en 1% klst. í senn. 

Um kwst.mæli á 18 aura hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9. 

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
a. Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1500 klst. notkun á hvert kw. uppsetts 

afls hitunartækja. 
b. Verðið breytist með útsölverði á dísilolíu á Stokkseyri, þannig að gjaldskrár- 

verðið teljist jafngilda kr. 1890 verði á olíutonni, en hækka um einn eyri hver 
kwst. á lið D1 og 0.6 eyri hver kwst. á lið D2 fyrir hverjar fullar 63 kr., sem 
olíutonnið hækkar. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra og kostar 
þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim samkvæmt reglum, er gilda 
um leigu mæla. 
Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar 
og önnur hitatæki fasttengd með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, sé 
þess krafizt. 

E. Önnur raforkunotkun. 

. Raforku til suðu má selja til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á kr. 1.25 hverja kwst., enda sé notkunin seld um sérmæli og suðu- 
tækin fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 2.75 hverja kwst. 
Til fasttengdra bökunarofna og gufukatla í brauðgerðarhúsum og til annarra 
hliðstæðra nota, um kwst.mæli á 40 aura hverja kwst. í 10 klst. á sólarhring á 

tímanum frá kl. 22 til 9 eða um tvígjaldsmæli á 40 aura hverja kwst. í 10 klst. 
á sólarhring á tímanum frá kl. 22 til 9 og 80 aura hverja kwst. á tímanum frá kl. 
9 til 22, enda megi rjúfa strauminn í allt að 4 klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 2 klst. í senn. 
Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli á kr. 1 hverja kwst. 
Til götulýsingar um kwst.mæli á kr. 1.85 hverja kwst., og annast þá rafveitan 
rekstur og viðhald lýsingarkerfisins. 

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 
skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið Al. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 

stjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum 
samningi í hvert sinn, en þó eigi lengur en til eins árs í senn. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu 
af mælitækjum, sem hér segir: 

1. 
2. 
3. 

Af einfasa kwst.mælum 30 A og minni ................... kr. 8 á mánuði. 
Af þrífasa kwst.mælum 50 A og minni ................... — 13- — 
Af þrífasa kwst.mælum yfir 50 A og til 100 A ........... — I8- — 

B 23
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Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
15% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

sk dg 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Af hverri husveitu, sem tengd er vid rafveituna, skal greida heimtaugargjald 
sem hér segir: 

Grunngjald af loftlinuheimtaug ......... kr. 1400 
Grunngjald af jardlinuheimtaug ........ — 2100 

Auk grunngjaldsins greiðast kr. 4.60 af hverjum rúmmetra húsa, allt að 700 
rúmmetrum, og kr. 2.30 af hverjum rúmmetra þar yfir. 

Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 20 metrum eða loftlínuheimtaugar 
fram úr 30 metrum, skal húseigandi greiða kostnað af því, sem fram yfir er. 

Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við götu styztu 
greiðfæru leið að varkassa. 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu styztu greið- 
færu leið að varkassa. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, skal greiða allan kostnað 
við síðari heimtaug eftir reikningi. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga að heimtaugartengingu lokinni. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 50.00. 

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

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
Þessari, um allt að 10%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi 
hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps hefur samið og samþykkt 
og gerð er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum nr. 12 2. 
apríl 1946, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Stokkseyrar nr. 232 
1. desember 1965. 

Atvinnumálaráðuneytið, 14. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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GJALDSKRÅ 

fyrir Rafveitu Gerdahrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 5.20 hver kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 1.90 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 25.30 á ári 
af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og 
sanga skal greiða kr. 7.80 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 115 aura hver kwst. Auk þessa skal greiða fastagjald kr. 
9.20 á mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja 
öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar og eldhús. Herbergi, sem er minna en 5 mi, 
skal teljast sem hálft en stærra en 25 m? sem tvö. Leiga af einum mæli er innifalin 
í fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m?, má miða við sameigin- 
legt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 m?, jafngildi einu herbergi og 6 mi, 
hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 2.82 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds, kr. 575.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 1.15 hverja kwst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er 
20 kw. 
a. Um kwst.mæli á 84 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en 
þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir 
eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum 
tímum. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.00 hverja kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar en á 84 aura hverja kwst. utan þeirra tíma. 

c. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.00 hverja kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á 90 aura hverja 
kwst. utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 1020.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 

mínútna meðalálag og auk þess 58 aura á notaða kwst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl, má selja þannig: Um mæli á kr. 
665.25 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess 58 aura á notaða kwst, 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 44 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt 
að 3 klst. á daga á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, 
en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. 
Um kwst.mæli á 18 aura hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina, og kosti viðhald þeirra. Þó getur 

rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar 

þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 

gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 

unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 

slíkra staða, á 1.50 hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 

mæli á kr. 2.90 hverja kwst. 

3. Til bökunarofna í braugerðarhúsum um kwst.mæli á 48 aura hverja kwst., 

ef straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á 48 aura 

hverja kwst., á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 1.15 hverja kwst. frá kl. 

8.30 til kl. 22. 
4. Til gatnalýsingar á 116 aura hverja kwst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má 

rafveitustjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjald- 
skrárlið C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um verulega 

aukningu frá vetrarnotkun að ræða. 

Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna 

orkunýtingar rafveitunnar. 

II. MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 

veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 50 amp. .....000000 0... kr. 7.50 á mánuði. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. 2....000000 0... — 950- — 
3. Af þrífasa mælum 50 til 220 amp. ...0...00000 0000... — 24.00 - — 
4. Af þrífasa mælum fyrir 200 amp. 22.00.0000... 0... — 34.50 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækjanna. Leigan er innheimt um leið og gjald 

fyrir raforku. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 

komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 200.00. 
Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 

laust og verður hún eigi opnuð fyrr en notandi hefur greitt kr. 200.00 gjald á skrif- 

stofu rafveitunnar. 

III. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun hús- 
næðis og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heimtaugargjald 
af hverri heimtaug (spenmnist.) fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug frá jarð-
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strengskerfi og allt að 30 m. loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfar- 

andi töflu: 
Málstraumur stofnvara 

Gjald- i3x 220 W. í 3 X 380 W. Hámarksafl. 

skrárliður Kerfi. Amp. Kerfi. Amp. kva. Heimtaugargjald. 

1. 2 X 60 1 XX 60 13 4 600.00 

2. 3 >X 60 2 X 60 22 6 095.00 

3 3 x 100 3 X 60 38 8 740.00 

4. 50 sp. 10 350.00 

5. 3 > 100 66 14 375.00 

6 3 x 200 75 17 480.00 

7 100 sp. 20 700.00 

8. 3 > 350 3 > 300 132 28 692.50 

9. 150 sp. 32 910.00 

10. 200 sp. 41 400.00 

11. 3 X 350 231 47 725.00 

12. 300 65 840.00 

13. 500 110 000.00 

sp.: spennir. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, styztu greiðfæra leið að 

varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg, skal leita sam- 

þykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn i. 

Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda), skal 

lengd heimtauga reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin 

akbraut, skal breidd akbrauta dregin frá. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m, þannig: 

Yj = (250 4 X KVA) kr/m. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 30 m, þannig: 

Y, = (250 3 X KVA) kr/m að viðbættum 2500 kr. á hvern staur í umframlengd. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana, sem hér segir: 

60 amp. einfasa ........2000 0000 n rn kr. 1150.00 

60 — þrífasa .....0.00020 000 — 1380.00 

Sé aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 

óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 

notandi greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 

setja upp spennistöð, að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja 

til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 

rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta 

skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til, skal fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 

stöðvarhúsa að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis 
fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi, t. d. fyrir lengri tíma) og 

kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en 
notkun hefst.
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Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Gerðahrepps hefur samþykkt, staðfestist hér 
með samkv. vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum nr. 12. 2. apríl 1946, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin eldri gjaldskrá Rafveitu Gerðahrepps nr. 
6. 5. janúar 1961. 

Atvinnumálaráðuneytið, 22. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 
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REGLUGERÐ 

um búfjárhald í Kópavogi. 

1. gr. 
Svína- og sauðfjárhald svo og alifuglarækt er óheimil í Kópavogi, nema með 

sérstöku leyfi bæjarráðs. 

2. gr. 
Sá, sem hyggst sækja um leyfi skv. 1. gr., skal senda umsókn um það til bæjar- 

ráðs. Í umsókn skal gera grein fyrir fjölda búfjárins, sem óskað er leyfi fyrir, 
hvernig geymslu þess skuli háttað og öðru, er máli kann að skipta. 

3. gr. 
Nú telur bæjarráð, að skilyrði til búfjárhalds séu fyrir hendi, og skal þá veita 

leyfið; má veita það annað hvort til ákveðins tíma eða ákveða tiltekinn frest til 
afturköllunar. Ef leyfishafi brýtur reglur um meðferð búfjár, t. d. gætir þess ekki 
á fullnægjandi hátt, má afturkalla leyfið fyrirvaralaust. 

4. gr. 
Ef maður heldur án heimildar búfé, sem samþykkt þessi tekur til, skal lög- 

reglustjóri hlutast til um, að það sé tekið úr vörzlu hans, og er heimilt að selja 
það á uppboði eða láta slátra því. 

Sama gildir, ef leyfishafi gætir ekki settra reglna um meðferð búfjárins, þannig 
að það veldur tjóni eða óþrifnaði. 

5. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum allt að kr. 5000.00. Með mál út af 

brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Kópavogs, staðfestist 
hér með samkvæmt lögum nr. 44 23. maí 1964, um búfjárhald í kaupstöðum og kaup- 
túnum til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. marz 1966. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson.
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REGLUGERÐ 

um fasteignamat í Helgafellssveit, Snæfellsnessýslu. 

Fasteignaskatt í Helgafellssveit skal innheimta með 200% álagi eins og hann er 
ákveðinn í 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 10. júní 1964, 5. gr., 
sbr. 3. gr., til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. marz 1966. 

Magnús Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Ísafjarðar. 

I. RAFORKA 

1. Ljós. 

1.1. Um KWst.mæli á 560 aurar/KWst. 

1.2. Um KWst.mæli á 280 aurar KWst. auk fastagjalds er nemi 15 kr/m? á ári 
í rúmi því, er lýsa skal. 

Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í verzlunum, vinnustofum og 
og skrifstofum, en fyrir ganga og geymslur 7 kr./m?. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

2.1. Um KWst.mæli 135 aurar KW/st. auk fastagjalds 12 kr./mán. af hverju 
ibúðarherbergi. Mælaleiga af einum mæli falli þá niður. Í útreikningi á fjölda 
herbergja skal telja öll íbúðarherbergi og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi 
þvottahús og geymslur. Herbergi, sem er minna en 7 fermetrar, skal telja sem 
hálft, þó þannig, að eigi skal greiða fastagjald af herbergjum, sem eru minni 
en 5 fermetrar. Herbergi, sem eru stærri en 25 fermetrar, skal telja sem tvö. 

3. Vélanotkun. 

3.1. Um KWst.mæli á 280 aurar/KWst. 

3.2. Um afl- og orkumæla þannig reiknað: aflgjald af notuðu afli kr. 1400 
KW /åri orkugjald af allri notkun 40 aurar KW/st. 

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, 
en álestrar fari fram með sem jöfnustu millibili, en þó eigi skemur en eins 
mánaðar. Aflnotkun mælist sem meðalálag yfir stundafjórðung. Minnsta afl- 
gjald skal vera kr. 7000 á ári. Eftir þessum gjaldskrárlið má selja alla raf- 
orkunotkun atvinnufyrirtækja, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra 
staða gegn greiðslu fastagjalds af ljósanotkun. 

3.3. Um KWst.mæli á 130 aurar/KWst., enda sé vélaafl meira en 16 KW.
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4. Hitun. 

Til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra 
staða má selja raforku til suðu og hitunar um sérmæli á kr. 1.35 hverja KWst., 
enda séu suðu- og hitatæki fasttengd. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum á 37 aurar/KWst. á tímanum frá kl. 

22—10, og 140 aurar/KWst. á tímanum 10—-22, enda sé straumurinn rofinn í 4 
st. á mesta álagstíma rafveitunnar, þó eigi lengur en tvær stundir í senn og 
notendur kosti uppsetningu tvígjaldsmæla. 

Hiti í kirkju um KWst.mæli á 87 aurar/KWst., enda sé straumur rofinn i 

4 st. á mesta álagstíma rafveitunnar, þó eigi lengur en tvær stundir í senn. 

5. Önnur notkun. 

Til götu- og hafnaljósa um KWst.mæli á 120 aurar /KWst. 
Til nota við vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur, þannig: 

a) Um KWst.mæli 280 aurar/KWst. 

b) Um mestastraumsrofa 35 kr. hvert amper á mánuði. 

Rafveitustjóri ákveður hvort settur skuli upp kwstmælir eða mesta- 
straumsrofi. 

Til súgþurrkunar um kwst.mæli á 80 aurar/kwst. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 1.1. 
Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum 

samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitustjórnar 
komi til. 

Ofangreint raforkuverð er miðað við að raunstuðullinn sé ekki lægri en 0.8. 
Verði raunstuðull lægri, er heimilt að miða raforkuverð við kVA. og kVAst. í stað 
kw. og kwst. 

Lágmarksnotkun um hverja heimtaug skal vera kr. 750.00 á ári. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu 
og sú ákvörðun er skuldbindandi fyrir notanda, sem skal greiða leigu af mælitækjum 
sem hér segir: 

Þ
r
 

0 
NO 

på
 

Af einfasa kwst.mælum ...........00..00. 0200. kr. 12.50 á mánuði. 
Af þrífasa kwst.mælum 100 A. og minni ............... — 2100 - — 
Af mesta aflsmælum 100 A. og minni .................. — 1200 - — 
Af mesta aflsmælum 100 A. og stærri .................. — 85.00 - — 
Af skiptiklukkum ...........00200 0000. — 1200 - — 
Af ljósnemirofum ............2..20. 000 — 50.00 — — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 

20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjöld fyrir raforku. 

III. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu. 
Fari lengd jarðstrengs heimtaugar fram úr 15 metrum eða loftlinuheimtaugar 

fram 40 úr metrum, skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir.



24. marz 1966. 193 Nr. 67. 

Málstraumur Lágmark Yfirlengd 
stofnvara krónur kr./m 

60 A. Í fasa 5.500.00 370.00 

60 A. 3 — 7.250.00 395.00 

100 A. 3 — 11 100.00 460.00 

125 A. 3 — 13 700.00 530.00 

200 A. 3 — 21 800.00 660.00 
350 A. 3 — 38 000.00 920.00 

Fyrir heimtaug með flutningsgetu 150 kVA. (hér kann að þurfa spennistöð), 
skal greitt heimtaugargjald er nemi 220.00 á hvert KVA. Skal þá aflið miðað við 
varastærðirnar 350, 430, 500 og 600 A. Yfirlengdargjald 350 A. skv. töflu. Lengd 
jarðlínu heimtaugar 60--200 A. reiknast frá varkassa styztu greiðfæra leið að 
lóðamörkum. Lengd stærri heimtauga reiknast frá varkassa að spennistöð. Yfirlengd 
reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Þurfi að leggja 
jarðlínuheimtaug út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarð- 
strengs frá varkassa að loftlínustólpa. 

Þveri jarðlínuheimtaugin akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. 
Lengd loftlinuheimtaugar 60—-100 A. reiknast frá næsta stólpa í notandalinu 

við götu styztu greiðfæra leið að varkassa. 
Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug nær húsi en 40 metra, svo hún nái löglegri 

hæð, skal greitt umframgjald 2500.00 kr. fyrir stólpann. 
Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda, og hún að 

mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina 
rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um 
stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 
hana sem hér segir: 

60 amper 1 fasa .............. kr. 1500.00 
60 amper 3 fasa .............. — 2000.00 

Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1 fasa heimtaug eða flutnings- 
geta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytinguna samkv. 
kostnaði, þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá. 

Þurfi að breyta loftlínuheimtaug í jarðlínuheimtaug vegna breytinga á stofnlinu 
í götu, skal húseigandi greiða % hluta heimtaugargjalds samkvæmt gjaldskrá. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Ísa- 
fjarðarkaupstaðar og Eyrarhrepps. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður 
óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera hon- 
um að greiða heimtaugina samkv. kostnaði, en gera skal honum aðvart um það 
fyrirfram. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi verið lokað fyrir veitu vegna vanskila á gjöldum til rafveitunnar, er óheimilt 
að opna aftur fyrr en notandi hefur greitt áfallin gjöld og kr. 200.00 í opnunar- 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

2. Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun eða of stór, skal veitunni lokað tafar- 
laust. Er óheimilt að opna aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 100.00 á skrif- 
stofu rafveitunnar. 

B 24
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V. ÝMIS ÁKVÆÐI 

Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitustjórn heimilt að hækka raforku- 

reikningana um 30% af þeirri hækkun. 
Fyrir hver full 5%, sem kaupgjald hjá Rafveitu Ísafjarðar hækkar eða lækkar, 

hvort heldur er sökum breytinga grunnkaups eða kaupgjaldsvísitölu frá og með 
1. marz 1966 er rafveitustjórn heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá um 4%. 

Ef fyrirsjáanlegt er, að dómi rafveitustjóra, að örðugleikar verði á rekstri raf- 
veitunnar sakir vatnsskorts, getur rafveitustjórn með samþykki ráðuneytis gert bráða- 
birgðaráðstafanir, er hún telur heppilegar til þess að draga úr orkunotkun á veitu- 
svæðinu meðan á vatnsskorti stendur. 

Söluskattur 7.5% er innifalinn í þessari gjaldskrá. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og raforkulögum nr. 12 2. april 1946, til þess að ganga í gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar nr. 161 28. sept- 
ember 1962. 

Atvinnumálaráðuneytið, 24. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 68. 25. marz 1966. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 88 25. október 1929, um bifreiðatryggingar, 

sbr. reglugerð nr. 67 29. júní 1932. 

1. gr. 
6. mgr. 1. gr. orðist svo: 
Nú nær vátryggingarskírteini til annarrar tryggingar en hinnar lögboðnu ábyrgð- 

artryggingar, og skal þá skirteinið bera með sér svo greinilega, að ekki verði um 
villzt, skilmála og iðngjöld fyrir hverja trygginu. Í endurnýjunarkvittun skal og 
sundurliða iðgjöld á sama hátt. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í umferðarlögum, nr. 26 2. maí 

1958, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 25. marz 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Ólafur W. Stefánsson.
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GJALDSKRÁ 

Rafveitu Njarðvíkur. 

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt, og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 5.20 hverja kwst. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 115 aura hverja kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 0.50 
á mánuði af gólfflatarfermetra íbúðar. Leiga af einum mæli er innifalin í fasta- 
gjaldinu. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.82 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta árgjalds, krónur 575.00, á hvert uppsett kw. vélanna. 

2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 2.80 hverja kwst. 

3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 
20 kw. 

a. Um kwst.mæli á 84 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt 
að 3 klst. á dag, á tíma mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, 
en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kostar klukkurofa fyrir véla- 
lagnir eða tvigjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á til- 
skildum tímum. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.00 hverja kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag 
á tímum mesta álags rafveitunnar, en á 84 aura hverja kwst. utan þeirra 
tíma. 

c. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.00 hverja kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á 90 aura hverja 
kwst. utan þess tíma. 

4. Um mæli á kr. 1300.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mínútna meðalálag og auk þess 0.48 aurar á notaða kwst. 

D. Stórnotkun. 

Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 200 KW.: 
Aflgjald 1600.00 kr. ársk.W. 
Orkugjald 0.18 kr. hverja kWh. 
Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar. 

E. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 48 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, 
en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. 

2. Um kwst.mæli á 22 aura hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar boli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. 
Kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt regl- 
um, sem gilda um leigu mæla. 

Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

F. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á 1.50 kr. hverja kwst., enda sé notkun mæld um sérmæli og suðu- 

tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 2.90 hverja kwst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 48 aura hverja kwst. á 
á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 1.15 hverja kwst. frá kl. 8.30 til kl. 22. 
Til gatnalýsingar á 160 aura hverja kwst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A— 1. 

G. Mælaleigur. 

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

1. 
2. 
3. 
4. 

Af einfasa mælum upp að 30 amp. .....0.0000000 0000. kr. 7.50 á mánuði. 
Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .....00000000 0... — 950 - — 
Af þrífasa mælum 50 til 220 amp. .....0.200000 0000... — 24.00 - — 
Af þrifasa mælum yfir 200 amp. .....00000000 000. — 3450 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru i gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og gjald fyrir 
raforku. 

1. 

2. 

H. Opnunargjöld. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun 100 krónur. 

Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur, fyrr en notandi hefur greitt 200 króna 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 
Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar, skal hann sæta 
ábyrgðum skv. lið 2, nema þyngri refsing liggi við. 

I. Heimtaugargjöld. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir 
húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun hús- 
næðis og helztu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnateikningar.
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Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heimtaugargjald 
af hverri heimtaug (spennist.) fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug frá jarð- 
strengskerfi og allt að 30 m loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfar- 
andi töflu: 

Málstraumur stofnvara 
Gjald- i 3x 220 W i 3x 380 W Hámarksafl 

skrárliður Kerfi. AMP. Kerfi. AMP. KVA. Heimtaugargjald 

1. 2 X 60 1 X 60 13 4 600.00 
2. 3 X 60 2 X 60 22 6 095.00 
3 3 X 100 3 X 60 38 8 740.00 
4 50 sp. 10 350.00 
5 3 > 100 66 14 375.00 
6 3 x 200 75 17 480.00 
7. 100 sp. 20 700.00 
8. 3 X 350 3 >X 300 132 28 692.50 
9 150 sp. 32 910.00 

10 200 sp. 41 400.00 

11 3 X 350 231 47 725.00 
12. 300 65 840.00 
13. 500 110 000.00 

(sp. = spennir.) 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, styztu greiðfæra leið að 
varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg, skal leita sam- 
þykkis rafveitutjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn i. 

Sé jarðlinuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda), skal 
lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m, þannig: 
Yj = (250 + 4 KWA) kr/m. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 30 m, þannig: 
Yi: = (50 — 3 KWA) kr/m að viðbættum kr. 2500.00 á hvern staur i umframlengd. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 
hana, sem hér segir: 

60 amp. einfasa ................ kr. 1150.00 
60 — þrífasa ................ — 1380.00 

Séu aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðarheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandi greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja 
til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því, sem hagkvæmara þykir að dómi 
rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 
stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð hús- 
næðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma) 
og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulegt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.
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J. Ýmis ákvæði. 

Söluskattur samkvæmt lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari viðaukum 

og breytingum, er talinn með í upphæð gjaldanna, sem um ræðir í gjaldskrá þessari. 
Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í A- og 

B-lið gjaldskrár um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda sé 
breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og raforkulögum nr. 12. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur, nr. 265 29. desember 1960. 

Atvinnumálaráðuneytið, 30. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 70. i 31. marz 1966. 
GJALDSKRÅ 

fyrir Rafveitu Grindavikur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 4.80 hverja kwst. Við þessu verði skal selja hvers konar 
notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 

2. Um kwst.mæli á kr. 2.50 hverja kwst.,, auk fastagjalds, er nemi kr. 14.00 á 
hvern fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða 
af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga 
skal greiða kr. 7.00 á ári af hverjum fermetra. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kwst.mæli á kr. 1.10 hverja kwst., auk fastagjalds, kr. 12.00 á mánuði, af 
hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll íbúðarherbergi 
og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Herbergi, sem er minna en 5 
ferm., skal telja sem hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö. 

C. Vélanotkun og fleira. 

1. Um kwst.mæli á kr. 2.50 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds kr. 1420.00 á hvert uppsett kw. 

2. Vélanotkun til bráðabirgða um kwst.mæli kr. 2.50 hverja kwst. 
3. Ef uppsett rafvélaafl fastengdra véla er yfir 20 kw.: 

a. Um kwst.mæli á 40 aura hverja kwst., auk fastagjalds kr. 1420.00 á kw. 
Notað afl telst vera mesta meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung.
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b. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: Um kwst.mæli á 40 
aura hverja kwst., auk fastagjalds kr. 1345 á hvert kw. í málraun uppsettra 
véla á árinu. 
Heimilt er að rjúfa strauminn í allt að þrem stundum á dag samkvæmt þess- 

um gjaldskrárlið (C.3). Klukkan 11.30—12.00 og 17.30—19.00. 
4. Um afl- og- orkumæli: 

a. Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 1420.00 á kw. á ári. 
b. Af allri notkun 45 aura á kwst. 
c. Samkvæmt þessum gjaldskrárlið heimilast að selja raforku til vélareksturs, 

hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald vegna ljósanotkunar kr. 
14.00 á hvern fermeter í vinnusölum, kaffistofum, skrifstofum og öðrum 

slíkum stöðum, en kr. 6.00 á hvern fermeter í vörugeymslum, efnisgeymslum, 
frystiklefum og þess háttar. Þar sem erfitt er að greina milli hverjum þessara 
flokka gólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða kr. 11.00 á hvern ferm. 

D. Hitun. 

- Um kwst.mæli án rofs kr. 1.20 hverja kwst. 
Um kwst.mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 0.32 hverja kwst. 
Um afl- og orkumæli: 
a. Á kr.0.32 hverja kwst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á árinu kr. 1326.00 

hvert kw. 
b. Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkvæmt ástimplun hita- 

tækja við fullt álag. 
4. Um kwst.mæli á 22 aura hverja kwst með rofi frá kl. 8 til 23. 

So
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E. Gatna- og hafnarlysing. 

Um kwst.mæli å kr. 2.25 hverja kwst. til gatna- og hafnarlysingar, svo og til 
vinnulysingar vid nybyggingar og adra mannvirkjagerd. 

II. MÆLALEIGA 

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

1. Af einfasa mælum 60 Amp. og minni .................. kr. 5.00 á mánuði. 
2. Af þrífasa mælum 50 Amp. og minni ............0...0... — 1100 - — 
3. Af þrífasa mælum 50—100 Amp. .....0...00000000. 0... — 1500 - — 
4. Af þrífasa mælum yfir 100 Amp. .......00000. 0000. — 37.00 - — 
5. Af mesta aflsmælum 100 Amp. og minni ............... — 32.00 - — 
6. Af mesta aflsmælum yfir 100 Amp. ......0.000000.0.... — 60.00 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækja. 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Grunngjald heimtaugar fyrir hverja húsveitu skal vera kr. 1500.00 fyrir jarðlínu, 
kr. 1000.00 fyrir loftlínu. Auk þess skal greiða 10%, (tíu af þúsundi) af bruna- 
bótamati hússins upp að kr. 500 000.00, en 5%, af þeim hluta brunabótamatsins, sem 
er yfir kr. 500 000.00. 

Ef brunabótamat á húsi er gamalt, getur rafveitustjóri samræmt það nýju mati, og 
miðað heimtaugargjaldið við það. Láti húseigandi meta húsið á ný, skal þó heim-
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taugargjaldið miðast við það mat. Greiði húseigandi áætlaðan helming heimtaugar- 
gjalds um leið og uppsetningu er lokið, er heimilt að veita honum gjaldfrest á eftir- 

stöðvunum allt að 12 mánuðum. 
Heimtaugargjaldið fellur í gjalddaga þegar heimtaugaruppsetningu er lokið eða 

þegar brunabótamat hefur verið framkvæmt. 
Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 25 metrar, og loftlinuheimtaugar meiri en 

60 metrar, og/eða gildleiki vira meiri en 3 X 70 mm, skal húseigandi greiða að fullu 

kostnað af því, sem fram yfir er. 
Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi, skal greiða allan kostnað 

við síðari heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 100.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg vör eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 
lokað, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefur bætt úr því, og greitt kr. 
75.00 til enduropnunar til innheimtu rafveitunnar. 

V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA 

Hreppsnefnd Grindavíkur er heimilt að hækka eða lækka gjöld samkvæmt gjald- 
skrá þessari, um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda verði 
breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. Hækki innkaups- 
verð á raforku, kaupgjald eða verðlag, er hreppsnefnd heimilt að fengnum tillögum 
rafveitunefndar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 40% af hækkuninni. 

Söluskattur er innifalinn í gjaldskránni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að ganga í gildi þegar í stað, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Grindavíkur nr. 142 15. október 1958. 

Atvinnumálaráðuneytið, 31. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 71. 31. marz 1966. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Miðneshrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Miðneshrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér. 
segir: | 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 4.80 hverja kwst. Við þessu verði skal selja hvers konar 
notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár.
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2 a. Um kwst.mæli á kr. 2.50 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 14.00 á hvern 
fermeter gólfflatar í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólf- 
fleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal 
greiða kr. 7.00 á ári af hverjum fermeter. 

B. Raforka til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kwst.mæli á kr. 1.10 hverja kwst., auk fsatagjalds kr. 12.00 á mánuði af 
hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll íbúðarherbergi 
og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Herbergi sem er minna en 5 
ferm., skal telja sem hálft, en stærra en 25 ferm. sem tvö. 

S
a
 

C. Vélanotkun og fleira. 

Um kwst.mæli á kr. 2.50 hverja kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta árgjalds kr. 1420.00 á hvert uppsett kw. 
Vélanotkun til bráðabirgða um kwst.mæli kr. 2.50 hverja kwst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla er yfir 20 kw.: 
a. Um kwst.mæli á 40 aura hverja kwst., auk fastagjalds kr. 1420.00 á kw. 

Notað afl telst vera mesta meðalálag á árinu mælt yfir stundarfjórðung 
b. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 

Um kwst.mæli á 40 aura hverja kwst., auk fastagjalds kr. 1345.00 á hvert 
kw. í málraun uppsettra véla á árinu. 

Heimilt er að rjúfa straum í allt að þrem stundum á dag samkvæmt 
þessum gjaldskrárlið (C.3) klukkan 11.30—12.00 og 17.30—19.00. 

Um afl- og orkumæli: 
a. Af notuðu afli mælt í stundarfjórðung kr. 1420.00 á kw. á ári. 
b. Af allri notkun 45 aura á kwst. 
c. Samkvæmt þessum gjaldskrárlið heimilast að selja raforku til vélareksturs, 

hitunar og ljósa, en reikna skal gólfflatargjald vegna ljósanotkunar kr. 14.00 
á hvern fermeter í vinnusölum, kaffistofum, skrifstofum og öðrum slíkum 
stöðum, en kr. 6.00 á hvern fermeter í vörugeymslum, efnisgeymslum, frysti- 
klefum og þess háttar. Þar sem erfitt er að greina milli hverjum þessara 
flokka gólfflatargjald skal reikna eftir, skal greiða kr. 11.00 á hvern ferm. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli án rofs kr. 1.20 hverja kwst. 
Um kwst.mæli með rofi í eina til þrjár klst. á dag kr. 0.40 hverja kwst. 
Um afl- og orkumæli: 
a. Á kr. 0.40 hverja kwst. auk fastagjalds af mestu aflnotkun á árinu kr. 326.00 

hvert kw. 
b. Ef ekki eru tök á að mæla aflnotkun, skal greiða samkvæmt ástimplun 

hitatækja við fullt álag. 
Um kwst.mæli á 22 aura hverja kwst. með rofi frá kl. 8 til 23. 

E. Gatna- og hafnarlýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 2.25 hverja kwst. til gatna- og hafnarlýsingar, svo og til 
vinnulýsingar við nýbyggingar og aðra mannvirkjagerð. 

B25
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IL MÆLALEIGA 

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

1. Af einfasa mælum 60 Amp. og minni .................. kr. 5.00 á mánuði. 
2. Af þrífasa mælum 50 Amp. og minni .................. — 1100 - — 
3. Af þrífasa mælum 50— 100 Amp. .....0.0000.00.0 0... — 1500 - — 
4. Af þrifasa mælum yfir 100 Amp. .......0.00000..00..... — 37.00 - — 
5. Af mesta aflsmælum 100 Amp. og minni ............... — 32.00 - — 
6. Af mesta aflsmælum yfir 100 Amp. ...0....0000000000... — 60.00- — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
sem næst 20% af verði mælitækis. 

III. HEIMTAUGARGJÖLD 

Heimtaugargjöld miðast við aflþörf notanda, gerir notandi grein fyrir væntan- 
legri notkun sinni í umsókn um heimtaug og ákveður rafveitustjóri stærð og gerð 
heimtaugar í samræmi við það. 

Heimtaugargjald ákveðst þannig: 

Málstraumur stofnvara Hámarksafl Heimtaugargjald 
Amp. Kva. kr. 

1. 3 X 60 22 6 400.00 
2. 3 > 100 38 9 600.00 
3. 3 x 200 75 (Spennist.) 17 000.00 

4. 3 Xx 350 132 — 28 400.00 

Ofangreint gjald miðast við 15 metra langan jarðstreng eða 30 metra loftlinu- 
heimtaug. Þar sem heimtaug þarf að vera lengri en að framan greinir, skal það 
sem fram yfir er greiðast samkvæmt kostnaðarreikningi. Lengd heimtaugar reiknast 
frá lóðarmörkum við götu, styztu greiðfæra leið að varkassa á útvegg. Teljist hag- 
kvæmara að hafa varkassa á innvegg, skal leita samþykkis rafveitustjóra um gerð 
og frágang pípu, sem strengurinn er dreginn i, svo og staðsetningu varkassa svo 
aðgengilegt sé að komast að honum. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greiða fyrir 
hana sem hér segir: 

Fyrir 60 Amp. einfasa ............... kr. 1150.00 
Fyrir 60  — þrífasa ............... — 1380.00 

Verði þörf á að skipta um heimtaug vegna aukinnar raforkuþarfar, skal not- 
andinn greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. 

Heimtaug verður ekki lögð meðan frost er í jörð, eða óveður há útivinnu. Sé um 
óskipulögð svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður, skal greiða heim- 
taugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 

Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi, skal húseigandi greiða allan kostnað 
við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 100.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg vör eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafar- 
laust lokað, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefur bætt úr því, og greitt 
kr. 75.00 til enduropnunar til innheimtu rafveitunnar.
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V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA 

Hreppsnefnd Miðneshrepps er heimilt að hækka eða lækka gjöld samkvæmt 
gjaldskrá þessari um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda 
verði breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. Hækki inn- 
kaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag er hreppsnefnd heimilt að fengnum 
tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 40% af hækkuninni. 

Söluskattur er innifalinn í gjaldskránni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946 til þess að ganga í gildi þegar í stað og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjald- 
skrá fyrir Rafveitu Miðneshrepps nr. 120 4 september 1958. 

Atvinnumálaráðuneytið, 31. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

31. marz 1966. Nr. 72. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Bolungarvík, nr. 119 10. september 1959. 

1. gr 
17. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Hvert fljótandi far, sem leggst við festar innan takmarkalínu Bolungarvíkur- 

hafnar, skal greiða gjöld samkvæmt ákvæðum þessa kafla. Undanþegin gjöldum eru 
þó varðskip, vitaskip, björgunarskip, rannsóknarskip og skip, sem eingöngu leita 
hafnar vegna sjóskemmda eða til að leita læknishjálpar. 

Alls staðar, þar sem miðað er við lestartölu skipa, er átt við brúttórúmlestir. 

2. gr. 
18. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Lestagjald. 

Lestagjald skal greiða samkvæmt neðanskráðri gjaldskrá: 
1. Skip skrásett eða heimilisföst í Bolungarvík: 

a. Vélbátar undir 5 rúml. kr. 100.00 á ári. 
b. Vélbátar 5—30 rúml. kr. 200.00 á ári. 
c. Vélbátar og skip 30 rúmlestir og yfir kr. 200.00 af 30 rúml. og kr. 5.00 af 
. hverri rúmlest þar yfir. 

2. Önnur skip greiði 1.50 kr. af rúmlest í hvert skipti. 

3. gr. 
19. gr. orðist þannig: 

Ljósagjald. 

Öll skip, sem greiða lestagjald, greiði samtímis ljósagjald eftir neðanskráðri 
gjaldskrá:
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1. Skip skrásett eða heimilisföst í Bolungarvík yfir 12 rúmlestar greiði kr. 1.00 á 
rúmlest á ári, þó ekki undir kr. 100.00. 

2. Önnur skip greiði kr. 0.20 fyrir hverja lest hverju sinni, þó aldrei minna en 
kr. 20.00 og aldrei meira en kr. 200.00 hverju sinni. 

4. gr. 
20. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Bryggjugjald. 

Bryggjugjald skulu öll skip, sem leggjast að hafnargörðum eða hafnarbryggj- 
um í Bolungarvíkurhöfn, greiða eftir neðanskráðri gjaldskrá: 

1. Skip skrásett eða heimilisföst í Bolungarvík, greiði kr. 10.00 á rúmlest á ári, þó 
ekki minna en kr. 100.00. 

2. Önnur skip greiði kr. 0.50 á hverja rúmlest í hvert skipti. 
Fyrir sérstaka notkun á öldubrjótnum og á landi hafnarinnar, svo sem til sildar- 

söltunar, vörugeymslu o. fl., skal hafnarnefnd ákveða sérstakt gjald eða semja við 
viðkomandi aðila. Óheimil eru slík afnot nema leyfi hafnarstjóra komi til. 

Fyrir uppsátur skipa og báta í brimbrjótsvör greiðist árgjald kr. 400.00 á bát, 
en kr. 100.00 á bát annars staðar á landi hafnarinnar. 

5. gr. 
24. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Vörugjald. 

Af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru úr skipi eða í innan hafnar- 
innar, svo og af afla þeirra báta eða skipa, sem gerðir eru út frá Bolungarvík, 
og/eða leggja afla sinn þar á land, skal greiða vörugjald til hafnarsjóðs samkvæmt 
gjaldskrá þeirri, sem hér fer á eftir: 

1. flokkur. Aflagjald, kr. 1.00 pr. 100 kg: 
Allur fiskur til verkunar, veginn upp úr sjó, slægður eða óslægður, þar 
með talið rækjur, skelfiskur og síld. 

2. flokkur. Kr. 2.00 pr. 100 kg: 
Fiskur ísvarinn, saltfiskur, hraðfrystur fiskur, sement, salt, kol og koks. 

3. flokkur. Kr. 3.00 pr. 100 kg: 
Beita alls konar, fiskimjöl, síldarmjöl, harðfiskur, sjávarafurðir ótaldar 
annars staðar, garðávextir, fóðurmjöl, kornvara, mjölvara, tilbúinn 
áburður. 

4. flokkur. Kr. 5.00 pr. 100 kg: 
Sykur, smjör, smjörlíki, tólg, jurtafeiti, járn alls konar, járnpípur, ull, 
ullarballar, bækur, útgerðarvörur ótaldar annars staðar, lýsi, bygg- 
ingarvörur, ótaldar annars staðar, kjöt og aðrar landbúnaðarvörur, 
pappi, pappir, strigapokar, stálvír og stálvörur. Allar vörur ótaldar 
annars staðar reiknaðar eftir þyngd. 

5. flokkur. Kr. 10.00 pr. 100 kg: 
Fiskumbúðir, málning, menja og lakk, kex, miðstöðvarkatlar og ofnar, 
landbúnaðarverkfæri, timbur eftir þyngd, girðingarefni, vélar alls kon- 
ar, vélavarahlutir, leðurvörur, öl og gosdrykkir. 

6. flokkur. Kr. 20.00 pr. 100 kg: 
Ávextir þurrkaðir og nýir, blikkvörur, glervörur, iðnaðarvörur, krydd, 
leirvörur, litarvörur, lyfjavörur, hreinlætisvörur, verkfæri, tómatar, 

sælgæti, húsgögn, jólatré, eldhúsáhöld, bökunarvörur, niðursuðuvörur, 
nýlenduvörur, prjónavörur.
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7. flokkur. Kr. 50.00 pr. 100 kg: 
Tóbaksvörur, ilmvötn, snyrtivörur, skartgripir, rafmagnsvörur, fatnaður 
alls konar, hljóðfæri, upptökutæki, viðtæki, hljómplötur, ljósmynda- 
vörur, rafmagnsáhöld, skófatnaður, símaáhöld, skrifstofuáhöld, sport- 

vörur, skotfæri, vefnaðarvörur, úr og klukkur, dúnn og fiður. 

8. flokkur. Benzin og olíur: 
a. olía (fuel) kr. 12.00 pr. 100 kg. 
b. hráolía, steinolíia, kr. 40.00 pr. 1000 kg. 

c. benzin kr. 60.00 pr. 1000 kg. 
9. flokkur. Kr. 3.00 pr. stk.: 

Sauðfé, endursendar umbúðir, tóm föt og tunnur. 
10. flokkur. Kr. 10.00 pr. stk: 

Stórgripir, loðdýr. 
11. flokkur. Kr. 1.00 pr. rúmfet: 

Timbur og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

Vöru skal flokka til gjaldskrár eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur, og greiðist 
gjaldið eins og þar segir, þó skal aldrei reikna vörugjald lægra en kr. 5.00 og brot 
úr gjaldeiningu reiknast sem heil. 

Ef vafi leikur á því í hvaða flokki skuli telja einhverja vöru, úrskurðar hafnar- 
stjóri, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

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

Samgöngumálaráðuneytið, 31. marz 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

31. marz 1966. Nr. 73. 

AUGLÝSING 

um breyting á reglugerð nr. 104 27. október 1931, um jarðeignamál 

í Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Í stað orðanna „áður en þrjú ár eru liðin“ í c-lið 5. gr. reglugerðarinnar, komi: 

áður en eitt ár er liðið. 

Ofangreind reglugerðarbreyting, sem gerð er af bæjarstjórn Seyðisfjarðar, stað- 
festist hér með samkvæmt sveitarstjórnarlögum, nr. 58 29. marz 1961, til þess að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. marz 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson.



Nr. 74. 206 1. marz 1966. 

REGLUGERÐ 

um námslán til læknanema gegn skuldbindingu um læknisþjónustu í héraði. 

1. gr. 
Heimilt er að veita allt að 12 stúdentum í læknisfræði námslán árlega gegn 

skuldbindingu um læknisþjónustu í héraði, þó ekki fleiri en 4 í fyrsta sinn árlega. 

2. gr. 
Veita má sama stúdent lán í allt að 3 ár og í fyrsta sinn eftir að hann hefur 

staðizt fyrsta hluta embættisprófs. 

3. gr. 
Umsóknir um slík námslán skal rita á sérstök eyðublöð, sem ráðuneytið lætur 

gera, og skal þar gerð grein fyrir efnahag umsækjanda, námsferli og öðru því, sem 
ráðuneytið telur skipta máli. 

Umsóknir skal senda landlækni fyrir 1. janúar ár hvert. Leitar hann umsagnar 
læknadeildar háskólans um umsækjendur. 

Að fenginni umsögn læknadeildar gerir landlæknir tillögur til ráðherra þess, 
er fer með heilbrigðismál, um það hverjir skuli hljóta lán. 

4. gr. 
Stúdent, sem hlotið hefur lán í fyrsta sinn, á rétt á láni næstu tvö ár, hafi hann 

fengið meðmæli landlæknis, að fenginni umsögn læknadeildar. 

5. gr. 
Lánþegi skal skuldbinda sig til að gegna læknisþjónustu í héraði jafnlangan 

tíma og hann fær námslán, þannig að eitt námsár jafngildir einu almanaksári í 
læknishéraði. 

6. gr. 
Lánsfjárhæð má vera allt að kr. 75 þúsund á ári til hvers lánþega. 
Lánið veitist einu sinni á ári, og skal miðað við, að lánveiting fari fram í upphafi 

seinna kennslumisseris. 

7. gr. 
Lánið er vaxtalaust þar til 1% ári eftir að lánþegi lýkur prófi. Þó skal ekki 

greiða vexti af láninu, meðan lánþegi gegnir læknisþjónustu í héraði. Vextir skulu 
vera 7% af lánsupphæðinni. . 

Fyrsta afborgun af láninu greiðist 2 árum eftir að lánþegi lýkur prófi og greiðist 
síðan árlega % árslánsfjárhæð, unz lánið er að fullu greitt. 

Heimilt er lánþega þó að hefja greiðslu afborgana fyrr og að greiða lánið 
upp, þegar hann óskar. 

8. gr. 
Lánþegi skal vera reiðubúinn til að gegna læknisþjónustu í héraði 114 ári eftir 

lokapróf og í því héraði, sem landlæknir ákveður. 
Hafi þjónustu lánþega eigi verið óskað 2% ári eftir lokapróf, fellur niður skylda 

hans til þjónustu í héraði, enda semjist eigi öðru vísi milli landlæknis og lánþega. 
Sé lánþegi eigi reiðubúinn til að gegna þjónustu í héraði á tíma þeim, sem 

greindur er í fyrri málsgreinum þessarar greinar, enda sé ekki um sérstakar per- 
sónulegar ástæður að ræða, svo sem veikindi, sem landlæknir metur gildar, eða lán-
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þegi lýsir yfir því, að hann óski eftir að vera leystur frá þjónustuskyldu, eða ef 
hann hverfur frá námi, fellur lánið allt í gjalddaga, og skulu þá greiðast af því 
almennir víxilvextir frá lántökudegi. 

9. gr. 
Ráðuneytið lætur gera skuldabréf, og skulu á það prentaðir skilmálar þeir, sem 

lánþegi gengst undir. Lánþegar skulu setja tryggingu fyrir lánunum, sem ráðu- 
neytið metur gilda. 

10. gr. 
Heimilt er að fela bankastofnun útborgun lána, bókhald, innheimtu og eftirlit 

með greiðslum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Tímamörk þau um umsóknarfrest og lánsúthlutun, sem sett eru í reglugerð 
þessari, má færa til, þegar veitt eru lán úr sjóðnum árið 1966. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 13. gr. læknaskipunarlaga nr. 43/1965, 
öðlast þegar gildi. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 1. marz 1966. 

Jóhann Hafstein. 

Jón Thors. 

4. marz 1966. Nr. 75. 

AUGLÝSING 

varðandi gin- og klaufaveiki. 

Vegna þess að gin- og klaufaveikifaraldur geisar nú í ýmsum löndum á megin- 
landi Evrópu, vill landbúnaðarráðuneytið enn á ný vekja athygli yfirvalda og al- 
mennings á því, að stranglega ber að fylgja reglum laga nr. 11 1928, um varnir 
gegn gin- og klaufaveiki. 

Tekið skal fram, að samkvæmt téðum lögum og auglýsingu þessari er bann- 
aður með öllu innflutningur á heyi, hálmi, alidýraáburði, sláturafurðum hvers konar, 
húðum, mjólk og mjólkurafurðum sem og eggjum. 

Stórgripahúðir, sem nota þarf við togveiðar hér við land, má þó flytja inn, 
enda hafi þær sannanlega verið sótthreinsaðar erlendis. 

Enn fremur er bannaður innflutningur á lifandi jurtum, trjám, trjágreinum 
og könglum, grænmeti og hvers konar garðávöxtum. 

Farþegar og áhafnir faratækja skulu að viðlögðum drengskap gefa yfirlýsingu 
um dvöl sína erlendis, strax og þau koma til Íslands. 

Brot á lögum nr. 11 1928 og auglýsingum, sem settar eru samkvæmt þeim, 
varða sektum. 

Landbúnaðarráðuneytið, 4. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem.



Nr..76. 208 10. marz 1966. 

AUGLÝSING 

varðandi gin- og klaufaveiki. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 11/1928, um varnir gegn gin- og klaufaveiki, 
sbr. lög nr. 124/1947, er fyrst um sinn lagt bann við því að nota aðfengnar matar- 
leifar og sláturafurðir hvers konar til gripafóðurs. 

Brot gegn banni þessu varða sektum. 

Landbúnaðarráðuneytið, 10. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Gunnlaugur E. Briem. 

Nr. 77. i 8. marz 1966. 

AUGLYSING 

um umferð í Reykjavik. 

Að fengnum tillögum borgarstjórnar Reykjavíkur hafa verið settar eftirfar- 
andi reglur um umferð, samkvæmt heimild í 66. gr. umferðarlaga nr. 26 frá 2. 
maí 1958. 

I. Bifreiðastöður hafa verið bannaðar á Hallarmúla, austanmegin götunnar og 
á Freyjugötu að norðaustanverðu frá barnaleikvellinum að Njarðargötu. 

II. Hægri beygja hefur verið bönnuð úr Laugarnesvegi til vesturs í Laugaveg. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 8. marz 1966. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 78. 8. marz 1966. 

AUGLÝSING 

um umferðartakmarkanir í Ísafjarðarkaupstað. 

Samkvæmt gerðri samþykkt bæjarstjórnar Ísafjarðarkaupstaðar og ákvörðun 
bæjarfógeta eftir heimild í 65. grein umferðarlaga er ákveðið: 

Einstefnuakstur: 
Eyrargata frá Túngötu að akbraut til Fjórðungssjúkrahúss. 

Biðskylda: 
Á gatnamótum Eyrargötu/Túngötu frá Hlíðarvegi skal vera biðskylda. 
Umferðarmerkjum verður komið upp í samræmi við þessa auglýsingu. 

Bæjarfógetinn á Ísafirði, 8. marz 1966. 

Jóh. Gunnar Ólafsson.



10. marz 1966. 209 Nr. 79. 

REGLUGERÐ 
um breyting á reglugerð nr. 245 31. desember 1963, um tekjuskatt og eignarskatt. 

1. gr. 
5. mgr. A-liðar 28. gr. orðist svo: 
Hámarksfyrning, miðuð við áætlaðan lágmarksendingartíma eftirtalinna eigna, 

skal vera sem hér segir: 

1. 

3. 

Bifreidir: 
Leigubifreidir 2... LE, 20% 
Læknabifreidir 2... DEDE. 15% 
Strætisvagnar og åætlunarbifreidir til langferða ............0.0%.......... 25% 
Vörubifreiðir ...................... 00. 20% 
Byggingar og önnur mannvirki: 
Benzingeymar og dælur til benzínsölu ...........0...00000000. 10% 
Bryggjur úr timbri ....................00.0. 0. 10% 
Dráttarbrautir ................ 18% 
Gistihús, meðan á starfstíma stendur ............0..00.00.0 0 4% 
Gróðurhús ...................0..0 0. 10% 
Loðdýrabú og tilheyrandi girðingar ..............0..00.000000.. 15% 
Rafstöðvar (dísil- og gufuknúnar) .............0..00.00. 00 8% 
Rafstöðvar (vatnsorkuknúnar) .................00.0 0. 4% 
Sildarsöltunarbryggjur (plön) .........0..00.00.0.0..0 eeeen 10% 
Stálgeymar (tankar) 2... ED, 4% 
Steinsteyptir geymar (tankar) ..........0.00...0..0 00 3% 
Steinhús (af fasteignamati) ...................000. eee 4% 
Timburhus (af fasteignamati) 2... eee 6% 
Torfhus (af fasteignamati) 2... eesee 8% 
Útihús á bújörðum 2... ere 4% 
Verksmiðju-, verkstæðis- og vörugeymsluhús ...........0....00000.. 4% 
Verksmidjuhus, sem notuð eru til vinnslu landbúnaðar- og sjávarafurða 10% 
Flugvélar og flugtæki: 
Flugvélar ............0.0.0.0 000 20% 
Hreyflar ................0...200 eee 20% 
Siglingatæki ..........................2. 0 20% 
Önnur tæki ................00.. 000 20% 
Iðnaðarvélar og tæki (verkfæri): 
Fiskiðnaðarvélar og tæki ...............0.00...0 00 20% 
Frystivélar og tæki ............0.0......... 0. 20% 
Prentletur ...................00000 0 20% 
Allar aðrar iðnaðarvélar og tæki ..............0..000. 0... 18% 
Jarðvinnslu- og landbúnaðarvélar og tæki: 
Dráttarvélar (á hjólum) ..........0..2.0...00 ens 20% 
Skurðgröfur ..................2...22000. 00. 20% 
Aðrar jarðvinnslu- og landbúnaðarvélar og tæki .................. ...18% 
Mannvirkjagerðar- og vöruflutningatæki: 
Beltadráttarvélar (jarðýtur) .............0000000 00. 25% 
Farandloftþjöppur .............200.000020 000 20% 
Loftþjöppur ................22. 000 15% 
Uppskipunar- og byggingakranar ...........0....2..20 0000. 15%
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Vélskóflur ...........00000. senn 20% 

Vörulyftur ..........000000 0000 nsss sn rns 8% 

Önnur mannvirkjagerðar- og vöruflutningatæki ............002.0.0.0.. 15% 

7. Skip og skipsbúnaður: 
Farþegaskip úr stáli með vél .........000000000eeneneernere 8% 

Fiskiskip úr stáli með vél ..........0000000eennenennner rr 12% 

Mótorvélar í fiskiskip ........202000000 00 nnnn nr 20% 

Opnir bátar .......00.000000000ssernneen nennt 15% 

Skip úr eik án vélar ........0000000000eeeennnanrrs rns 12% 

Skip úr furu án vélar ......00000000 00 enueennernnsrsnsrernnrr nr 15% 

Tankskip með vél ......0200000000eennnnner nn 10% 

Vöruflutningaskip úr stáli með vél .........020000000 00 neee nn... 8% 

Önnur skip úr stáli með vél .......20.0.0.000 0000 never 12% 

Kraftblokkir .........0.000seesns ns 20% 

Siglinga- og fiskileitartæki .............22200000 0 neee cnnnren ann... 20% 

8. Ýmsar vélar og tæki: 
Fjölritarar og áhöld til fjölritumar ........00000000.0eennnncen00 000... 12% 

Fólkslyftur ........000000000 0. nennt 6% 

Hárgreiðslu- og rakarastofutæki ...........00000%2eeeenennner rn. 15% 

Hótel-innbú (annað en borðbúnaður) ........00000000 0000 enn... 10% 

Kvikmyndasýningarvélar ........00000000n0nnnneeeerrrr nr 10% 

Ljósmyndatæki .......00000000.00n.nneeneenneeersnnrr rr 15% 

Lækningatæki og rannsóknartæki lækna .....0.0000000000 0000 00.00.0000. 10% 

Rannsóknartæki og vélar ........2.00000 000. ene 18% 

Skrifstofuvélar og áhöld ........002220000nnoneeneeeee rns 12% 

Skýrslugerðarvélar ..........200000000 000 enn neenrn nn 15% 

Þvottahúsa- og efnalaugavélar ...........0008000 00 0nneeasann rr. 12% 

2. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í lögum nr. 90 7. október 1965, öðlast 

gildi þegar í stað og skal koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og eignar- 

skatts fyrir skattárið 1965. 

Fjármálaráðuneytið, 10. marz 1966. 

Magnús Jónsson. 
  

Björn Hermannsson. 

Nr. 80. 23. marz 1966. 

REGLUGERÐ 

um innheimtu umferðargjalds af bifreiðum og öðrum ökutækjum, 

sem aka um Reykjanesbraut. 

1. gr. 

Af hverju ökutæki, sem ekur um Reykjanesbraut, fram hjá gjaldstöð nálægt 

bænum Straumi sunnan við Hafnarfjörð, skal greiða umferðargjald, miðað við 

báðar leiðir, sem hér segir: 

I. flokkur: 
Fólksbifreiðar að og með 1100 kg eigin þunga og sendiferðabifreið- 

ar, að og með 450 kg að burðarmagni .........0..0.00...0....00.0.. kr. 40.00
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II. flokkur: 
Fólksbifreiðar yfir 1100 kg eigin þunga, sendiferðabifreiðar yfir 
450 kg að burðarmagni og vörubifreiðar að og með 1500 kg að 
burðarmagni ....................0000 00 kr. 50.00 

III. flokkur: 
Vörubifreiðar með burðarmagni yfir 1.5 tonn að og með 5 tonn, 
fólksbifreiðar yfir 8—20 farþega ...............0.00..0. 0. — 100.00 

IV. flokkur: 
Vörubifreiðar með yfir 5 tonna burðarmagn, kranabifreiðar og fólks- 
bifreiðar fyrir fleiri en 20 farþega ..............000..00 0. — 135.00 

V. Vörubifreiðar með yfir 5 tonna burðarmagn og tengivagni og dråttar- 
bifreiðar með festivagn ...............0....0000.0 000. — 200.00 

Önnur ökutæki en bifreiðar greiði: 
Eigin þungi 1—3 tonn, samkvæmt Il. fl. 
Eigin þungi 3—6 tonn, samkvæmt III. flokki. 
Eigin þungi yfir 6 tonn, samkvæmt IV. fl. 

2. gr. 
Umferðargjald samkv. 1. gr. skal innheimt af Vegagerð ríkisins í gjaldstöð ná- 

lægt bænum Straumi, sunnan við Hafnarfjörð, af öllum ökutækjum á suðurleið. 

3. gr. 
Undanþegnar greiðslu umferðargjalds eru eftirlitsbifreiðar lögreglunnar, sjúkra- 

bifreiðar og slökkvibifreiðar. 
Heimilt er að veita afslátt á umferðargjaldi, samkvæmt nánari ákvörðun ráð- 

herra, ef keyptir eru 25 gjaldseðlar eða fleiri í einu. 

4. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 100 þús. kr., nema þyngri 

hegning liggi við að lögum. 

5. gr. 
Með brot gegn reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

6. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. apríl 1966. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 202, 18. október 1965, um innheimtu 

umferðargjalds af bifreiðum og öðrum ökutækjum, sem aka um Reykjanesbraut. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 95. gr. vegalaga nr. 11 30. desember 1963, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 23. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.



Nr. 81. 212 12. marz 1966. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir flugvöllinn í Reykjavík og flughöfnina 

í Skerjafirði, nr. 114 3. nóv. 1961. 

. 1. gr. 
Öll gjöld samkvæmt 1. lið A, 2., 3., 4., 5., 6. og 7. lið A gjaldskrárinnar hækki 

um 200%. 

2. gr. 
Gjaldskrárbreyting þessi öðlast gildi nú þegar. 

Gjaldskrárbreyting þessi er sett samkv. heimild í lögum nr. 34 21. maí 1964, um 

loftferðir og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 12. marz 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Gunnar Vagnsson. 

Nr. 82. 31. marz 1966. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 180 31. október 1962, 

um Verðlagsráð sjávarútvegsins. 

1. gr. 

Við 2. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Skal formaður og varaformaður vera annað árið valinn úr hópi fisksöluaðila 

en hitt árið úr hópi fiskkaupenda, og þá ritari og vararitari úr hópi hinna aðilanna 

Fulltrúar Landssambands íslenzkra útvegsmanna og fulltrúar samtaka sjómanna 

skulu skiptast á um að hafa formann og varaformann og ritara og vararitara. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 97 18. desember 1961, um Verð- 

lagsráð sjávarútvegsins og birtist öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 31. marz 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem.
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AUGLÝSING 

um umferð í Vogakauptúni í Vatnsleysustrandarhreppi. 

Eftir tillögum hreppsnefndar Vatnsleysustrandarhrepps í Gullbringusýslu hafa 
verið settar eftirfarandi reglur um umferð samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga 
nr. 26/1958: 

1. Hafnargata hafi forgangsrétt um alla umferð aðliggjandi gatna (þar með talinn 
gamli þjóðvegurinn). 

2. Gamli þjóðvegurinn hafi forgangsrétt fyrir allri umferð frá Tjarnargötu, Ægis- 
götu og Suðurgötu. 

3. Vogagerði hafi forgangsrétt fyrir umferð frá Tjarnargötu og Ægisgötu. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 23. marz 1966. 

Einar Ingimundarson. 

31. marz 1966. i Nr. 84. 
GJALDSKRÅ 

um greidslur fyrir aukaverk presta. 

1. gr. 
Aukaverk sóknarpresta eru hin sömu, er tíðkazt hafa samkvæmt fyrirmælum 

laga og venjum þjóðkirkjunnar. 

2. gr. 
Fyrir aukaverk ber prestum greiðsla eins og hér segir: 

1. Fyrir skráningu á nafni barns í ministerialbók .. kr. 90.00 
2. Fyrir fermingu ásamt undirbúningi .............. — 330.00 
3. Fyrir hjónavígslu ...............0000000 0000... — 240.00 
4. Fyrir greftrun ................02000. 0000... — 150.00 
5. Fyrir endurskoðun kirkjureiknings ............... — 35.00 
6. Fyrir vottord, er prestur gefur åt i embættisnafni — 20.00 

Vid ofanskráð gjöld bætist vísitöluuppbót, hin sama og greidd er á laun starfs- 
manna ríkisins á hverjum tíma. 

Prestur lætur ókeypis í té vottorð vegna meðlagsgreiðslu barna, vottorð um 
fjárhag fátækra manna og vottorð gefin samkvæmt beiðni sveitarstjórna, opin- 
berra stofnana og annarra stjórnvalda. Enn fremur er presti skylt að gefa ókeypis 
vottorð hlutaðeigendum um skírnir og hjónavígslur, er hann framkvæmir, enda 
sé þeirra vitjað til hans eigi síðar en viku eftir að athöfnin fór fram. 

3. gr. 
Nú flytur prestur, samkvæmt beiðni, ræðu við hjónavígslu eða útför, og ber 

honum þá sérstök greiðsla fyrir það eftir ástæðum hlutaðeiganda, eins og tíðkazt 
hefur. 

4. gr. 
Sá skal greiða, er verk er unnið fyrir. Sveitarstjórn greiðir fyrir styrkþega.
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5. gr. 
Skylt er að veita presti fylgd honum að kostnaðarlausu, þegar hans er vitjað 

til aukaverka, svo og að greiða fararkostnað hans, ef nota þarf bát eða bifreið. 

6. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 36 1931, og gildir frá 31. 

marz 1966 til 31. marz 1976, birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. Með gjaldskrá þessari er úr gildi fallin gjaldskrá nr. 202 24. marz 1964, um 

greiðslur fyrir aukaverk presta. 
Verði breyting gerð á þessu tímabili á launum presta, skal gjaldskráin endur- 

skoðuð. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 31. marz 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Baldur Möller. 

Nr. 85. 29. marz 1966. 

REGLUGERÐ 

um byggingasjóð rannsóknastarfseminnar. 

1. gr. 
Sjóðurinn nefnist byggingasjóður rannsóknastarfseminnar. 

2. gr. 
Byggingasjóður rannsóknastarfseminnar er í vörzlu Rannsóknaráðs ríkisins, og 

skal ársreikningur sjóðsins fylgja ársreikningi Rannsóknaráðs og endurskoðast á 

sama hátt. 

3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru fé það, sem Háskóla Íslands ber að greiða til ríkissjóðs 

sem einkaleyfisgjald fyrir happdrætti Háskóla Íslands, svo og önnur framlög, sem 
sjóðnum kunna að berast. 

4. gr. 
Tekjum sjóðsins skal varið til þess að standa straum af stofnkostnaði við rann- 

sóknastarfsemina í landinu, einkum til byggingaframkvæmda og meiri háttar tækja- 
kaupa. 

5. gr. 
Framkvæmdanefnd Rannsóknaráðs ríkisins gerir tillögur til menntamálaráðu- 

neytisins um ráðstöfun á tekjum sjóðsins, og er úthlutun úr sjóðnum háð sam- 
þykki þess. 

6. gr. 
Reglugerð þessi er sett með hliðsjón af 60. gr. laga nr. 64/1965, um rannsóknir 

í þágu atvinnuveganna, og öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 29. marz 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar nr. 6 á Lyfjaverðskrá I frá 1. marz 1963. 

Frá og með 6. apríl 1966 ganga í gildi viðaukar og breytingar nr. 6, útgefnar 
í dag, á Lyfjaverðskrá I frá 1. marz 1963. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 4. april 1966. 

Jóhann Hafstein. 

Jón Thors. 

4. apríl 1966. i Nr. 87. 
AUGLYSING 

um viðauka og breytingar nr. 6 á Lyfjaverðskrá II frá 15. febrúar 1963. 

Frá og með 6. apríl 1966 ganga í gildi viðaukar og breytingar nr. 6, útgefnar 
í dag, á Lyfjaverðskrá II frá 15. febrúar 1968. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 4. apríl 1966. 

Jóhann Hafstein. i 
Jón Thors. 

4. apríl 1966. Nr. 88. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á samþykktum 

byggingarsamvinnufélaga. 

Samkvæmt lögum nr. 36/1952, um opinbera aðstoð við byggingar íbúða í kaup- 
stöðum og kauptúnum, hefur ráðuneytið staðfest þessar samþykktir fyrir byggingar- 
samvinnufélög: 

70. Samþykkt fyrir Byggingarsamvinnufélag verkamanna og sjómanna, Reykjavík. 
Staðfest 9. apríl 1965. 

71. Samþykkt fyrir Byggingarsamvinnufélag vélstjóra, Reykjavík. Staðfest 9. april 
1965. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. apríl 1966. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 157/1959, um vísindasjóð. 

1. gr. 
5. gr. orðist þannig: 
Menntamálaráðherra skipar deildarstjórnir til fögurra ára samkvæmt því, sem 

hér segir: [RE RÅ 
1. Stjórn raunvisindadeildar er skipuð fimm mönnum. Skal einn tilnefndur af 

Rannsóknaráði ríkisins, einn af læknadeild Háskóla Íslands, einn af verkfræðideild 

Háskóla Íslands og einn af fundi fulltrúa frá vísindastofnunum, sem fást við rann- 

sóknir á sviði raunvísinda. Menntamálaráðherra boðar til fundarins, og skal kveðja 
á fundinn fulltrúa frá þessum aðilum: Náttúrufræðistofnun Íslands, Raunvísinda- 
stofnun Háskólans, rannsóknastofu Háskólans í meina- og sýklafræðum, tilrauna- 
stöð Háskólans í meinafræði á Keldum, Hafrannsóknastofnuninni, Rannsóknastofn- 

un fiskiðnaðarins, Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Rannsóknastofnun iðnaðar- 

ins, Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins, Veðurstofu Íslands og jarðhitadeild raf- 
orkumálastjórnarinnar. Menntamálaráðherra skipar formann deildarstjórnar án til- 
nefningar, og skal sá maður vera viðurkenndur vísindamaður í einhverri grein 
raunvísinda. 

2. Stjórn hugvísindadeildar er skipuð fimm mönnum. Er einn tilnefndur af 
heimspekideild Háskóla Íslands, einn af laga- og viðskiptadeildum Háskóla Íslands 
Í sameiningu, einn af Félagi íslenzkra fræða, enda sé hann kosinn á almennum fé- 
lagsfundi, og einn af fundi fulltrúa frá vísindastofnunum og félögum, sem fást við 

rannsóknir á sviði hugvísinda. Menntamálaráðherra boðar til fundarins, og skal 

kveðja á fundinn fulltrúa frá þessum aðilum: guðfræðideild Háskóla Íslands, Vís- 
indafélagi Íslendinga, enda fáist sá maður við rannsóknir í hugvísindum, Hinu ís- 
lenzka bókmenntafélagi, Sögufélaginu, Hinu íslenzka fornritafélagi, Fornleifafé- 
laginu, Lögmannafélagi Íslands, Hagfræðafélagi Íslands, Félagi íslenzkra sálfræð- 
mga, Handritastofnun Íslands, orðabókarnefnd Háskólans, Þjóðminjasafni, Lands- 

bókasafni og Þjóðskjalasafni. Menntamálaráðherra skipar formann deildarstjórnar 
án tilnefningar, og skal hann vera viðurkenndur fræðimaður í einhverri grein hug- 
vísinda. 

3. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt og aðalmenn. 
4. Formaður stjórnar vísindasjóðs stýrir fyrrgreindum fundum, þar sem til- 

nefndir skulu fulltrúar í deildarstjórnir. Fundir þessir eru lögmætir, ef % boðaðra 
fundarmanna sækja þá. Afl atkvæða ræður kjöri, en hlutkesti, ef jöfn atkvæði verða. 

Deildarstjórnir eru ólaunaðar. 

   

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 51 5. júní 1957, um vísinda- 

sjóð, öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 20. april 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius.
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REGLUGERÐ 

um iðnaðargjald. 

1. gr. 
Greiða skal sérstakt gjald — iðnaðargjald — til Rannsóknastofnunar iðnaðar- 

arins samkvæmt reglugerð þessari. 
Gjald þetta skal nema 2% — tveimur af þúsundi — af útborguðu kaupi til 

verkafólks og fagmanna hjá þeim aðilum, sem um ræðir í 2. gr. ' 

2. gr. 
Gjaldskyldir eru allir, sem reka idn- eda idjufyrirtæki, verksmidjur og verk- 

stæði, hvort sem um er að ræða einstaklinga og félög ellegar stofnanir, bar med 
taldar stofnanir ríkisins og sveitarfélaga, nema að því leyti sem starfsemi þeirra 
er undanþegin samkvæmt 3. gr. 

3. gr. 
Laun við neðangreindan iðnrekstur og starfsemi eru undanþegin iðnaðar- 

gjaldi: 
1. Hraðfrystihús, síldar- og fiskimjölsverksmiðjur, hvalstöðvar og annar iðnaður 

úr sjófangi. 
Með orðunum „annar iðnaður“ er átt við frumvinnslustig sjófangs, sem 

skilar því sem hráefni, hæfu til framleiðslu matvæla eða iðnvarnings. 
2. Sláturhús, kjötiðnaður, mjólkurbú og annar slíkur iðnaður, sem vinnur úr 

landbúnaðarafurðum. 
Með orðunum „annar slíkur iðnaður“, er átt við frumvinnslustig landbún- 

aðarafurða, sem skilar þeim sem hráefni, hæfu til framleiðslu matvæla eða 
iðnvarnings. 

3. Aburðar- og sementsframleiðsla. 
4. Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð svo og endurbætur og viðhald slíkra 

mannvirkja. Á þetta við um hvers konar mannvirki, og skiptir ekki máli hver 
lætur vinnuna í té. Undanþágan á þó ekki við um vinnu við framleiðslu eða 
aðvinnslu byggingarvara, sem fram fer í verksmiðju, verkstæði eða starfsstöð, 
heldur tekur hún einungis til þeirrar vinnu, sem unnin er á byggingarstað. 

Nú fer aðvinnsla á efni eða vöru að einhverju leyti fram á verkstæði eða 
í verksmiðju og að öðru leyti á byggingarstað, og er þá sú vinna, sem fram fer 
á byggingarstað, gjaldfrjáls, samanber þó næstu málsgrein. 

Þegar settar eru upp vélar á eða í byggingarstað til aðvinnslu á vörum eða 
efni til mannvirkis, sem að jafnaði er unnið á verkstæði eða í verksmiðju, 
skal sú vinna eða aðvinnsla teljast gjaldskyld. 

Uppsetning véla eða tækja í verksmiðju eða verkstæði skal teljast gjald- 
skyld, þótt vinnan fari fram á byggingarstað. 

5. Almenn skrifstofustörf. 

4. gr. 
Gjaldskyld eru vinnulaun við framleiðslu eða þjónustu til eigin nota fyrir- 

tækis, þar með talin þjónusta viðgerðarverkstæða vegna eigin rekstrar. 
Nú hefur einhver þeirra aðila, er reka starfsemi þá, sem undanþegin er í 3. gr., 

einnig með höndum starfrækslu, sem til iðnrekstrar getur talizt, sbr. 2. gr. og ekki 

er beinn þáttur í hinni undanþegnu starfsemi, svo sem ef síldarverksmiðja rekur 
einnig viðgerðarstöð, þá eru laun við þá starfsemi gjaldskyld. 

B 27



Nr. 90. 218 29. apríl 1966. 

5. gr. 
Nú hefur aðili fleirþættan atvinnurekstur eða starfsemi, þannig að sumir þættir 

eru gjaldfrjálsir, en aðrir gjaldskyldir, og skal hann þá senda fullnægjandi greinar- 
gerð á iðnaðargjaldsskýrslu sinni, sbr. 6. gr., um, hvað af laununum tilheyri gjald- 
skyldri starfsemi og hvað sé vegna gjaldfrjálsrar starfsemi. 

Ef slík greinargerð berst ekki eða hún er í verulegum atriðum röng eða ófull- 
nægjandi, skal skattstjóri áætla skiptinguna eða eftir atvikum telja öll launin 
gjaldskyld, ef ætla má, að hin gjaldfrjálsa starfsemi sé lítill hluti heildarstarf- 
seminnar. a 

6. gr. 
Gjaldskyldir aðilar skulu senda iðnaðargjaldsskýrslu til skattstjóra þess um- 

dæmis, þar sem þeir eru heimilisfastir, fyrir 20. janúar ár hvert, þar sem gerð er 
grein fyrir launagreiðslum fyrirtækisins. 

Ríkisskattstjóri lætur gera eyðublöð fyrir skýrslur þessar. 
Hann ákveður form þeirra og texta og sendir þau til skattstjóranna, en þeir 

útbýta þeim til launagreiðenda. 
Á skýrslur þessar skulu gjaldskyldir aðilar færa launagreiðslur næst liðins árs 

og aðrar upplýsingar og sundurliðanir, sem hægt er að veita og skattyfirvaldi þykir 
við þurfa til ákvörðunar iðnaðargjalds. 

7. gr. 
Þegar framtalsfrestur er liðinn, ákveður skattstjóri í umboði Rannsókna- 

stofnunar iðnaðarins iðnaðargjald gjaldanda skv. iðnaðargjaldsskýrslu hans. 
Sé skýrslan ófullnægjandi í heild eða einstökum atriðum tortryggileg eða 

sýnilega gerð til málamynda, ellegar ekki er talið fram innan tilskilins frests, skal 
beita ákvæðum VI. og VII. kafla laga um tekjuskatt og eignarskatt, eftir því sem 
við á. 

8. gr. 
Iðnaðargjald, sem ekki nær kr. 100, skal falla niður við álagningu. 

9. gr. 
Að lokinni ákvörðun iðnaðargjalds skulu skattstjórar semja skrá um alla þá, 

sem greiða eiga iðnaðargjald í hans umdæmi. Á skrána skal færa nöfn og heimili 
gjaldenda og fjárhæð þá, sem hverjum gjaldanda ber að greiða. Skrár þessar skulu 
lagðar fram samhliða skrám um tekjuskatt og eignarskatt. Ef henta þykir, má 
iðnaðargjaldskrá vera hluti af tekju- og eignarskattskrá. 

Skattstjóri sendir viðkomandi innheimtumanni iðnaðargjaldskrá til innheimtu, 
sbr. 13. gr. 

10. gr. 
Ákvæði laga um tekjaskatt og eignarskatt skulu gilda, eftir því sem við á, um 

álagningu, rannsóknir, framlagningu skráa, kærur út af ákvörðun iðnaðargjalds, 

kærufresti, úrskurðaraðila, úrskurði, áfrýjun úrskurða skattstjóra til Ríkisskatta- 
nefndar og annað þar að lútandi. Sömu reglur skulu og gilda, eftir því sem við á 
um það, ef gjaldanda, sem lagt skyldi á, hefur verið sleppt af skrá eða honum 
ekki gert að greiða iðnaðargjald af öllum gjaldstofninum. 

11. gr. 
Auk kæruheimildar í 10. gr. getur gjaldandi einnig skotið ágreiningi um gjald- 

skyldu til iðnaðarmálaráðherra, enda sé það gert innan 6 mánaða frá því að skatt- 
yfirvald lagði úrskurð á málið. Úrskurður ráðherra er fullnaðarúrskurður. Heimilt 
er og að bera málið undir dómstóla.
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Kæra eða áfrýjun frestar ekki innheimtu iðnaðargjalds eða viðurlögum við van- 
greiðslu þess, en ef það er lækkað skv. úrskurði eða dómi, skal endurgreiða það 
sem ofgreitt hefur verið. 

12. gr. 
Rannsóknastofnun iðnaðarins, svo og skattyfirvöld, geta leitað úrskurðar iðn- 

aðarmálaráðherra um gjaldskyldu án tillits til frests þess, sem um ræðir í 11. gr. 

13. gr. 
Innheimtu iðnaðargjalds samkvæmt iðnaðargjaldsskrá annast þær stofnanir 

og embættismenn, sem innheimta tekju- og eignarskatt, og gilda allar sömu reglur 
um þá innheimtu og gilda um innheimtu tekju- og eignarskatts, eftir því sem við á. 

Sama gildir um skil innheimtuaðila á iðnaðargjaldi til ríkisféhirðis. 
Ríkisféhirðir gerir skil til Rannsóknastofnunar iðnaðarins á því iðnaðargjaldi, 

sem hann hefur móttekið frá innheimtumönnum ríkisins. 

14. gr. 
Rannsóknastofnun iðnaðarins greiðir ríkissjóði vegna kostnaðar af framkvæmd 

reglugerðar þessarar upphæð, sem skal nema 2% af innheimtu iðnaðargjaldi. 

15. gr. 
Iðnaðargjald er frádráttarbært sem rekstrarútgjöld við ákvörðun tekjuskatts 

og tekjuútsvars. 

16. gr. 
Við álagningu iðnaðargjalds árið 1966 af vinnulaunum 1965 skal reikna gjaldið 

af launum fyrir störf, sem unnin voru eftir 30. júní 1965. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 64 21. maí 1965, um rannsóknir 
í þágu atvinnuveganna, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarmálaráðuneytið, 29. apríl 1966. 

Jóhann Hafstein. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

7. maí 1966. j Nr. 91. 

AUGLÝSING 

um umferð í Vestmannaeyjakaupstað. 

Í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar Vestmanneyjakaupstaðar og samkvæmt 
heimild í 65, grein umferðarlaga nr. 26, 1958 hafa verið settar eftirfarandi reglur um 
umferð hér í kaupstaðnum. 

1. Einstefnuakstur hefur verið ákveðinn á Bárugötu til suðurs frá Miðstræti að 
Vestmannabraut, og á Vestmannabraut til austurs frá Bárugötu að Kirkjuvegi. 

2. Vinstri beygja er bönnuð af Vestmannabraut og Vesturvegi á Bárugötu. 

3. Bannaður er akstur vestur af Kirkjuvegi á Vestmannabraut. 

4. Biðskyldu skulu þessar götur hafa: Bárugata gagnvart Miðstræti og Strandvegi; 
Vesturvegur gagnvart Bárugötu og Heiðarvegi; Herjólfsgata gagnvart Vesturvegi;
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Kirkjuvegur gagnvart Vestmannabraut og ónefnd gata í framhaldi af Urðavegi 
gagnvart Kirkjuvegi. 

Vestmannabraut hefur stöðvunarskyldu gagnvart Bárugötu. 
Bannað er að leggja ökutækjum á Bárugötu frá Strandvegi að Miðstræti, á 
Kirkjuvegi að vestan frá Vestmannabraut að Miðstræti, og á Vestmannabraut frá 
Skólavegi að Bárugötu. 

Tímabundið stöðuleyfi, 30 mínútur frá kl. 09.00 til kl. 19.00, verður veitt á Báru- 
götu sunnan Miðstrætis og á Vestmannabraut frá Bárugötu að Kirkjuvegi. 
Hilmisgata verður lokuð við Kirkjuveg. 

Á götum, þar sem einstefnuakstur er, skal leggja ökutækjum hægra megin göt- 
unnar, miðað við akstursstefnu, skv. 3. mgr. 51. gr. umferðarlaga. 

Framúrakstur er bannaður á Bárugötu og Vestmannabraut. 

Framangreindar reglur gilda frá og með 1. júní 1966 og verða sett upp um- 
ferðarmerki í samræmi við þær. 

Þetta tilkynnist hér með til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum, 7. maí 1966. 

Jón Óskarsson, ftr. 

Nr. 92. 3. maí 1966. 

AUGLÝSING 

um umferð í Borgarneskauptúni. 

Samkvæmt heimild í umferðarlögum nr. 26 1958, hefur hreppsnefnd Borgarnes- 
hrepps samþykkt eftirfarandi reglur um umferð í kauptúninu: 

I. Aðalbrautir: 
Borgarbraut og Brákarbraut. 
Á eftirgreindum gatnamótum njóta aðalbrautarréttar: 
1. Egilsgata gagnvart Bröttugötu. 
2. Skúlagata gagnvart Gunnlaugsgötu og Egilsgötu. 

II. Bifreiðastöður bannaðar: 
Við Egilsgötu alla, sunnanmegin. 
Við Borgarbraut frá Skallagrímsgötu að Egilsgötu beggja megin. 
Við Brákarbraut frá Egilsgötu að húsinu nr. 5 beggja megin. 
Við götuna milli Þorsteinsgötu og Kjartansgötu beggja megin. 

TTT. Framúrakstur bannaður: 
Á Borgarbraut milli Skallagrímsgötu og Þórólfsgötu. 

IV. Umferðarmerki hafa verið og verða sett upp á viðkomandi stöðum í sam- 
ræmi við reglugerð nr. 61 frá 24. marz 1959. 

Þetta tilkynnist hér með öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 3. maí 1966. 

Ásgeir Pétursson.



17. mai 1966. 291 Nr. 93. 

REGLUGERÐ 

um rekstrarstyrk ríkissjóðs til sjúkrahúsa sveitarfélaga vegna ársins 1965. 

1. gr. 
Ríkissjóður greiðir sérstakan styrk vegna rekstrarhalla sjúkrahúsa sveitar- 

félaga samkvæmt ákvæðum fjárlaga 1966, er miðast við legudagafjölda 1965. 

2. gr. 
Sjúkrahúsin falla eftir þjónustu í þrjá aðalflokka til að hljóta rekstrarstyrk. 

Í I. flokki eru deildaskipt sjúkrahús, þ. e. sjúkrahús með minnst þremur deildum, 
lyflæknisdeild, 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 sjúkra- 
hús eða sjúkraskýli, sem héraðslæknar veita forstöðu. 

Hver hinna þriggja flokka skiptist í tvo undirflokka, A og B. Á þessu ári 
skal þó ekkert sjúkrahús falla í I. flokk A. 

3. gr. 
Í I flokki B eru: 

Borgarspítalinn í Reykjavík, 
Sjúkrahús Akureyrar. 

Í IL flokki A eru: 
Hvítabandið, 
Sjúkrahús Akraness, 

Sjúkrahús Ísafjarðar, 
Sjúkrahús Neskaupstaðar, 
Sjúkrahús Keflavíkur. 

Í TI. flokki B eru: 
Sjúkrahús Sauðárkróks, 

Sjúkrahús Siglufjarðar, 
Sjúkrahús Vestmannaeyja, 
Sjúkrahús Árnesinga. 

Í III. flokki A eru: 
Farsóttahúsið í Reykjavík, 
Sjúkrahús Patreksfjarðar, 
Sjúkrahús Hvammstanga, 

Sjúkrahús Blönduóss, 

Sjúkrahús Húsavíkur, 

Sjúkrahús Seyðisfjarðar, 
Sólvangur í Hafnarfirði. 

Í III. flokki B eru: 
Sjúkrahús Þingeyrar, 
Sjúkrahús Flateyrar, 
Sjúkrahús Bolungarvíkur, 
Sjúkrahús Hólmavíkur, 
Sjúkrahús Vopnafjarðar, 
Sjúkrahús Egilsstaða, 
Sjúkrahús Þórshafnar.
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4. gr 
Hlutfallstala styrkhæðar á legudag í hverjum flokki skal vera: 
Í I. flokki A ..............0. 000. 100% 
Í I flokkiB ................0000 0000 90% 
Í II. flokki A ................0 0... 70% 
Í IL flokki B ................0 0000 60% 
I III. flokki A ................2.0 00. 50% 
Í III. flokki B ................0.. 0... eð evnerne eeeeree 40% 

5. gr 
Samkv. ákvæðum fjárlaga 1966, sbr. 12. gr. VI, er styrkupphædin kr. 9 600 000.00, 

og skiptist hun i krónutölu á legudag milli flokka þannig: 

5. gr. 
I flokkur B ...........0000000 seen kr. 47.00 

II. flokkur A ...........000000000ns ss — 37.00 
IL flokkur B ...........000.000eeessee ss — 31.00 

III. flokkur A ..........2000..0. nes sess — 26.00 
III. flokkur B .........0.02000000.sess sr — 21.00 

6. gr 
Fjöldi legudaga í hverju sjúkrahúsi árið 1965 reiknast samkvæmt skýrslu 

sjúkrahússins. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt sjúkrahúsalögum nr. 50 10. júlí 1964, 
öðlast þegar gildi. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 17. mai 1966. 

Jóhann Hafstein. 

Jón Thors. 

Nr. 94. 6. maí 1966. 
AUGLÝSING 

um breytingu á reglugerð nr. 105 12. október 1936, um innflutning, sölu og 
meðferð á skotvopnum, skotfærum, alls konar sprengjum og hlutum 

og efni í þau. 

1. grein. 
Við reglugerðina bætist ný grein, er verði 6. grein, svo hljóðandi: 

„Ákvæði reglugerðar þessarar ná einnig til skotvopna útbúinna fyrir þjapp- 
að loft eða gashylki (loftbyssur)“ 
Greinatala í reglugerðinni breytist samkvæmt þessu, þannig að 6., 7., 8. og 9. 

grein verði 7., 8., 9. og 10. grein. 

2. grein. 
Auglýsing þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 6. maí 1966. 

Jóhann Hafstein. 
  

Baldur Möller.
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VÍSINDASJÓÐUR 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1964. 

Gjöld 
Greitt Raunvísindadeild ...............0.0.000... kr. 2660 000.00 
— Hugvísindadeild ............00.....0..0.. — 1140 000.00 

kr. 3 800 000.00 

Kaup ritara Raunvísindadeildar ................ kr... 30000.00 
— — Hugvísindadeildar .................. — 20 000.00 

—- 50 000.00 

Ýmislegur kostnaður ...........0.000 0000. .0 nn — 1582.00 

Kr. 3 851 582.00 

Tekjur 

Framlag úr Menningarsjóði .........0.0000000... kr. 800 000.00 
— — ríkissjóði ..........00.0000. 000. — 250 000.00 
— — Arðsjóði Seðlabanka Íslands ........ — 2764517.00 

Kr. 3 814 517.00 

+ Framlag til stofndeildar Vísindasjóðs ........ — 190 726.00 
kr. 3 623 791.00 

Vextir ERE ERE ERE ER ERERER — 76 510.00 
Úthlutað fram yfir tekjur ...........0..00.0 000. nn nn — 151 281.00 

  

Kr. 3 851 582.00 

Efnahagsreikningur 31. desember 1964. 

  
  

Eignir: 
Innstæða á hlr. nr. 40 v/ Seðlabanka Islands ........0000.00000.0.. kr. 97 599.54 

Menningarsjóður, ógreitt framlag 1964 ............ kr. 100 000.00 
— Hluti stofnsjóðs ..........0..00200000 000. —  5000.00 

— 95 000.00 

Kr. 192 599.54 

Skuldir: 
Höfuðstóll 1. jan. 1964 ...........00000000 0000... kr. 343 880.54 
—- Úthlutað fram yfir tekjur .............0.0.0...0... — 151 281.00 

kr. 192 599.54   
  

Kr. 192 599.54 

Reykjavik, 9. januar 1965. 

Snorri Hallgrimsson, Þorbjörn Sigurgeirsson, 

formaður. gjaldkeri. 

Endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins hefur endurskoðað ofanskráðan 
reikning og ekki gert við hann neina athugasemd. Sbr. bréf dags. 15. jan. 1965. 

Reykjavík, 3. maí 1965. 

Snorri Hallgrímsson.



Nr. 95. 224 

Rekstrarreikningur Stofnlánadeildar Vísindasjóðs 31. desember 1964. 

  

Gjöld 
Hreinar tekjur .................20200..e sense kr. 247 692.50 

Kr. 247 692.50 

Tekjur 
Framlag úr Vísindasjóði .................200.0. 00 sess Kr. 190 726.00 
Vextir ...........20.2000000e ens — 56 966.50 

  

Kr. 247 692.50 

Efnahagsreikningur Stofnlånadeildar Visindasjéds 31. desember 1964. 

  

Eignir: 

Innstæda á hlr. nr. 3103 v/ Seðlabanka Íslands ...….............. kr. 882 176.82 

Menningarsjóður, ógreitt framlag .............00... 000. 00. — 5000.00 

Kr. 887 176.82 

Skuldir: 
Höfuðstóll 1. jan. 1964 ...........00..0000. 0000. kr. 639 484.32 
Tekjur skv. rekstrarreikningi ..................... — 247 692.50 

  kr. 887 176.82 
  

Kr. 887 176.82 

Reykjavík, 9. janúar 1965. 

Snorri Hallgrímsson, Þorbjörn Sigurgeirsson, 

formaður. gjaldkeri. 

Endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins hefur endurskoðað ofanskráðan 
reikning og ekki gert við hann neina athugasemd. Sbr. bréf dags. 15. jan. 1965. 

Reykjavík, 3. maí 1965. 

Snorri Hallgrímsson. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1965. 

  

Gjöld 
Greitt Raunvísindadeild ........................ kr. 2520 000.00 
— Hugvísindadeild ......................... — 1080 000.00 

kr. 3 600 000.00 
Kanp ritara Raunvísindadeildar ................0..00.000 0000... — 30 000.00 
— — Hugvísindadeildar .....................0.022. 0000 00... — 20 000.00 
Ýmis kostnaður .............2...2.00000 0. s.n — 2 221.00 
Hreinar tekjur .................00..00. 0. nes — 171 144.50 

  

Kr. 3 823 365.50
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Tekjur 
Framlag úr Menningarsjóði .................... kr. 800 000.00 
— — ríkissjóði .............000000.000.0.. — 250 000.00 
— — Arðsjóði Seðlabanka Íslands ....... — 2878 420.50 

Kr. 3928 420.50 
—- Framlag til stofndeildar Vísindasjóðs ........ — 196 421.00 

kr. 3 731 999.50 
Vextir ......00000000000.00nsn rns — 91 366.00 

  

Kr. 3 823 365.50 

Efnahagsreikningur 31. desember 1965. 

  
  

Eignir: 

Innstæða á hlr. nr. 4015 v/ Seðlabanka Íslands .............00... kr. 173 744.04 
Menningarsjóður, ógr. framlag 1964 og 1965 ........ kr. 200 000.00 
— Hluti stofnsjóðs .............0000000 0000 — 10000.00 

kr. 190 000.00 

Kr. 363 744.04 

Skuldir 
Höfuðstólsreikningur 1. jan. 1965 .................. kr. 192 599.54 
Tekjur skv. rekstrarreikningi ..................... — 171 144.50 

  

Kr. 363 744.04 

Reykjavík, 12. janúar 1966. 

Snorri Hallgrímsson, Þorbjörn Sigurgeirsson, 
formaður. gjaldkeri. 

Endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins hefur endurskoðað ofanskráðan 
reikning og ekki gert við hann neina athugasemd. Sbr. bréf dags. 27. jan. 1966. 

Reykjavík, 14. marz 1966. 

Snorri Hallgrímsson. 

Rekstrarreikningur Stofnlánadeildar Vísindasjóðs 31. desember 1965. 

  

Gjöld: 
Hreinar tekjur ...............0.2200002.0.eessen ser kr. 266 995.00 

Kr. 266 995.00 

Tekjur 
Framlag úr Vísindasjóði ........................0.0..0n0 en... kr. 196 421.00 
Vextir ..........0.20200 000. — 70 574.00 

  

Kr. 266 995.00 
B 28
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Efnahagsreikningur Stofnlánadeildar Vísindasjóðs 31. desember 1965. 

  

Eignir: 

Innstæða á hlr. 3103 v/ Seðlabanka Íslands ...........0...000... kr. 1 144 171.82 
Menningarsjóður, ógr. framlag .............2.0000 0... 000... — 10 000.00 

Kr. 1 154 171.82 

Skuldir: 
Höfuðstóll 1. jan. 1965 ........0000000 0000... kr 887 176.82 
Tekjur skv. rekstrarreikningi .................... — 266 995.00 

  

Kr. 1154 171.82 

Reykjavík, 12. janúar 1966. 

Snorri Hallgrímsson, Þorbjörn Sigurgeirsson, 

formaður. gjaldkeri. 

Endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins hefur endurskoðað ofanskráðan 
teikning og ekki gert við hann neina athugasemd. Sbr. bréf dags. 27. jan. 1966. 

Reykjavík, 14. marz 1966. 

Snorri Hallgrímsson. 

  

Nr. 96. 

VERZLUNARBANKI ÍSLANDS HF. 

Rekstrarreikningur ársins 1964. 

Gjöld 
Rekstrarkostnaður bankans ...........00..0. 0. ss sen kr. 10 487 348.11 
Greiddir vextir ..........0.00. 00... — 27 543 590.28 
Afskriftir ..............20 0 — 846 746.65 
Lagt í varasjóð .........0.0000000 0000 — 1 090 617.89 

Kr. 39 968 302.93 

Tekjur 
Forvextir ...........0.0200 00. kr. 23 250 221.66 
Vextir af bankainnstæðu og verðbréfum ...........2..2000....00.. — 6653 783.08 
Vextir af yfirdrætti hlaupareiknings .............00.0000 0... — 6807 296.62 
Aðrar tekjur ...........2002000000 nv. sess — 3 257 001.57 

  

Kr. 39 968 302.93
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Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1964. 

Eignir 
Fasteignir ...............2220000.0 sess kr. 28 000 000.00 
Áhöld og innanstokksmunir .............00.00 00... — 5700 000.00 
Ógreitt hlutafé ..............00.200 00. — 638 250.00 
Verðbréf .............2000002. 00 —  38901 129.19 
Vixlar ........0.0000.00000nnsn err — 256 709 723.14 
Skuld í hlaupareikningi ...................0.00.0 000 n nn. — 70 409 704.96 
Ogreiddir vextir ...................... 0 — 2 523 809.29 
Skuldir viðskiptamanna v/ ábyrgða ...............000000000.. — 3160 800.00 
Ýmsir skuldunautar ............0..0.00. 0 eens — 2807 706.15 
Innstæða í Seðlabankanum á bundnum reikningi .............. — 67 551 275.50 
Innstæður í bönkum ...............0000. 0000 enn — 1 909 199.67 
Sjóður ........200000000 ss sn sr — 3633 695.43 

  

Kr. 481 945 293.33 

Hlutafé ............00222.0 0020 kr. 12 200 000.00 
Varasjóður ..........0..2200002.00 00 nsnn rr — 6296 809.83 
Skuldir v/ fasteigna .................22200.0.0 00 senn — 13 893 163.46 
Innstæður í sparisjóði ...............2..0..0..n enn — 371 682 805.60 
Innstæður í hlaupareikningi ..................2....0. 000. n0 0. — 64 672 340.93 
Fyrirfram greiddir vextir ......................0..00 0000... — 2470 879.00 
Abyrgðir v/ viðskiptamanna ................0000 000. 00 — 3160 800.00 
Innlendir bankar ..................22000 000... — 7 201 253.36 
Ýmsir kröfuhafar ..............200.000. 0000 — 367 241.15 

  

Kr. 481 945 293.33 
Reykjavík, 20. janúar 1965. 

Höskuldur Ólafsson. Lárus Lárusson. 

Framanritaða reikninga Verzlunarbanka Íslands hf. fyrir árið 1964 höfum við 
endurskoðað og vottum, að reikningarnir eru í fullu samræmi við bækur bankans. 
Einnig höfum við á árinu sannreynt, að birgðir bankans af víxlum, svo og að verð- 
bréf og aðrar eignir hans eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 26. febrúar 1965. 

Pétur Pétursson. Jón Helgason. Sveinn Björnsson. 

Framanskráða endurskoðaða reikninga Verzlunarbanka Íslands hf. fyrir árið 
1964 hefur bankaráðið samþykkt á fundi sínum í dag. 

Reykjavík, 5. marz 1965. 

Þ. Guðmundsson. Egill Guttormsson. Magnús J. Brynjólfsson.
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VERZLUNARBANKI ÍSLANDS HF. 
Efnahagur 30. júní 1965. 

Eignir: 

  

  

  

Fasteignir ............00000000 0 nssnsr sr kr. 28000 000.00 
Áhöld og innanstokksmunir ..........00.000 0000 enn — 5 700 000.00 
Verðbréf ........00000.00 ess — 45 181 876.22 
Ógreitt hlutafé ............2.00000.0 eeen unn — 591 250.00 
Víxlar .......20000000. sn — 267 667 689.38 
Skuld í hlaupareikningi ...........0200000 000 .n sense — 75 5831 646.70 
Ógreiddir vextir .............22.0200. 0... ne — 2 523 809.29 
Aðrir vextir ..........000.0000.0s enn — 1212 157.87 
Ýmsir skuldunautar ...........000.0.00. eens — 4172211.75 
Rekstrarkostnaður ............2200000.0. eee een nr — 6308 849.38 
Skuldir viðskiptamanna v/ ábyrgða ........0.0.020000.0. 0000... — 3449 300.00 
Innstæða í Seðlabanka á bundnum reikningi .................. — 80 963 000.00 
Innstæður í bönkum ..........2.202000.0.esv sess sen — 11 776 485.50 
Sjóður .........00000000nn ss — 8588 686.38 

Kr. 541 666 962.47 
Skuldir 

Hlutafé .............0.000000 0000 .n en kr. 12 200 000.00 
Varasjóður ...........2000.0.. ss nes — 6296 809.83 
Skuldir v/ fasteigna ..............00220000 0000 enn — 11 135 163.46 
Innstæður í sparisjóði .............0002000 0000 ne enn — 419 523 323.50 
Innstæður í hlaupareikningi „..............00.020000 0000... — 68 605 751.75 
Fyrirfram greiddir vextir ...............0.00000 ne... — 2470 879.00 
Forvextir af vixlum ..............000 000. ss ss — 11463 887.18 
Vextir af yfirdrætti í hlaupareikningi .................0.0...... — 2847 599.88 
Aðrar vaxtatekjur ...............0200000 0... sess — 601 195.41 
Ýmsar tekjur ............0..000000nn enn — 2 874 165.07 
Abyrgðir v/ viðskiptamanna ............00.0. 0... ss — 3 449 300.00 

Ýmsir kröfuhafar ............2...0..00. 000. — 198 887.39 

Kr. 541 666 962.47 
Nr. 98. 

REIKNINGUR 
Minningargjafasjóðs Landsspítala Íslands. 

Tekjur: 
1. Eign sjóðsins 1. janúar 1965 ...........00200000 00... 0000... kr. 4 018 954.42 
2. Minningargjafir afh. 1965 ................... kr.  4630.00 
3. Samúðarskeyti Landsímans .................. — 728 369.69 

— 732 999.69 
4. Greiddir vextir ...........02000.00 00. ne ens — 322 819.33 
5. Utdregin bréf: 

a. Veðdeildarbréf Landsbankans ............. kr... 7 000.00 
b. Skuldabréf Siglufjardarkaupstadar 1943 ... — … 5 000.00 
c. Byggingarsamv.fél. starfsm. Stjórnarráðsins — 3 000.00 

— 15 000.00   

  

Kr. 5 089 773.44
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Gjöld: 
1. Styrkveitingar til sjúklinga 1965 .............0000000...0..0.. kr. 220 000.00 
2. Önnur gjöld, sbr. fskj. 114 ...........0..0000000 00 —  26668.00 
3. Til jafnaðar tekjulið 5 ...............0000..0. 0... vs. — 15 000.00 
4. Eign sjóðsins 1. jan. 1966: i 

a. Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands ...... kr. 9 500.00 
b. Veðdeildarbréf Landsbankans ............ — 20 000.00 
c. Innanríkislán Sogsvirkjunar 1951 ........ — 15 000.00 
d. Byggingarsamv.fél. starfsm. Sjórnarráðsins — 8 000.00 
e. Bankainnstæður .................00.00... — 4755 589.14 
f. Hjá gjaldkera sjóðsins .................. — 20 016.30 

— 4828 105.44 

Kr. 5 089 773.44 

Steinunnararfur. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1965 .................00 ves nv sn kr. 40 835.77 
Afgjaldaskuld eftir jörðina Haga frá árinu 1960 ..............000... — 500.00 
Vextir í Söfnunarsjóði 1964 ..............0000000 000... kr. 580.62 
—  — Landsbankanum, viðskiptabók ................ — 2 684.64 
—  — — sparisjóðsbók .............. — 8.40 

— 3273.66 

Kr. 44 609.43 

Gjöld 
Eign sjóðsins 1. jan. 1966: 
Hálf jörðin Hagi í Skorradal ............0.0.0.000... kr. 1.050.00 
Í Söfnunarsjóði, aðaldeild nr. 460 ................... — 7824.36 
— Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5461 ............ — 36 385.89 
- — sparisjóðsbók nr. 31353 .......... — 149.18 

kr. 44 609.43 

Kr. 44 609.43 

Minningargjöf um Hans Nathansson og Kristínu Þorvarðsdóttur. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. -1965.................00.. 0 vn ss kr. 11 814.89 
Vextir og vaxtabætur í Söfnunarsjóði .............000000.0.0.0.0.. — 1 036.85 

Kr. 12 851.74 

Gjöld 
Eign sjóðsins 1. jan. 1966: 
Í Söfnunarsjóði, aðaldeild nr. 456 ...........0.00.00200nn en kr. 12 851.74 

  

Kr. 12 851.74
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Minningargjöf um Jóhann Guðmundsson og börn hans: Stefán, Ólafíu, 

Elísabet, Sveinbjörn og Steinunni. 

  

  

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1965 ........00000000 000 sn nn kr. 14 075.89 
Vextir í Búnaðarbankanum ...........0.00000. 00 svss enn. — 1 126.00 

Kr. 15 201.89 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. jan. 1966: 
Í Búnaðarbankanum, sparisjóðsbók, ársbók, 60749 ........0.000... kr. 15 201.89 

  

Kr. 15 201.89 

Minningargjöf um Hans Wíum sýslumann. 

  

  

  
  

  

  

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1965 ..........00000000 00 essess even kr. 7 575.06 
Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók ..........0..0.00.0.. kr. 578.56 

— - — sparisjóðsbók ..........0.00... — 20.52 
— 599.08 

Kr. 8 174.14 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. jan. 1966: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5468 .............. kr. 7 810.92 
- — sparisjóðsbók nr. 9009 ............. — 363.22 

kr. 8 174.14 

Bee a Kr. 8 174.14 

A FE 05 SÆR AG ES en EERRRER 
æg TR 
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Minningargjof um Þórunni Jónasson. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1966 ............2000..0.0ssee ss kr. 15 520.67 
Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók ............... kr. 1177.12 
— - — sparisjóðsbók ............... — 48.36 

— 1225.48 

Kr. 16 746.15 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. jan. 1966: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5467 ............ kr. 15 891.50 
- — sparisjóðsbók nr. 9011 ...... vere mm 854.65 

  

Kr. 16 746.15
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Minningargjöf um Vigfús G. Melsteð. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1965 ............2.02000000 000 esss nn kr. 9 874.98 
Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók ..........0.0.000000. 000... — 789.92 

Kr. 10 664.90 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. jan. 1966: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5462 ........0.00.0 0000... kr. 10 664.90 

Kr. 10 664.90 

Minningargjöf um Guðbjörgu Þorsteinsdóttur. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1965 ............0.2000000en nr kr. 33 419.67 
Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók ................ kr. 2672.56 
— —- — sparisjóðsbók .............. — 0.72 

— 2673.28 

Kr. 36 092.95 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. jan. 1966: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5467 ............ kr. 36 079.78 
- — sparisjóðsbók nr. 9012 ............ — 13.17 

kr. 36 092.95 

Kr. 36 092.95 

Minningargjöf um Gísla Oddsson skipstjóra. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. jan. 1965 ...........0.020000 enn ss nn kr. 27 876.40 
Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók ............... kr. 2 190.64 
— — GG. sparisjóðsbók .............. — 29.58 

- — 2 220.22 

Kr. 30 096.62 

Gjöld: 
Eign sjóðsins 1. jan. 1966: 
Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5466 ........ ve... kr. 29 574.04 
— — sparisjóðsbók nr. 9010 ........... — 522.58 . 

kr. 30 096.62 

Kr. 30 096.62



Nr. 98. 232 

Minningarsjóður Guðjóns Björnssonar og Guðlaugar Jónsdóttur. 

  

  

  
  

  

  

Tekjur 
1. Eign sjóðsins 1. jan. 1965 .........0020000000 0000 s.s. kr. 154 998.24 
2. Vextir af Innanríkisláni Sogsvirkjunar .......... kr. 2100.00 

— í Landsbankanum, viðskiptabók .......... — 10 100.97 

— - — sparisjóðsbók ........ — 4.98 
— - — — eee — 6.00 

— 12211.95 
3. Útdregið Sogsvirkjunarbréf ..........00.2..0.... 0... — 5.000.00 

Kr. 172 210.19 
Gjöld 

1. Til jafnaðar tekjulið 3 ..............000.000 ne .n 0. sn. kr... 5 000.00 
Eign sjóðsins 1. jan. 1966: 
a. Innanríkislán Sogsvirkjunar 1961 ........... kr. 30.000.00 
b. Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5463 ... — 137 014.76 
c. - — sparisjóðsbók nr. 9471 .. — 88.66 
d. - — — nr. 39189 .. — 106.77 

— 167 210.19 

Kr. 172 210.19 

Sjóður Marsibilar Illugadóttur. 

Tekjur 
1. Eign sjóðsins 1. jan. 1965 ..............0..00.. ss sn senn kr. 36 938.99 
2. Vextir af Sogsvirkjunarbréfi ...........0..0000000.. kr. 300.00 

— í Landsbankanum, viðskiptabók ........... — 2929.29 
— - — sparisjóðsbók .......... — 8.16 

i — 3 237.45 
3. Utdregid Sogsvirkjunarbréf ...............0.00.0.. 0. vn nv — 5.000.00 

Kr. 45 176.44 
Gjöld: 

1. Til jafnaðar tekjulið 3 ................0.000 00... vn kr. 5000.00 
2. Eign sjóðsins 1. jan. 1966: 

Í Landsbankanum, viðskiptabók nr. 5463 ........ kr. 40 031.53 
- — sparisjóðsbók nr. 14589 ....... — 144.91 

— 40 176.44   

  

Kr. 45 176.44 

Reykjavík, 24. febrúar 1966. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

Við undirritaðar höfum yfirfarið ársreikninga þessa, borið þá saman við tilheyr- 
andi fylgiskjöl og ekkert fundið athugvert. 

Reykjavík, 27. febrúar 1966. 

Sigríður Brynjólfsdóttir. María Sigurðardóttir.



233 

REIKNINGUR 

Nr. 99. 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannfélaganna 

í Reykjavík árið 1965. 

  

  

  

  

Tekjur 
1. Sjóður frá fyrra ári ..........0.0.000000n eens kr. 259 224.06 
2. Árgjöld frá félögum ................00.... 0... -— 12727.00 
3. Styrkur úr borgarsjóði ...............0.0..0 0... 0 ss — 20 000.00 
4. Styrkur úr ríkissjóði ...........0.00000...esssss — 10 000.00 
5. Vextir á árinu .............0.0000 000. ss ess — 18500.13 

Kr. 320 451.19 
Gjöld 

1. Styrkur veittur á árinu ....................e.eevsn ns kr. 53 700.00 
2. Ýmis gjöld ..….......0sseeeeeeeveeeeeeenen ene eeeernreeeeenee — 453.25 
3. Sjóður: 

a. Skuldabréf Hitaveitu „............0..00000... kr. 50 000.00 
b. — H-B vísitölubréf „................. — 55 000.00 
c. — Byggingarsjóðs verkamanna ...... — 10 000.00 
d. — Alþýðuhúss Reykjavíkur .......... — 35 000.00 
e. — — — EET — 16 000.00 
f. Innstæða í ÚUtvegsbankabók ............0.00.. — 2381.35 
8. — í Landsbankabók og í vörzlu gjaldkera — 97 916.59 

— 266 297.94 

Kr. 320 451.19 
Reykjavík, 10. febrúar 1966. 

Hilmar Jónsson. Hannes M. Stephensen. Jóna Guðjónsdóttir. 

Undirritaðir hafa endurskoðað ofanritaðan reikning og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 8. marz 1966. 

Alfreð Guðmundsson. Óskar Guðnason. 

Nr. 100. 

REIKNINGAR SÖFNUNARSJÓÐS ÍSLANDS 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1957. 

Tekjur - 
1. Sjóður frá fyrra ári ........ venveneseeee FARA RANA kr. 16 940 002.03 
2. Bætt við innstæður vaxtaeigenda: ' 

a. Innlög á árinu ................0000.0.00.... kr. 191 926.38 
b. Vextir lagðir við höfuðstól .............. — 696 369.34 
c. Verðl. úr Minningarsj. próf. Eiríks Briem — 463.44 
d. Verði. úr Vaxtabæti Söfnunarsjóðs Íslands — 6 244.62 

895 003.78 
B 29
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Vextir af lánum sr... 

Þóknun, dráttarvextir o. fl. ..........00.00.... 

Vextir geymdir til útborgunar 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar 
Fyrirfram greiddir vextir 

R
e
p
 

.………s eee eee 

so... 

r. 934 060.19 
— 73 348.55 
— 151 514.51 
— 865.86 
— 10 206.84 
  kr. 1 169 995.95 
  

  

  

  

  

Gjöld 

Vextir vaxtaeigenda fyrir 1957: 

a. Ársvextir 54% ......000000000. 0... kr. 789 058.71 
b. Årsvextir 45% .......00000 000. — 53 550.00 
c. Dagvextir 48% ......00.000 00. — 5 275.14 

Kostnaður .........0000000 0... 0... kr 105 965.56 
Vextir, er biðu útborgunar ............... — 131 060.90 
Höfuðstóll, er beið útborgunar ............ — 105 865.86 
Höfuðstóll, er féll til útborgunar ......... — 280 210.75 

Sjóður í árslok 1957: 
Veðskuldabréf ......0.000000000 0000... kr. 5112385.60 
Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga .... — 3927 026.69 
Innanríkislán ...........2.00000000.00.. — 31 000.00 
Bankavaxtabréf ..........00.0000.00.0.. — 155 400.00 
Skuldabréf byggingarsamvinnufélaga með 
ríkisábyrgð ..........22000000000.. 0... — 7754378.04 

Verðbréfaeign samtals kr. 16 980 190.33 

f. Óinnheimtir vextir: 
1. Fallnir í gjalddaga .. kr. 32 441.98 
2. Ófallnir í gjalddaga .. — 251 932.40 

— 284 374.38 

g. Skrifstofugögn .......5.0....00......00  — 14 500.00 
h. Innstæða í banka „.....0.000000000... — 202 260.89 
i. Sjóður hjá féhirði .................... — 52 689.24 

  

Kr. 19 005 001.76 

kr. 847 883.85 

— 623 103.07 

— 17 534 014.84 
  

Reykjavik, 31. marz 1958. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. . Garðar Jónsson. 

Kr. 19 005 001.76 

Jóhannes Elíasson.
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Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1957. 

  

  kr. 17 534 014.84 
  

  

Eignir 
Veðskuldabréf og verðbréf ............... kr. 16 980 190.33 
Óinnheimtir vextir: 
a. Fallnir í gjalddaga ..... kr. 32 441.98 
b. Ófallnir í gjalddaga ... — 251 932.40 

— 284 374.38 
Skrifstofugågn ...............0000000000.. — 14 500.00 
Innstæda í banka ............000.000..0.. — 202 260.89 
Sjóður hjá féhirði ..................00... — 52 689.24 

Skuldir: 
Innstæður vaxtaeigenda: 
a. Aðaldeild .................0000000000.. kr. 10524 454.63 
b. Erfingjarentudeild .................... — 287 045.36 
c. Útborgunardeild ...................... — 5876 047.27 
d. Bústofnsdeild ......................... — 2 498.10 

Kr. 16 690 045.36 
Vextir fyrir 1957 geymdir til útborgunar .. — 151 514.51 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar ...... — 865.86 
Fyrirfram greiddir vextir ................ — 10 206.84 
Varasjóður ............0.0000....0. 0 — 681 382.27 

  

Kr. 17 534 014.84 

kr. 17 534 014.84 
  

Reykjavík, 31. marz 1968. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Kr. 17 534 014.84 

Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. Jóhannes Elíasson. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1958. 

Sjóður frá fyrra ári ..............0..0..00.000 00. 
Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 

  

b. Vextir lagðir við höfuðstól .............. — 728 259.19 
c. Verðl. úr Minningarsj. Eiríks próf. Briem — 493.10 
d. Verðl. úr Vaxtabæti Söfnunarsjóðs Íslands — . 6 837.31 

Vextir af lánum ...................00000... kr. 974 827.15 
Þóknun, dráttarvextir o. fl. ................ — . 51410.48 
Vextir geymdir til útborgunar .............. — 150 608.23 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar — 865.86 00.00.0000. 

  

kr. 17 534 014.84 

'— 1056 031.88 

— 1177 711.72 
  

Kr. 19 767 758.44
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Gjöld 
Vextir vaxtaeigenda fyrir 1958: 
a. Ársvextir 55% ......0..000000......... kr. 831 239.75 
b. Ársvextir 45% .......0.000000.. 00... — 37 800.00 
c. Dagvextir 49% .......0000000000... 0... — 9 827.67 

kr. 878 867.42 

Kostnaður ........0000000000 000... kr. 113 111.79 
Vextir, er biðu útborgunar .............. — 151 514.51 
Höfuðstóll, er beið útborgunar ........... — 865.86 

Höfuðstóll, er féll til útborgunar ......... — 731 529.09 
Fyrirfram greiddir vextir frá fyrra ári .... — 10 206.84 

. — 1013 228.09 

Sjóður i árslok 1958: 
a. Veðskuldabréf ..........0.0000000000.. kr. 4 769 790.81 
b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga .... — 3 878 699.92 
c. Innanríkislán ..........000000000.000.. — 21 000.00 
d. Bankavaxtabréf ................00.0... — 145 200.00 
e. Skuldabréf byggingarsamvinnufélaga með 

ríkisábyrgð ..............0.0200.0.0.00.. — 8474 823.93 

Verðbréfaeign samtals kr. 17 289 514.66 
f. Óinnheimtir vextir: 

1. Fallnir ............. kr. 158 306.44 
2. Ófallnir ............. — 249 678.53 

—- 407 984.97 
g. Skrifstofugögn ................000.0... — 17 930.00 
h. Innstæða í banka ................00... — 136 378.24 
i. Sjóður hjá féhirði .................... — 23 855.06 

— 17 875 662.93 

Kr. 19 767 758.44 

Reykjavík, 31. marz 1959. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. Jóhannes Elíasson. 

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1958. 

Eignir: 
Veðskuldabréf og verðbréf IR kr. 17 289 514.66 
Óinnheimtir vextir: 
a. Fallnir í gjalddaga AÐ kr. 158 306.44 
b. Ófallnir í Sjalddaga vrv7 — 249 678.53 i 

— 407 984.97 
Skrifstofugågn .........2.....0.... eseee — 17 930.00 
Innstæða í banka ...........0.2002...0.00.. — 136 378.24 
Sjóður hjá féhirdi ....................... — 23 855.06 

  kr. 17 875 662.93 
  

Kr. 17 875 662.93
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Skuldir 
Innstædur vaxtaeigenda: 
a. Adaldeild .........02.020000..... 00... kr. 11 289 920.45 
b. Erfingjarentudeild .„................... — 301 076.76 
c. Útborgunardeild ..........0...00000... — 5414 915.44 
d. Bústofnsdeild ..............000000..... — 2 635.50 

kr. 17 008 548.15 
Vextir fyrir 1958, geymdir til útborgunar ................ — 150 608.23 
Höfuðstóll, geymdur til útborgunar ............200000.00... — 865.86 
Varasjóður ...........0000000.00 ss ens — 715 640.69 

Kr. 17 875 662.93 

Reykjavík, 31. marz 1959. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. Jóhannes Elíasson. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1959. 

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári ..........000.000.0eeenne sn. kr. 17 875 662.93 
Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 
a. Innlög á árinu ............2.000000.0... kr. 276621.36 
b. Vextir lagðir við höfuðstól ............ — 768 250.77 
c. Verðl. úr Minningarsj. próf. Eiríks Briem — 524.85 
d. Verðl. úr Vaxtabæti Söfnunarsjóðs Íslands — 7 361.72 

— 1052 758.70 
Vextir af lánum ..........0.0000.....0.00. kr. 1025 182.80 
Þóknun, dráttarvextir o. fl. .............. — 74 562.14 
Vextir geymdir til útborgunar ............. — 160 999.01 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar ........ — 865.86 
Fyrirfram greiddir vextir ................. — 641.67 

— 1262 251.48 

Kr. 20 190 673.11 

Gjöld: 
Vextir vaxtaeigenda fyrir 1959: 
a. Ársvextir 5.6% .........0.000000..0... kr. 895 621.60 
b. Årsvextir 45% ...........0200000....... — 27 450.00 
c. Dagvextir 5.0% ........00.0000000...... — 6 178.18 

kr. 929 249.78 
Kostnaður ............0.000000....... 0... kr. 116 811.42 
Vextir, er biðu útborgunar ............... — 150 608.23 
Höfuðstóll, er beið útborgunar ........... — 865.86 

Höfuðstóll, er féll til útborgunar ......... — 430 004.58 

— 698 290.09  



Nr. 100. 238 

6. Sjóður í árslok 1959: 

  

  
  

  

  

  

a. Veðskuldabréf ............02000000.... kr. 4 449 352.27 
b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga ... — 3722 457.58 
c. Innanrikislån ...............000.0.0... — 16 000.00 
d. Bankavaxtabréf ..............0.00000... — 568 500.00 
e. Skuldabréf byggingarsamvinnufélaga 

með ríkisábyrgð ............0.0000.0... -- 9025 094.25 

Verðbréfaeign samtals kr. 17 781 404.10 

f. Óinnheimtir vextir ................... — 347 706.52 
g. Skrifstofugögn ..............0000....... — 17 930.00 
h. Innstæða í Seðlabankanum ........... — 386 528.37 
i. Sjóður hjá féhirði .................... — 29 564.25 

kr. 18 563 133.24 

Kr. 20 190 673.11 

Reykjavík, í febrúar 1960. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Jóhannes Elíasson. Garðar Jónsson. 

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1959. 

Eignir 
1. Veðskuldabréf og verðbréf ................ kr. 17 781 404.10 
2. Óinnheimtir vextir .............000000... — 347 706.52 
3. Skrifstofugögn .............20.0000. 0... — 17 930.00 
4. Bankainnstæða ............00000.....00... — 386 528.37 
5. Sjóður ........2000000 000. nn — 29 564.25 

kr. 18 563 133.24 

Kr. 18 563 133.24 

Skuldir: 
1. Innstæður vaxtaeigenda: 

a. Aðaldeild .............20000000....... kr. 12 040 677.82 
b. Erfingjarentudeild .................... — 315 145.46 
c. Utborgunardeild ...................... — 5272695.89 
d. Bústofnsdeild .............0...0.00000.. — 2 783.10 

kr. 17 631 302.27 
2. Vextir fyrir 1959, geymdir til útborgunar ................ — 160 999.01 
3. Fyrirfram greiddir vextir ............0..00000000 00... 00... — 641.67 
4. Höfuðstóll, geymdur til útborgunar ...........00.000..0..00... — 865.86 
5. Varasjóður ...........0.0..e.sssss ss — 769.324.43 

  

Kr. 18 563 133.24 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Jóhannes Elíasson. Garðar Jónsson.
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Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1960. 

  

  

kr. 18 563 133.24 

— 1 030 494.64 

— 1 535 467.35 
  

  

  

  

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári ...........00.0000 0... nn 
Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 
a. Innlög á árinu ........0..0000000 00... kr. 128 994.21 
b. Vextir lagðir við höfuðstól ............ — 890 344,94 
c. Verðl. úr Minningarsj. Eiríks próf. Briem — 553.35 
d. Vaxtabætur Söfnunarsjóðsins ........... — 10 602.14 

Vextir af útlánum .............0..00.0.00... kr. 1221 312.51 
Þóknun, dráttarvextir o. fl. ................ — 109 846.41 
Vextir, geymdir til útborgunar ............ — 203 442.57 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar ........ — 865.86 

Gjöld: 
Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1960: 
a. Ársvextir 65% 22.02.0000... 00... kr. 1065 792.75 
b. Ársvextir 45% .........0.000 0. — 22 950.00 
c. Dagvextir 5.1% ..........0000000....... — 5.044.76 

Kostnaður ...............2..0000 000... kr 116 156.34 
Vextir, er biðu útborgunar ............... — 160 999.01 
Höfuðstóll, er beið útborgunar ............ — 865.86 
Höfuðstóll, er féll til útborgunar ......... — 727 297.76 

Sjóður í árslok 1960: 
a. Veðskuldabréf .................00000%.. kr. 3 837 578.78 
b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga .... —  3941000.48 
c. Innanríkislán ................00000.... — 5 000.00 
d. Bankavaxtabréf ............0.0.0.0000... — 546 100.00 
e. Skuldabréf byggingarsamvinnufélaga 

með ríkisábyrgð ...................0... — 10 083 054.76 

Verðbréfaeign samtals kr. 18 412 734.02 
f. Óinnheimtir vextir .................... — 497 295.79 
g. Fyrirfram greiddir vextir ............. — 641.67 
h. Skrifstofugögn ..............0.00000.00.. — 17 930.00 
i. Innstæða í Seðlabankanum ............ — 95 727.75 
k. Í sjóði hjá féhirði .................... — 5 659.52 

  

Kr. 21 129 095.23 

kr. 1 093 787.51 

— 1005 318.97 

— 19 029 988.75 
  

Reykjavík, 31. marz 1961. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Jón Skaftason. 

Kr. 21 129 095.23 

Garðar Jónsson.
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Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1960. 

  

  

  

  

  

  

  

Eignir: 
1. Veðskuldabréf og verðbréf .............. kr. 18 412 734.02 
2. Óinnheimtir vextir ........00.0.0.... 0... — 497 295.79 
3. Skrifstofugögn .........0000000000...0.... — 17 930.00 
4. Bankainnstæður í Seðlabankanum ........ — 95 727.75 
5. Sjóður ......000000.000 s.n — 5 659.52 

kr. 19 029 347.08 

Kr. 19 029 347.08 

Skuldir 
1. Innstæður vaxtaeigenda: 

a. Aðaldeild ...........02200.0000. 00... kr. 12 764 778.41 
b. Erfingjarentudeild ..............2..... — 382 037.26 
c. Útborgunardeild ................0..... — 4834 719.48 
d. Bústofnsdeild ...........0000.000...0.... — 2 964.00 

— 17 934 499.15 

2. Vextir fyrir 1960, geymdir til útborgunar ............00.... — 203 442.57 
3. Höfuðstóll, geymdur til útborgunar ..........00000000.0000. — 865.86 
4. Varasjóður ..........00000.00 sense — 890 539.50 

Kr. 19 029 347.08 

Reykjavík, 31. marz 1961. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. Jón Skaftason. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1961. 

Tekjur 
1. Sjóður frá fyrra ári .........00200000 0000 0nnnn nn kr. 19 029 347.08 

2. Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 
a. Innlög á árinu ............0.0000.0.000. kr. 110 655.04 
b. Vextir lagðir við höfuðstól ............ — 1 028 537.72 
c. Verðl. úr Minningarsj. Eiríks próf. Briem — 665.82 
d. Vaxtabætur Söfnunarsjóðs ............. — 17 410.58 

— 1157 269.16 
3. Vextir af útlánum ........0000000..0.000.00.. kr. 1404514.23 
4. Þóknun, dráttarvextir o. fl. ............... — 130 368.76 
5. Vextir geymdir til útborgunar ............. —  232061.96 
6. Höfuðstóll geymdur til útborgunar ........ — 865.86 

— 1767 810.81 

Kr. 21 954 427.05 
Gjöld: 

1. Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1961: 
a. Ársvextir 7.25% .........000000. 0... kr. 1 244 136.03 
b. Årsvextir 45% ........0.200..00000... — 14 805.00 
c. Dagvextir 6% .......00.00000 00... — 1 658.65 

  kr. 1260 599.68
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Kostnaður ...........0000... eeeeeerevveve kr. 115 186.16 
Vextir er biðu útborgunar ............... — 202 442.57 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar ....... —- 865.86 
Höfuðstóll er féll til útborgunar .......... — 445 000.07 

kr. 764 494.66 
. Sjóður í árslok 1961: 

a. Veðskuldabréf ...................... .… kr. 4384684.33 
b. Skudabréf bæjar- og sveitarfélaga .... — 3091 059.00 
c. Bankavaxtabréf ....................... — 846 600.00 
d. Skudabréf byggingarsamvinnufélaga 

með ríkisábyrgð ...................... — 10 397 406.00 
e. Onnur skuldabréf med ríkisábyrgð .... — 290 000.00 

Verðbréfaeign samtals kr. 19 009 749.33 
f. Óinnheimtir vextir ................... — 468 101.77 
8. Skrifstofugðgn „..........0....0....00... — 17 930.00 
h. Bankainnstæða ....................... — 429 664.41 
i. Sjóður hjá féhirði .................... — 3 887.20 

— 19929 332.71 

Kr. 21 954 427.05 
Reykjavik, 28. febr. 1962. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 
Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. Jón Skaftason. 

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1961. 

Eignir: 
Veðskuldabréf og verðbréf .............. kr. 19 009 749.33 
Óinnheimtir vextir ................ — 468 101.77 
Skrifstofugögn ............0..0.0.0...... —- 17 930.00 
Innstæða í Seðlabankanum ............... — 429 664.41 
Sjóður hjá féhirði ....................... — 3 887.20 

kr. 19 929 332.71 

Kr. 19 929 332.71 
Skuldir 

. Innstæður vaxtaeigenda: 
a. Aðaldeild ..............0..0.0.0.0.... kr. 13582 117.59 
b. Erfingjarentudeild .................... — 352 186 75 
c. Utborgunardeild ...................... — 4709 285.04 
d. Bústofnsdeild ......................... — 3 178.86 

— 18 646 768.24 
Vextir fyrir 1961, geymdir til útborgunar .................. — 232 061.96 
Höfuðstóll, geymdur til útborgunar 2... — 865.86 
Varasjóður ....................0000.00 00 — 1049 636.65 

Kr. 19 929 332.71 
Reykjavík, 28. febr. 1962. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 
Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. Jón Skaftason. 

B30
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Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1962. 

Tekjur 

Sjóður frá fyrra ári ........0.000000 00 neee rrennn ner. kr. 19 929 332.71 

Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 

a. Innlög á árinu .......02000000 000... kr. 147 225.95 

bh. Vextir lagðir við höfuðstól ............ — 1200 701.93 

c. Verðl. úr Minningarsj. Eiríks próf. Briem — 773.95 

d. Vaxtabætur Söfnunarsjóðsins .......... — 18 565.60 
— 1367 267.43 

Vextir af útlánum ......0..00.0000....00.... kr. 1625 922.46 

Þóknun, dráttarvextir o. fl. ............... — 55 890.25 

Vextir geymdir til útborgunar ...........- — 254 831.17 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar ........ — 865.86 
— 1937 509.74 

Kr. 23 234 109.88 

Gjöld: 

Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1962. 

a. Ársvextir 8% 22.00.0000. kr. 1450 526.60 
b. Dagvextir 6.79% ....00c0000 000. —-- 5 006.50 

kr. 1455 533.10 

Kostnaður ........00200000 000... kr 168 686.51 

Vextir, er biðu útborgunar ............... — 232 061.96 

Höfuðstóll geymdur til útborgunar ....... — 865.86 

Höfuðstóll, er féll til útborgunar .......... — 515 179.41 
— 916 793.74 

Sjóður í árslok 1962: 
a. Veðskuldabréf .......00000000 0000... kr. 4680 592.90 

b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga .... — 3 844 433.00 

c. Bankavaxtabréf .........0.00000.000.. — 838 000.00 
d. Skuldabréf byggingarsamvinnufélaga 

með ríkisábyrgð ..........2..2.0000..%% — 10 273 247.00 

e. Önnur skuldabréf með ríkisábyrgð .... — 620 000.00 

Verðbréfaeign samtals kr. 20 256 272.90 

f. Óinnheimtir vextir .............00.00%.. — 583 166.95 

g. Skrifstofugðögn ........00.0000000 00... — 17 930.00 

h. Bankainnstæða .......0.000000000.0.... — 3 798.79 

i. Sjóður hjá féhirði .................... —- 614.40 
  — 20 861 783.04 
  

Reykjavík, 28. febrúar 1963. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem, Garðar Jónsson. Jón Skaftason. 

Kr. 23 234 109.88
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Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1962. 

  kr. 20 861 783.04 
  

Kr. 20 861 783.04 

Eignir 
Veðskuldabréf og verðbréf ............... kr. 20 256 272.90 
Óinnheimtir vextir ............0......... — 583 166.95 
Skrifstofugögn ...........0.0.0....0...... — 17 930.00 
Innstæða í Seðlabankanum ............... — 3 798.79 
Sjóður hjá féhirði ....................... — 614.40 

Skuldir 
Innstæður vaxtaeigenda: 
a. Aðaldeild ............................. kr. 14 549 050.81 
b. Erfingjarentudeild .................... — 360 206.48 
c. Útborgunardeild ...................... — 4566 165.83 
d. Bústofnsdeild ......................... — 3433.14 

  

Vextir til 1962, geymdir til útborgunar ...............0.... — 
Höfuðstóll, geymdur til útborgunar .............00.000..... — 

kr. 19 498 856.26 
254 831.17 

865.86 

  

Varasjóður ..............0.00000 0. — 1107 229.75 

Kr. 20 861 733.04 
Reykjavík, 28. febr. 1963. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. Jón Skaftason. 

  

  

1963. 

. 20 861 783.04 

1492 786.87 

2 212 147.39 
  

Kr. 24 566 717.30 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári .............0000.000... eres kr 
Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 
a. Innlög á árinu ........................ kr. 123 686.42 
b. Vextir lagðir við höfuðstól ............. — 1349 153.46 
c. Vaxtabætur Söfnunarsjóðsins .......... — 19 946.99 

Vextir af útlánum ....................... kr. 1 843 419.34 
Þóknun, dráttarvextir o. fl. ............... — 66 648.97 
Vextir geymdir til útborgunar ............. — 298 880.22 
Fyrirfram greiddir vextir .................. — 2 333.00 
Höfuðstóll, geymdur til útborgunar ........ 865.86 

Gjöld: 
Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1963: 
a. Ársvextir 8.5% ............ a. kr. 1644 115.81 
b. Dagvextir 75% .......,,... 0 — 3 917.87 

  1648 033.68
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Kostnaður ........0000000. 0... nn. 

Vextir er biðu útborgunar ............... 

Höfuðstóll, geymdur til útborgunar ...... 

Höfuðstóll greiddur á árinu ............- 

171 687.95 
254 831.17 

865.86 
156 316.65 

  

Sjóður í árslok 1963: 
a. Veðskuldabréf .......0.000000000.00..... 

b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga .... 

c. Skuldabréf byggingarsamvinnufélaga 

með ríkisábyrgð .........00000000.0.... 

d. Bankavaxtabréf ........0.0000000..00.0... 

e. Önnur skuldabréf með ríkisábyrgð .... 

4 578 077.40 
4 146 907.59 

10 902 953.00 
779 500.00 

1 280 000.00 
  

Verðbréfaeign samtals 

f. Óinnheimtir vextir: 
1. Fallnir í gjalddaga .. kr. 5 687.15 
2. Ófallnir í gjalddaga . — 588 419.39 

  

g. Skrifstofugögn ........000000000.0...0.. 
h. Innstæða í Seðlabanka Íslands ........ 

Í sjóði hjá féhirði ..........0.......... =
 

kr . 21 687 437.99 

594 106.54 
17 930.00 

8 345.89 
27 162.57 

  

kr. 583 700.63 

— 22 334 982.99 
  

Reykjavik, 28. februar 1964. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. 

Kr. 24 566 717.30 

Jón Skaftason. 

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1963. 

. 21 687 437.99 
594 106.54 
17 930.00 

8 345.89 
27 162.57 

  

Eignir 

Veðskuldabréf og verðbréf ........0....... 

Óinnheimtir vextir ........000000000. 0... 

Skrifstofugögn ........ FERERERLERKEREEKEREE 

Innstæða í Seðlabanka Íslands ...........- 

Sjóður hjá féhirði .........2.2.20000000.. 

Skuldir 

Innstæður vaxtaeigenda: 

a. Aðaldeild ........000.000000 0... 0... 

b. Erfingjarentudeild .........00200000.... 

c. Útborgunardeild ..............00..0... 
d. Bústofnsdeild ......0.000000 0000... 

kr. 

kr. 22 334 982.99 
  

15 607 753.82 
411 630.00 

4.812 218.68 
3 724.98 

  

Kr. 22 334 982.99 

kr. 20 835 327.48
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Vextir fyrir 1963, geymdir til útborgunar .................. kr. 298 880.22 
Höfuðstóll, geymdur til útborgunar ...............0000.. 00. — 865.86 
Fyrirfram greiddir vextir ..............000...0..... 0... — 2 333.00 
Varasjóður .............02...00 0... er — 1 197 576.43 

  

Kr. 22 334 982.99 
Reykjavik, 28. febrúar 1964. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. Jón Skaftason. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1964. 

  

  

  

  

  

  

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári ................0... 0... 0000 kr. 22 334 982.99 
Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 
a. Innlög á árinu ........................ kr. 254 736.51 
b. Vextir lagðir við höfuðstól ............ — 1381 015.97 
c. Vaxtabætur Söfnunarsjóðsins .......... — 21 719.33 

— 1657 471,81 
Vextir af útlánum ........................ kr. 1900 690.00 
Þóknun, dráttarvextir o. fl. ............... — 42 820.94 
Vextir geymdir til útborgunar 1965 ........ — 317 225.99 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar ........ — 865.86 

— 2261 602.79 

Kr. 26 254 057.59 

Gjöld: 
Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1964: 
a. Ársvextir 8.5% „.........0. 000. kr. 1687 228.88 
b. Dagvextir 8% ........... — 11 013.08 

kr. 1698 241.96 
Kostnaður: 
a. Launagreiðslur ....................... kr. 109 600.00 
b. Annar kostnaður ..................... — 68 546.10 

— 178 146.10 
Vextir er féllu til útborgunar 1964 ....... kr. 298 880.22 
Vextir greiddir fyrirfram ................ — 2 333.00 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar ....... — 865.86 
Höfuðstóll greiddur á árinu ......,....... — 198 907.63 

— 500 986.71 
Sjóður í árslok 1964: 
a. Veðskuldabréf ........................ kr. 4587 365.90 
b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga .... — 5 598 279.46 
c. Skuldabréf byggingarsamvinnufélaga 

með ríkisábyrgð ...................... — 10 580 988.49 
d. Bankavaxtabréf „..................... — 769 000.00 
e. Önnur skuldabréf með ríkisábyrgð ..... — 1550 000.00 

  

Verðbréfaeign samtals kr. 23 085 633.85
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f. Óinnheimtir vextir: 
1. Fallnir í gjalddaga .. kr. 2 293.00 

  

  

  

2. Ófallnir í gjalddaga . — 675 679.95 
kr. 677 972.95 

gs. Skrifstofugögn .........000000..00....0.. — 17 930.00 

h. Innstæða í Seðlabanka Íslands ....... — 46 388.89 

i. Í sjóði hjá féhirði ..............2.0.... — 48 757.13 

kr. 23 876 682.82 

Kr. 26 254 057.59 

Reykjavík, 27. febrúar 1965. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Jón Skaftason. Garðar Jónsson. 

z 
Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1964. 

  
  

  

  

Eignir 

Veðskuldabréf og verðbréf .:............… kr. 23 085 633.85 

Óinnheimtir vextir ..........000000. 0. — 677 972.95 
Skrifstofugðgn ..........00.0.000. 0... — 17 930.00 
Innstæda í Seðlabanka Íslands ............ — 46 388.89 
Sjóður hjá féhirði ..........00....0..2... — 48 757.13 

kr. 23 876 682.82 

Kr. 23 876 682.82 

Skuldir 

Innstædur vaxtaeigenda: 
a. Aðaldeild ..........2.000000.. 0... kr. 16 831 559.39 
b. Erfingjarentudeild .................... — 447 825.48 
c. Utborgunardeild ............0000000.... — 5010 465.19 
d. Bústofnsdeild ........0000000000.0. 0... — 4 041.60 

kr. 22 293 391.66 

Vextir fyrir 1964, geymdir til útborgunar ................- — 317 225.99 

Höfuðstóll, geymdur til útborgunar ..........0..00..0.0000.0.. — 865.86 

Varasjóður .............00000 0000 nur — 1 264 699.31 

Kr. 23 876 682.82 

Reykjavik, 27. februar 1965. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Jón Skaftason. Garðar Jónsson.
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Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1965. 

Tekjur: 
Sjóður frá fyrra ári ...................00000 000. kr. 23 876 682.82 
Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 
a. Innlög á árinu ..............0...0.0....... kr. 313 230.47 
hb. Vextir lagðir við höfuðstól ............ — 1486 972.32 
c. Verðl. úr Minningarsj. Eiríks próf. Briem — 1 066.83 
d. Vaxtabætur Söfnunarsjóðsins .......... — 23 532.22 

— 1824901.84   

  

  

  

  

  

  

  

Vextir af útlánum .............0.00.0..... kr. 2 033 820.61 
Þóknun, dráttarvextir o. fl. ................ — 50 169.51 
Vextir geymdir til útborgunar 1966 ....... — 329 174.81 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar ......... — 865.86 

— 2414 030.79 

Kr. 28 115 515.45 
Gjöld: 

Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1965: 
a. Ársvextir 85% Cl... kr. 1809 855.02 
b. Dagvextir 8% ........000 —- 6 292.11 

kr. 1816 147.13 
Kostnaður: 
a. Launagreiðslur ....................... kr 114 600.00 
b. Annar kostnaður ..................... — 70 589.65 

— 185 189.65 
Vextir, er féllu til útborgunar 1965 ........ kr 317 225.99 
Höfuðstóll geymdur til útborgunar ....... — 865.86 
Höfuðstóll greiddur á árinu .............. — 172 351.22 

— 490 443.07 
Sjóður í árslok 1965. 
a. Veðskuldabréf ........................ kr. 5422 505.40 
b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga .... — 6285 681.36 
c. Skuldabréf byggingarsamvinnufélaga 

með ríkisábyrgð ...................... — 11 035 069.09 
d. Bankavaxtabréf „...................... — 691 000.00 
e. Önnur skuldabréf með ríkisábyrgð . — 1370 000.00 

Verðbréfaeign samtals kr. 24 804 255.85 
f. Oinnheimtir vextir: 

1. Fallnir i gjalddaga .. kr. 38 218.48 
2. Ofallnir i gjalddaga . — 755 336.65 

— 193 555.13 
8. Skrifstofugögn ........................ — 17 930.00 
h. Innstæða í Seðlabanka Íslands ........ — 429.68 
i. Í sjóði hjá féhirði .................... — 7 564.94 

— 25 623 735.60   

  

Kr. 28 115 515.45 
Reykjavík, 28. febrúar 1966. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 
Gunnlaug Briem. Jón Skaftason. Garðar Jónsson.
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Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1965. 

  

  

  

  

Eignir: 
1. Veðskuldabréf og verðbréf ............... kr. 24 804 255.85 
2. Óinnheimtir vextir ..........000000000... — 793555.13 
3. Skrifstofugögn ........2002000000 00... — 17 930.00 
4. Innstæða í Seðlabanka Íslands ........... — 429.68 
5. Sjóður hjá féhirði .............0.......... —- 7 564.94 

kr. 25 623 735.60 

Kr. 25 623 735.60 

Skuldir: 
1. Innstæður vaxtaeigenda: 

a. Aðaldeild ..........0.00020 0000... kr. 18 201 570.84 
b. Erfingjarentudeild .................... — 486 693.93 
c. Utborgunardeild ............0...0..0.... — 5258077.51 

kr. 23 946 342.28 

2. Vextir fyrir 1965, geymdir til útborgunar ................. — 329 174.81 
3. Höfuðstóll, geymdur til útborgunar .........00000000.000... — 865.86 
4. Varasjóður ........0.00.00000.. 00 — 1347 352.65 

Kr. 25 623 735.60 

Reykjavík, 28. febrúar 1966. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Jón Skaftason. Garðar Jónsson. 

Nr. 101. 8. febrúar 1966. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 28 18. apríl 1958, um útvarpsrekstur ríkisins. 

1. gr. 
27. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Hverjum útvarpsnotanda ber að innleysa póstkröfu sína innan mánaðar frá 
gjalddaga hennar. Að þeim tíma liðnum bætist við gjaldið 10% innheimtukostnaður. 

Ógreiddar kröfur skulu endursendar innheimtuskrifstofu Ríkisútvarpsins, sem 
síðan sendir þær til lögtaksinnheimtu á kostnað gjaldenda. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 8. febrúar 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Knútur Hallsson.
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REGLUGERÐ 

um Orðabók háskólans. 

1. gr. 
Orðabók háskólans er háskólastofnun og heyrir undir rektor og háskólaráð, 

sbr. 80. gr. háskólareglugerðar. 

2. gr. 
Hlutverk stofnunarinnar er að safna efni og semja sögulega íslenzka orðabók frá 

upphafi prentaldar á Íslandi. Að því loknu má fela stofnuninni önnur skyld verkefni. 

3. gr. 
Stjórn Orðabókar háskólans skal hafa á hendi yfirstjórn Orðabókarinnar á 

vegum rektors og háskólaráðs. Hún skal kosin af háskólaráði, að fengnum tillögum 
heimspekideildar, til fjögurra ára í senn. Stjórnin skal skipuð þremur mönnum. 
Rektor skipar einn þeirra formann stjórnarinnar og ákveður þóknun til hans að 
fengnu samþykki menntamálaráðuneytisins. 

4. gr. 
Aðalstarfssvið stjórnar Orðabókarinnar er þetta: 

a. Stjórnin skal hafa yfirumsjón með orðabókarstarfinu og skipulagninu þess. 
Skal formaður hennar koma að minnsta kosti vikulega í stofnunina og fylgj- 
ast með því, sem gert er, ræða þau vandamál, sem upp kunna að koma við 
aðalritstjóra og aðra starfsmenn stofnunarinnar. 

b. Stjórnin hefur, í samráði við rektor og aðalritstjóra, ráðstöfunarrétt á húsnæði 

Orðabókarinnar, ef óskað er eftir að nýta það til annars en þarfa Örðabókar- 
innar, þó svo að það rekist ekki á starf hennar. 

c. Stjórnin skal, í samráði við aðalritstjóra, gera áætlanir til rektors um árlega 
fjárþörf Orðabókarinnar. 

d. Ráðherra ræður starfslið Orðabókarinnar að fengnum tillögum stjórnar og 
háskólaráðs. Ráðherra getur falið stjórn stofnunarinnar ráðstöfun starfa til 
eins árs eða skemmri tíma enda sé fjárveiting fyrir hendi. Um starfskjör fer 
eftir ákvæðum laga nr. 55/1962, um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

5. gr. 
Rekstur stofnunarinnar er kostaður af ríkisfé, samkvæmt því, sem fé er veitt 

til í fjárlögum. 
Aðrar tekjur eru þessar: 

a. Styrkir til rannsókna eða greiðsla fyrir umbeðin verkefni. 
b. Gjafir. 

Öflun tekna á þann hátt, er greinir í 2. málsgrein, er háð samþykki stjórnar- 
innar. 

6. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um Háskóla Íslands nr. 60 7. júní 

1957, 42. gr. og 80. gr. háskólareglugerðar nr. 76 17. júní 1958, og öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 6. maí 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 
B31
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AUGLÝSING 

um endurgreiðslur, samkv. 11. lið 3. gr. tollskrárlaga, á gjöldum af innfluttum 
Fa 

efnivörum í útfluttar islenzkar framleiðsluvörur, innfluttum umbúðum og efn- 

eftir 

I. 
II. 

III. 

Å. 
B. 

C. 

D. 

um í umbúðir um þær og um skilyrði fyrir þessum endurgreiðslum. 

Endurgreiðsluheimild ráðuneytisins í 11. lið 3. gr. tollskrárlaga tekur til 
greindra 3 vörutegunda: 

Innfluttar efnivörur í útfluttar innlendar framleiðsluvörur. 

Innfluttar umbúðir um útfluttar innlendar framleiðsluvörur. 

Innflutt efni í umbúðir um útfluttar innlendar framleiðsluvörur. 

Heimild ráðuneytisins er bundin þessum takmörkunum: 
Að hinar innlendu framleiðsluvörur séu fluttar til útlanda. 
Að þær séu seldar til útlanda. Heimildin tekur þannig hvorki til ókeypis sýnis- 
horna né gjafa. 
Að hægt sé að ganga úr skugga um magn hinna innfluttu efnivara í hinar 
innlendu framleiðsluvörur. 

Að einnig sé hægt að ganga úr skugga um verð þessara innfluttu efnivara. 

Til þess að fullnægja þessum 4 atriðum í A—D hér á undan setur ráðuneytið 
eftirgreind skilyrði fyrir endurgreiðslum sínum skv. 11. lið 3. gr. tollskrárlaga: 

I. Innfluttar efnivörur í útflutningsvörur. 

Að endurgreiðslubeiðnir séu bornar fram og sendar ráðuneytinu í sérstöku 
skriflegu erindi og skal í erindi þessu tilgreina þá heildarupphæð, sem ætlazt 
er til að ráðuneytið endurgreiði og enn fremur það magn og tilsvarandi toll- 
verð hverrar efnivöru, sem fór í hverja magnseiningu hinna útfluttu fram- 
leiðsluvara, t. d. hversu mikið af olívuolíu fór í hverja dós eða í tiltekið dósa- 
magn af sardínum. 

Að endurgreiðslubeiðnum fylgi eftirgreind skjöl til stuðnings framborinni end- 
urgreiðslubeiðni: 

a. Útflutningsskýrslur yfir hinar útfluttu íslenzku framleiðsluvörur. Ljós- 
myndaeintök af skýrslum nægja ekki vegna áritana ráðuneytisins á skýrsl- 
urnar. Ef útflutningsskýrslur eru ekki jafnframt kvittaður útflutnings- 
gjaldareikningur, skulu útflutningskýrslurnar vera með áritun eða stimpli 
hlutaðeigandi tollskrifstofu eða póstafgreiðslu um það, að samhljóða ein- 
tak sé móttekið. — Útflutningsskýrslur eru endursendar af ráðuneytinu 
að aflokinni notkun þeirra með áritun um endurgreiðsluna. 

b. Afrit af sölureikningum yfir útflutningsvörurnar — Sölureikningarnir eru 
endursendir af ráðuneytinu að aflokinni notkun þeirra. 

c. Afrit af útflutnings-farmskirteinum eða -fylgibréfum yfir útflutningsvör- 
urnar. — Ráðuneytið endursendir afritin að aflokinni notkun. 

d. Sérstakur listi yfir útflutningsvörurnar og skal tilgreina í honum tegund 
útflutningsvara, tölu þeirra og magn, útflutningsfarartækin og brottfarar- 
dag þeirra og skal listinn að öðru leyti vera í sem mestu samræmi við út- 
flutningsskýrslurnar og sölureikninga til þess að auðvelda samanburð og 
aðra yfirferð. 

e. Frumtollreikningar yfir allar efnivörurnar. Ef endurgreiðslubeiðandi eða 
útflytjandi hafa ekki sjálfir flutt inn efnivörurnar, verða þeira að biðja þá,
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sem þeir hafa keypt efnivörurnar hjá, að senda ráðuneytinu reikningana, 
en ráðuneytið endursendir þá reikninga og aðra að aflokinni notkun þeirra 
með áritun um endurgreiðsluna. 

f. Vörureikningar, sem tilheyra tollreikningunum yfir efnivörurnar. — Vöru- 
reikningarnir eru endursendir af ráðuneytinu að aflokinni notkun þeirra. 

g. Sérstakur listi yfir hinar innfluttu notuðu efnivörur í útflutningsvörurnar 
og í honum sé vísað til viðkomandi tollafgreiðslunúmera með þeim gjalda- 
upphæðum, sem ætlazt er til að endurgreiddar verði, og skal koma fram í 
listanum, hvernig fengin er sú heildarupphæð, sem tilgreind er og tilgreina 
ber í endurgreiðslubeiðninni, og skal listinn að öðru leyti vera í sem 

mestu samræmi við tollreikningana og vörureikningana og skal í honum 
nota sömu vöruheiti og magnseiningar og í vörureikningunum. 

h. Skriflegt álit sérfróðs manns, t. d. álit frá efnarannsóknarstofu Fiskifé- 
lagsins, hvað sé hæfilegt magn efnivara í hinar útfluttu innlendu fram- 
leiðsluvörur, t. d. hversu mikið af olívuolíu í hverja dós eða tiltekið dósa- 
magn af sardínum. 

3. Að endurgreiðslubeiðnir berist ráðuneytinu innan árs frá því að allar út- 
flutningsvörur, sem taldar eru í erindinu, voru fluttar út. 

4. Að ráðuneytið megi láta rannsaka vörubirgðir endurgreiðslubeiðenda eða út- 
flytjenda, birgðabókhald þeirra, vinnubækur og annað bókhald, aðrar verzl- 
unarbækur, bréfaviðskipti og önnur gögn um útflutningsvörurnar og út- 
flutninginn og innflutninginn og innkaup efnivaranna og notkun þeirra. 

5. Að ráðuneytið geti með auglýsingu eða annarri tilkynningu lagt fyrir endur- 
greiðslubeiðendur eða útflytjendur, að leggja fram vottorð tollgæzlunnar um 
skoðun útflutningsvaranna við pökkun eða áður en þær eru fermdar í útflutn- 
ingsfarartæki, að þeir skili löndunarvottorði erlendis frá um útflutningsvör- 
urnar og að þeir leggi fram vottorð Gjaldeyriseftirlitsins um skil á andvirði 
útflutningsvaranna í erlendum gjaldeyri. 

II. Umbúðir um útflutningsvörur. 

Um endurgreiðslur á gjöldum af innfluttum umbúðum um útflutningsvörur 
gilda eftir því, sem við á, sömu skilyrði og sett eru hér að framan í I um endur- 
greiðslur á gjöldum af innfluttum efnivörum í útflutningsvörur. 

Nú eru umbúðirnar fluttar inn af öðrum en endurgreiðslubeiðsnda eða út- 
flytjanda, og skulu þeir þá biðja innflytjanda um að senda ráðuneytinu bréf um 
hið selda umbúðamagn og tollreikningana yfir umbúðirnar, en ráðuneytið endur- 
sendir innflytjanda reikningana að aflokinni notkun þeirra með áritun á þá um 
endurgreiðsluna. 

Eftir að tollur af eftirgreindum umbúðum hefur verið lækkaður í 4%, 2% og þær 
undanþegnar söluskatti við innflutning, endurgreiðir ráðuneytið ekki 4% eða 2% 
tollinn af þeim, enda þótt umbúðirnar séu fluttar út undir innlendar framleiðslu- 
vörur. 

Tollskrá: Umbúðategundir: 
39.07.32 Fiskkassar og fiskkörfur úr plasti. 
44.22.01  Kjöttunnur úr trjáviði og hlutar til þeirra. 
44.22.02 Sildartunnur úr trjáviði og hlutar til þeirra. 
48.03.01  Smjörpappír og hvítur pergamentpappir, sem vegur allt að 100 g/m?. 
48.07.88  Vaxborinn pergamentpappír utan um fisk til útflutnings, enda sé á hon- 

um viðeigandi áritun. 
48.16.06 Pappakassar utan um fisk til útflutnings, enda sé á þeim viðeigandi áritun.
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Tollskrá: Umbúðategundir: 
48.16.07 Pappírspokar, margfaldir, utan um fiskafurðir til útflutnings, enda sé 

á þeim viðeigandi áritun. 
48.19.02 Áprentaðir merkimiðar fyrir útflutningsafurðir. 
73.23.04 Áletraðar dósir, úr járni, stáli eða legeringum þeirra málma, utan um 

útflutningsvörur. 
16.16.02 Fiskkassar og fiskkörfur úr alúmíni og alúmínlegeringum. 
83.13.03 Åletrud lok, úr ódýrum málmum, á dósir utan um útflutningsvörur. 

IIL Innflutt efni í umbúðir um útflutningsvörur. 

Sömu skilyrði og sett eru hér að framan í Í um endurgreiðslur á gjöldum af 
innfluttum efnivörum í útflutningsvörur gilda um endurgreiðslur á gjöldum af inn- 
fluttum efnum í útflutningsumbúðir. 

Ef umbúðirnar eru gerðar af öðrum en endurgreiðslubeiðanda eða útflytj- 
anda, skulu þeir biðja framleiðanda umbúðanna að senda ráðuneytinu bæði bréf 
um það, hversu mikið innflutt efni fór í hverja umbúðaeiningu eða í hið selda 
umbúðamagn og tollreikningana yfir hið notaða umbúðaefni, en ráðuneytið endur- 
sendir inflytjanda reikningana að aflokinni notkun þeirra með áritun á þá um 
endurgreiðsluna. 

Fjármálaráðuneytið, 31. maí 1966. 

Magnús Jónsson. 
  
Björn Hermannsson. 

Nr. 104. 4. júní 1966. 
REGLUGERÐ 

um Raunvísindastofnun Háskólans. 

1. gr. 
Heiti stofnunar og tengsl hennar við Háskóla Íslands. 

Stofnunin heitir Raunvísindastofnun Háskólans og er háskólastofnun, sem 
heyrir undir háskólaráð. 

2. gr. 

Starfssvið. 

Aðalstarf stofnunarinnar er undirstöðurannsóknir á sviði stærðfræði, eðlisfræði, 
efnafræði og jarðeðlisfræði, en bæta má við rannsóknarstofum eða undirstofnunum 
á öðrum sviðum raunvísinda, eftir því sem síðar kann að verða mælt fyrir um, og 
fé er veitt til í fjárlögum eða á annan hátt. 

3. gr. 

Skipulag Raunvísindastofnunar Háskólans. 

Stofnunin skiptist fyrst um sinn í fjórar rannsóknarstofur, sem starfa á eftir- 
töldum sviðum:
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, 
I. Rannsóknarstofa í stærðfræði. 

Starfssvið: Stærðfræðilegar greinar: Stærðfræði, stærðfræðileg eða teoretisk 
eðlisfræði, hagnýtt stærðfræði. 

II. Rannsóknarstofa í eðlisfræði. 

Starfssvið: Tilraunaleg eðlisfræði, þ. á m. fyrst um sinn jarðeðlisfræðilegar 
mælingar, sem framkvæmdar eru í vinnustofu (laboratorium). 

III. Rannsóknarstofa í efnafræði. 

Starfssvið: „Teoretisk“ og tilraunaleg efnafræði. 

IV. Rannsóknarstofa í jarðeðlisfræði. 

Starfssvið: Jarðeðlisfræði, þ. á m. rekstur jarðeðlisfræðilegra athugunar- 
stöðva, mælingar, sem framkvæmdar eru utan stofnunarinnar og úrvinnsla 

jarðeðlisfræðilegra gagna. 

Stjórn sker úr vafaatriðum í sambandi við skiptingu verkefna milli rannsókn- 

arstofa. 

4. gr. 

Forstaða fyrir rannsóknarstofum. 

Fyrir hverri rannsóknarstofu er forstöðumaður, sem hefur á hendi stjórn vis- 
indalegra rannsókna og stendur fyrir daglegum rekstri rannsóknarstofu undir yfir- 
stjórn stjórnarnefndar. Menntamálaráðherra skipar forstöðumenn til allt að fimm 
ára Í senn, að fengnum tillögum háskólaráðs, er leitar álits verkfræðideildar svo og 
læknadeildar að því er varðar rannsóknarstofu í efnafræði. Forstöðumenn skulu fá 
sérstaka þóknun fyrir forstöðustarfið samkvæmt ákvörðun ráðherra, að fengnum 

tillögum háskólaráðs. 

5. gr. 

Stjórn. 

Stjórn stofnunarinnar er skipuð fimm mönnum, forstöðumönnunum fjórum og 
forstjóra, sem er formaður stjórnarinnar, kosinn til allt að fimm ára í senn af há- 
skólaráði úr hópi prófessora Háskólans í þeim greinum, sem undir stofnunina 
falla. Forstjórinn skal hafa umsjón með framkvæmd á ákvörðunum stjórnarinnar 
og hafa eftirlit með allri starfsemi, sem heyrir ekki undir ákveðna rannsóknarstofu. 

Hann kemur og fram fyrir stofnunina í heild. 
Stjórnin fjallar um öll sameiginleg málefni stofnunarinnar, fer með fjármál 

hennar, gengur frá rekstraráætlun og tillögum til menntamálaráðuneytisins um 
fjárveitingu til stofnunarinnar og skiptingu fjárveitingar milli rannsóknarstofa. 
Stjórnin tekur ákvörðun um rannsóknarverkefni og önnur verkefni, sem taka skal 
upp eða fella niður innan stofnunarinnar. Stjórnin fjallar um ráðningar vísinda- 
menntaðs starfsfólks svo og annars starfsfólks, sbr. 7. gr. 

Nú verða atkvæði jöfn á stjórnarfundi, og ræður þá atkvæði formanns. Stjórnin 
getur skotið málum til háskólaráðs til úrskurðar eða samráðs. Ráðherra ákveður 
þóknun forstjóra, að fengnum tillögum háskólaráðs. 

6. gr. 

Fjármál. 

Stofnunin hefur sjálfstætt fjárhald og ber sjálfstæða fjárábyrgð. 
Rekstur stofnunarinnar er kostaður af ríkisfé samkvæmt því sem veitt er í fjár- 

lögum hverju sinni.
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Aðrar tekjur eru þessar: 
a) Styrkir til einstakra rannsókna samkvæmt umsókn. 
b) Styrkir eða greiðsla fyrir umbeðin verkefni. 
ce) Gjafir. 

Öflun tekna á þennan hátt og ráðstöfun þeirra er háð samþykki stjórnarinnar. 
Árlegur stofnkostnaðar- og rekstrarreikningur stofnunarinnar skal sendur Ríkis- 

endurskoðuninni til endurskoðunar ásamt fylgiskjölum. Samrit reikningsins sendist 
menntamálaráðuneytinu. 

Í ársreikningi skal einnig gera grein fyrir tekjum samkvæmt a—c lið. 

7. gr. 

Starfslið. 

I. 
Starfsmenn stofnunarinnar eru: 
Forstjóri og forstöðumenn rannsóknarstofa, sbr. 5. og 4. gr. 
Prófessorar eða gistiprófessorar við Háskólann í þeim greinum, er undir stofn- 
unina falla, eiga kost á vinnuaðstöðu við stofnunina, þ. á m. nauðsynlegri 
rannsóknaraðstoð, eftir því sem aðstæður leyfa að dómi stjórnarinnar. Skulu 
þeir þá vera forstöðumanni viðkomandi rannsóknarstofu til ráðuneytis um vís- 
indaleg málefni hennar, svo sem um verkefnaval o. fl. Heimilt er að greiða 
þeim sérstaka þóknun fyrir starf sitt við stofnunina samkv. ákvörðun ráðherra, 
að fengnum tillögum háskólaráðs, er leitar álits stjórnarinnar. 
Dósentar og lektorar við Háskólann, sem starfa að rannsóknum á sviðum, sem 
undir stofnunina falla, og stjórnin veitir vinnuaðstöðu við stofnunina. 
Aðrir starfsmenn við rannsóknarstörf. 

A. Vísindalega menntaðir starfsmenn. 
a) Fastráðnir starfsmenn. 
b) Starfsmenn ráðnir til takmarkaðs tíma, 1—3 ára. 
c) Lausráðnir starfsmenn, ráðnir til skemmri tíma en 1 árs. 
d) Starfsmenn ráðnir til hluta af starfi við stofnunina, t. d. að öðrum hluta 

ráðnir til kennslustarfa við menntaskóla eða kennaraskóla eða Háskól- 
ann sjálfan, svo sem dósentar og lektorar, sjá 3. 

e) Styrkþegar, sem njóta styrks, t. d. frá Vísindasjóði og fá vinnuaðstöðu 
við stofnunina um takmarkaðan tíma. 

Starfsmenn A., a)—d), skulu hafa lokið háskólaprófi og getur stjórnin 
skipað þeim í tvo starfsflokka eftir menntun og vísindalegri hæfni með 
samþykki háskólaráðs. 

B. Aðstoðarmenn. 

a) Fastráðnir aðstoðarmenn. 
b) Aðrir aðstoðarmenn, þ. á m. stúdentar. 

Vísindalega menntaðir starfsmenn, 4., A., a) og b), skulu ráðnir til rann- 
sóknarstarfa, en þó skal, ef háskólaráð óskar, setja ákvæði um kennslu 
við Háskólann í ráðningarsamning, enda skal ráðning þessara manna 
gerð með vitund háskólaráðs og því gefinn kostur á að óska eftir slíku 
ákvæði. Þó skal kennslustarfið ekki vera meira en Þriðjungur starfsins 
þann tíma, sem kennslan stendur yfir. Starfsmönnum, sem annast kennslu 
samkv. þessu ákvæði, skal ákveða aukaþóknun að fengnum tillögum há- 
skólaráðs.



4. maí 1966. 255 Nr. 104. 

5. Starfslið á skrifstofu og almennt starfsfólk. 
Ráðið skal starfslið á skrifstofu, þ. á m. skrifstofustjóri, sem sér um al- 

menn framkvæmdastörf samkv. erindisbréfi, er stjórnin setur honum, svo og 

annað almennt starfsfólk stofnunarinnar. 

TI. 

Ráðherra ræður starfslið Raunvísindastofnunar Háskólans, að fengnum tillög- 

um stjórnar stofnunarinnar og háskólaráðs. Ráðherra getur falið stjórn stofnunar- 

innar ráðstöfun starfa til eins árs eða skemmri tíma, enda sé fjárveiting fyrir hendi. 

Um starfskjör fer eftir ákvæðum laga nr. 55/1962, um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna. 

8. gr. 

Um Eðlisfræðistofnun Háskólans. 

Þegar Raunvísindastofnun Háskólans tekur til starfa, leggst Eðlisfræðistofnun 

Háskólans (rannsóknarstofa til mælingar á geislavirkum efnum) sem slík niður, 

sbr. 85. gr. 2. málsgr. reglugerðar um Háskóla Íslands nr. 76 17. júni 1958. Frá 

sama tíma falla eigur Eðlisfræðistofnunar Háskólans til Raunvísindastofnunarinnar. 

Skuldbindingar Eðlisfræðistofnunar gagnvart starfsliði hennar og öðrum aðilum 

hvíla eftir greindan tíma á Raunvísindastofnun Háskólans. 

Núverandi starfsmenn Eðlisfræðistofnunar Háskólans skulu fá ráðningarsamn- 

inga samkv. 7. gr. en þó skal eigi setja ákvæði um kennslu við Háskólann í ráðn- 

ingarsamninga þeirra. 

9. gr. 

Reglugerð þessi er sett samkv 42. gr. laga nr. 60 7. júní 1957 um Háskóla Ís- 

lands, sbr. háskólareglugerð nr. 76 17. júní 1958, 87. gr. 

Reglugerð þessi tekur gildi þegar í stað, og kveður menntamálaráðherra á um 

það, frá hvaða tíma Raunvísindastofnun Háskólans teljist taka til starfa. 

Í menntamálaráðuneytinu, 4. júní 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius 

10. júní 1966. . Nr. 105. 
AUGLEYSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt tillögu borgarráðs Reykjavíkur hefur verið ákveðið, að umferð um 

Álfheima hafi stöðvunarskyldu gagnvart Suðurlandsbraut. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 10. júní 1966. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 28 18. apríl 1958, um útvarpsrekstur ríkisins. 

1. gr. 
27. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Hverjum útvarpsnotanda ber að innleysa póstkröfu sína, eða greiða afnotagjald 

sitt í Innheimtudeild Ríkisútvarpsins, sem sjálf annast innheimtu fyrir Reykjavík 
og nágrenni, innan mánaðar frá gjalddaga hennar. Að þeim tíma liðnum bætist við 
gjaldið 10% innheimtukostnaður. 

Ógreiddar kröfur skulu endursendar innheimtuskrifstofu Ríkisútvarpsins, sem 
síðan sendir þær til lögtaksinnheimtu á kostnað gjaldenda. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 6. júní 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 

Nr. 107. i 12. juli 1966. 
AUGLYSING 

varðandi gin- og klaufaveiki. 

Bann við innflutningi á lifandi jurtum, trjám, trjágreinum og könglum svo og 
hvers konar grænmeti og jarðávöxtum, sem ákveðið var með auglýsingu Landbún- 
aðarráðuneytisins, dags. 4. marz 1966 og birt í 15. tölublaði Lögbirtingablaðsins 1966, 
er úr gildi fellt. Að öðru leyti heldur auglýsingin gildi sínu. 

Enn fremur er úr gildi felld auglýsing, dags. 10. marz 1966, birt í 15. tölublaði 
Lögbirtingablaðsins 1966, um bann við notkun aðfenginna matarleifa og sláturaf- 
urða til gripafóðurs. 

Landbúnaðarráðuneytið, 12. júlí 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  
Gunnlaugur E. Briem. 

Nr. 108. 16. júní 1966. 
AUGLÝSING 

um hámarkshraða á Reykjanesbraut. 

Á tímabilinu 1. maí til 30. september gilda eftirfarandi reglur um hámarks- 
hraða ökutækja á Reykjanesbraut frá vegamótum við Krísuvíkurveg að vegamótum 
við Hafnaveg (flugvallarveg).
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Hámarkshraði ökutækja, annarra en bifreiða, sem draga tengi- eða festivagna, 
skal vera 80 km á klst. 

Hámarkshraði bifreiða, sem draga tengi- eða festivagna, skal vera 60 km á klst. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 50. gr. umferðarlaga nr. 26 
2. maí 1958, sbr. 7. gr. laga nr. 62 13. maí 1966, öðlast gildi 26. júní 1966. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 16. júní 1966. 

Jóhann Hafstein. 
  

Ólafur. W. Stefánsson. 

16. júní 1966. Nr. 109. 
AUGLÝSING 

um hámarkshraða á þjóðvegum um Selfoss. 

Hámarkshraði á Suðurlandsvegi frá ristarhliði vestan við Selfoss að vegamót- 
um við Gaulverjabæjarveg (sbr. lið II. B. í auglýsingu nr. 124/1960) skal vera 45 km. 
á klst. 

Hámarkshraði á Eyrarbakkavegi frá vegamótum við Suðurlandsveg að vega- 
mótum við ræktunarveg sunnan við Selfoss (sbr. lið III. B. í auglýsingu nr. 
124/1960) skal vera 45 km á klst. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt 50. gr. umferðarlaga nr. 26 2. maí 1958, 
sbr. 7. gr. laga nr. 62 13. maí 1966, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 16. júní 1966. 

Jóhann Hafstein. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

16. júní 1966. Nr. 110. 
REGLUGERÐ 

um barnavernd í Hafnarkauptúni í Hornafirði. 

1. gr. 
Í Hafnarkauptúni í Hornafirði er börnum og unglingum innan 15 ára aldurs 

bannað að vera úti á almannafæri eftir kl. 21.00 að kvöldi á tímabilinu frá 1. októ- 
ber til 1. maí, nema í fylgd með foreldrum eða öðrum forráðamönnum. Þó er Þeim 
heimilt að sækja skemmtanir skóla og æskulýðsfélaga undir umsjón foreldra eða 
fulltrúa þeirra. 

Óheimilt er þeim og á sama tímabili aðgangur að kvöldsýningum kvikmynda- 
húsa og öðrum skemmtunum, nema í fylgd foreldra eða forráðamanna. 

Foreldrum og forráðamönnum barna og unglinga ber að sjá um, að ákvæði 
þessu sé hlýtt. 

2. gr. 
Unglingum innan 15 ára aldurs er óheimill aðgangur að almennum veitinga- 

stofum, is-, sælgætis- og tóbaksbúðum eftir kl. 21.00 að kvöldi á tímabilinu frá 1. 

B32
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október til 1. maí, nema í fylgd foreldra eða forráðamanna, en annan tíma ársins 

sé miðað við fermingaraldur. 
Eigendum og umsjónarmönnum slíkra staða ber að sjá um, að unglingar fái 

ekki óheimilan aðgang. 

3. gr. 
Unglingum innan 15 ára aldurs er bannaður aðgangur að opinberum dansleikj- 

um á tímabilinu frá 1. október til 1. maí, öðrum en innanfélagsdansleikjum æsku- 

lýðsfélaga, sem unglingarnir eru meðlimir i, svo og dansleikjum skólafélaga. En 
annan tíma ársins sé miðað við fermingaraldur. 

4. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt lögum nr. 53/1966, 

um vernd barna og ungmenna. 

5. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 16. júni 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Knútur Hallsson. 

Nr. 111. 16. juni 1966. 
REGLUGERÐ 

um barnavernd á Flateyri. 

1. gr. 
Í umdæmi barnaverndarnefndar á Flateyri er börnum yngri en 12 ára bannað 

að vera á almannafæri eftir kl. 20.00 að kvöldi á tímabilinu frá 1. október til 1. 
apríl og eftir kl. 22.00 frá 1. apríl til 1. október, nema í fylgd forráðamanna eða 
fullorðinna, er falin hefur verið umsjón þeirra. Börnum á aldrinum 12 til 14 ára er 
óheimilt að vera á almannafæri eftir kl. 22.00 að kvöldi á tímabilinu frá 1. október, 
til 1. maí og eftir kl. 23.00 á tímabilinu 1. maí til 1. október, nema í fylgd forráða- 
manna sinna eða foreldra. Foreldrum eða forráðamönnum barnanna ber að við- 
lagðri ábyrgð að sjá um, að ákvæðum þessum sé framfylgt. 

2. gr. 
Börnum og unglingum innan 16 ára aldurs eru bannaðar ferðir út í skip, sem 

liggja við bryggju eða á höfninni, nema í fylgd foreldra eða forráðamanna. 

3. gr. 
Börnum innan 16 ára aldurs er bannaður aðgangur að öldrykkju og knattborðs- 

stöðum. Þeim er einnig bannaður aðgangur að almennum dansstöðum, kaffistöðum 
og kvöldsölum eftir kl. 21.00, nema í fylgd foreldra eða forráðamanna. 

4. gr. 
Ekki má leyfa unglingum innan 14 ára aldurs aðgang að kvikmyndasýningum 

öðrum en barnasýningum, nema leyfi barnaverndarnefndar komi til, eða í fylgd með 
foreldrum „eða forráðamönnum.
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5. gr. 
Bannað er að gefa unglingum innan 16 ára tóbak eða stuðla að því, að þeir 

neyti þess eða hafi það með höndum. Sama gildir um aðrar munaðarvörur, sem að 
dómi lækna geta talizt hættulegar börnum. 

6. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum skv. lögum nr. 53/1966, 

um vernd barna og ungmenna, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum 
hegningarlögum. 

7. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 16. júní 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Knútur Hallsson. 

12. júlí 1966. Nr. 112. 
GJALDSKRÁ 

fyrir dýralækna. 

I. KAFLI 

Viðtöl, almennar rannsóknir og aðgerðir. 

A. 1. Hlýtt á eða athuguð sjúkdómslýsing. Ekkert gjald. 
2. Viðtal og ráðleggingar í síma. Ekkert gjald. 

B. Skrifaður lyfseðill. Gjald kr. 25.00. 

C. Smærri aðgerðir. Gjald kr. 25.00. 

1. Venjuleg skoðun á grip og ráðlegging. 
2. Lyfjum dælt í hold eða júgur. 

Einföld skoðun á helti. 
Einföld ástunga á útvortis ígerð. 
Skoðun á júgri. 
Aldursákvörðun á hesti. 
Annað tilsvarandi. 5
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D. Minni háttar aðgerðir. Gjald kr. 45.00. 

Gert að smásári án sauma. 
Lyfjum dælt í æð eða kviðarhol. 
Skoluð skeið, þarmagangur eða magi. 
Tekin flís úr holdi eða aðskotahlutir úr opum líkamans. 
Skafin sár og fistlar. 
Búið um beinbrot, minni húsdýr. 
Sorfnar tennur. 
Notkun magaslöngu. 
Stungið á kýli. 
Einfaldur uppskurður á spena. S
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11. Stífla losuð úr vélinda. 
12. Kýr loftdæld við doða. 
13. Lagað skeiðarsig. 
14. Tálsuð naglstunga eða stig. 
15. Brennsla með lyfjum vegna helti o. þ. h. 

16. Annað tilsvarandi. 

E. Meiri háttar aðgerðir. Gjald kr. 85.00. 

1. Gripur lagður með felliböndum og hann svæfður eða deyfður. 
2. Spengdur klaufarhófur. 
3. Fjarlægð stór útvortis æxli. 
4. Skorið til steins eða aðskotahluta í þvagrás eða vélinda. 
5. Búið um meiri háttar sár með saumi. 
6. Annað tilsvarandi. 

F. Miklar aðgerðir. Gjald eftir samkomulagi hverju sinni. 

Holskurðir. 
Opnun á kinnarholum og ennisholum stórgripa. 
Aflimanir. 
Skorin burt strengur úr hesti. 
Tannúrdráttur (stórgripir) (trepanationir). 
Miklir uppskurðir á hóf og klaufum stórgripa. 
Bruni með glóandi járni vegna heltis o. þ. h. 
Annað tilsvarandi. O

B
 

II. KAFLI 

Sérstakar aðgerðir. 
A. Geldingar. 

Geltur hestur ðja vetra eða yngri. Gjald kr. 125.00. 
Geltur 4ra vetra eða eldri. Gjald kr. 180.00. 
Geltur hrútur, naut eða göltur. Gjald kr. 50.00. 
Geltur hundur. Gjald kr. 90.00. 
Geltur smágrís. Gjald kr. 25.00. 
Geltur köttur eða pokagrís. Gjald kr. 45.00. 
Geltur laungraður hestur. Gjald eftir samkomulagi hverju sinni. 

B. Burðarhjálp. 

1. Stórgripir, létt. Gjald kr. 85.00. 
2 Stórgripir, erfið. Gjald kr. 150.00. 
3. Stórgripir, fóstur limað, létt. Gjald kr. 180.00. 
4. Stórgripir, fóstur limað, erfið. Gjald kr. 250.00. 
5. Keisaraskurður. Gjald samkvæmt samkomulagi hverju sinni. 
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. Leg sett inn: Kýr, gylta. Gjald kr. 180.00. 

. Leg sett inn: Kind. Gjald kr. 90.00. 
. Legsnurða, létt. Gjald kr. 120.00. 

9. Legsnurða, erfið. Gjald kr. 180.00. 
10. Legsnurða, ær. Gjald kr. 60.00. 
11. Fæðingarhjálp, ær. Gjald kr. 50.00. 
12. Fæðingarhjálp, gylta. Gjald kr. 80.00. 
13. Fæðingarhjálp, smærri dýr. Gjald kr. 85.00. 
14. Teknar hildir. Gjald kr. 110.00.
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Aðgerðir gegn ófrjósemi. 

1. Aðgerðir framkvæmdar gegnum endaþarm. Gjald kr. 40.00. 
2. Aðgerðir framkvæmdar gegnum fæðingarveg. Gjald kr. 70.00. 
3. Sæðing stórgripa. Gjald kr. 60.00. 
Rannsókn á helti með deyfingum og öðrum nauðsynlegum prófum. Gjald kr. 
130. 

III. KAFLI 

Vottorð, sérstök próf, rannsóknir og taka sýnishorna. 

2. Almenn skoðun og heilbrigðisvottorð um grip eða hjörð. Gjald kr. 85.00. 
3. Skriflegt vottorð um slys, áverka eða sjúkdóm að undangenginni skoðun 

eg rannsókn, vegna vátryggingar eða réttarhalda. Gjald kr. 300.00. 
Í. Berklapróf (tuberculin). Fyrir fyrstu þrjá gripina kr. 30.00 fyrir hvern 

grip, en hálft gjald fyrir hvern grip, sem fram yfir er. 
2. Taka blóðsýnishorna, vegna rannsókna: 

a. Stórgripir: Fyrir fyrstu þrjá gripina kr. 20.00 fyrir hvern grip, en hálft 
gjald fyrir hvern grip, sem fram yfir er. 

b. Sauðfé: Fyrir fyrstu þrjár kindurnar kr. 15.00 fyrir hvern grip, en 
hálft gjald fyrir hvern grip, sem fram yfir er. 

c. Aglutinationspróf á alifuglum kr. 3.00 fyrir hvern fugl. 
3 Fangrannsóknir: Fyrir fyrstu tvo gripina kr. 40.00 fyrir hvorn grip, en 

hálft gjald fyrir hvern grip, sem fram yfir er. 
4. Rannsókn á mjólk, blóði, mænuvökva, greftri, þvagi eða saur (litun, smá- 

sjárskoðun o. s. frv.). Gjald kr. 75.00. 

5. a. Krufning stórgripa. Gjald kr. 150.00. 
b. Krufning smærri húsdýra. Gjald kr. 60.00. 

6. Skoðun á hrossum á útskipunarhöfn vegna sölu til útlanda eða fyrir skoðun 
hrossa á mörkuðum kr. 20.00 fyrir hvert hross, enda sé heilbrigðis- og 
aldursvottorð látið af hendi sé þess óskað. Nú eru hross skoðuð á útflutn- 
ingshöfn, sem áður hafa verið skoðuð af dýralækni á markaðsstað, og skal 
þá eigi greitt nema hálft gjald fyrir skoðunina, enda fylgi hrossunum 
skoðunarvottorð dýralæknis þess, er áður hefur skoðað hrossin. 

IV. KAFLI 

Nú hefur rannsókn eða aðgerð verulegan aukakostnað í för með sér, t. d. 
fyrir sérstaklega keypt efni, önnur en venjuleg efni til rannsókna, og sótt- 
hreinsunarlyf og ber þá dýralækni aukagjald fyrir það, þó aldrei meira en 
lyfjabúðarverð fyrir lyfjavörur, en raunverulegt kostnaðarverð fyrir önnur 
efni. 
Nú er einhver aðgerð eða rannsókn eigi á færi héraðsdýralæknis, eða hann 
getur eigi framkvæmt hana einsamall, og fær því annan dýralækni eða rann- 
sóknarstofnun til að leysa hana af hendi eða veita nauðsynlega aðstoð, og ber 
þá að greiða héraðsdýralækni kostnað bann, er hann hefur af útvegun að- 
stoðarinnar. 
Fyrir endurteknar aðgerðir eða rannsóknir á sama sjúklingi komi hálft gjald. 
Nú eru tvær eða fleiri skýrt aðgreindar aðgerðir gerðar á sama grip og kemur 
þá fullt gjald fyrir eina aðgerðina (þá, sem hæst er metin), en hálft gjald 
fyrir hinar.
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Nú þykir héraðsdýralækni eða heilbrigðisstjórn vegna smithættu ástæða til 

þess að rannsaka fleiri gripi á sama heimili eða í nágrenni þess og gera 

varúðarráðstafanir til að hindra útbreiðslu næmra sjúkdóma. Í slíkum tilvikum 

skal héraðsdýralæknir taka greiðslu fyrir störf sín af opinberu fé, samkvæmt 

VI. kafla þessarar gjaldskrár. 

Þegar héraðsdýralæknir skoðar kýr og fjós fyrir mjólkurbú eða mjólkursam- 

sölu, skal hann sjálfur sjá sér fyrir farkosti og gistingu. Honum ber að gefa 

viðkomandi mjólkurbúi skýrslu um fjós, þrifnað, fóðrun, hirðingu, júgur, 

salerni, kæliútbúnað, hirðingu mjólkuríláta o. s. frv, samkvæmt fyrirsögn 

yfirdýralæknis. Fyrir eftirlit þetta og skýrslugerð ber viðkomandi mjólkur- 

búi að greiða honum kr. 20.00 fyrir hverja kú, sem hann skoðar. 

V. KAFLI 

Heilbrigðisskoðun á kjöti og slátri. 

a. Sauðfé og geitur: Gjald kr. 1.15 fyrir hvern skrokk. 

b. Nautgripir, hross og svín: Gjald kr. 18.00 fyrir hvern skrokk. 

c. Kálfar: Gjald kr. 9.00 fyrir hvern skrokk. 

Ef dýralæknir þarf að annast heilbrigðisskoðun á kjöti fjarri heimili sínu, ber 

sláturhúsi því, er hann annast kjötskoðun fyrir, að sjá honum fyrir fæði og 

greiðum farkosti eða greiða dýralækninum fyrir farkost, ef hann leggur hann 

til sjálfur, enn fremur skal sláturhús sjá fyrir hæfilegri aðstoð við merkingu 

kjötsins, ef þess er óskað. 

VI. KAFLI 

Ef dýralæknir er kvaddur út af heimili sínu, eða af því heimili, sem hann er 

staddur á, ber honum til viðbótar tilskyldu ráðleggingar- eða aðgerðargjaldi kr. 

25.00. Ef um tækifærisvitjun er að ræða, samkvæmt eldri beiðni, skal gjald þetta 

þó vera kr. 40.00. 
Fyrir ferð dýralæknis út úr kaupstöðum eða þorpum, sem hann situr i, eða 

tilsvarandi leið frá heimili hans, ef hann situr í sveit, ber honum tímakaup 

fyrir þann tíma, sem ferðin og viðdvölin í þágu viðkomanda tekur, enda hamli 

veður eða ófærð eigi, að ferðinni sé haldið áfram. 

Gjald fyrir hverja klukkustund: 
a. Fyrir fyrstu 6 klukkustundirnar kr. 45.00. 

b. Úr því kr. 30.00. 
Dýralækni ber ókeypis flutningur á ferðum hans, svo greiðum og svo beina 

leið frá heimili hans, sem unnt er. Ef dýralæknir leggur sér til farkost sjálfur, 

ber þeim aðila eða aðilum, er hann ferðast fyrir, að endurgreiða honum þann 

kostnað, er hann hefur af farartækinu. 

Á ferðum ber dýralækni að fá ókeypis fæði og gistingu eða greiðslu fyrir 

það svo og annan útlagðan kostnað, t. d. símakostnað. 

Þegar dýralæknir ferðast í þágu hins opinbera, ber honum að fá greiddan fæðis- 

og ferðakostnað, samkvæmt reikningi. sem landbúnaðarráðuneytið samþykkir. 

VII. KAFLI 

Allar greiðslur samkvæmt framangreindri gjaldskrá greiðast með kaupgjalds- 

vísitölu, eins og hún er ákveðin á hverjum tíma.
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Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 124 22. desember 1947, um dýra- 
lækna, og öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt fellur úr gildi eldri gjaldskrá fyrir 
dýralækna nr. 114 20. september 1948, ásamt auglýsingu um breytingu á Þeirri 
gjaldskrá frá 4. ágúst 1965. 

Landbúnaðarráðuneytið, 12. júlí 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

14. júli 1966. i Nr. 113. 
AUGLYSING 

um umferd i Reykjavik. 

Að fengnum tillögum borgarstjórnar Reykjavíkur hafa verið settar eftirfarandi 
reglur um umferð samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 26 frá 2. maí 1958: 

I. Biðskylda hefur verið ákveðin á ónefndum vegi, sem liggur framhjá umferðar- 
miðstöðinni, gagnvart Njarðargötu annars vegar og Flugvallarvegi hins vegar. 

Il. Bifreiðastöður hafa verið bannaðar á Lindargötu að norðanverðu á milli Frakka- 
stigs og Vitastígs. Jafnframt hefur verið ákveðið að fella niður áðurgildandi 
stöðubann að sunnanverðu á Lindargötu frá Frakkastíg að Vitatorgi. 

III. Bifreiðastöðubann á Tjarnargötu að vestanverðu á milli gömlu slökkvistöðvar- 
innar og Vonarstrætis hefur verið afnumið, þó ekki á um 30 m kafla næst 
Vonarstræti. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 14. júlí 1966. 

Sigurjón Sigurðsson. 

18. júlí 1966. . Nr. 114. 
AUGLÝSING 

varðandi hreindýraveiðar. 

Ráðuneytið hefur ákveðið, að hreindýraveiðar skuli eigi fara fram árið 1966 og 
er því frestað um sinn framkvæmd reglna nr. 263/1960, um hreindýraveiðar í Múla- 
sýslum. Þó getur ráðuneytið heimilað veiðar nokkurra dýra til áframhaldandi 
vísindalegra rannsókna á heilbrigði hreindýrastofnsins. 

Menntamálaráðuneytið, 18. júlí 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

Endurprentað blað. 
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REGLUGERÐ 

fyrir Landsvirkjun. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Eigendur. 

Landsvirkjun er virkjanafyrirtæki, sem ríkisstjórn Íslands og borgarstjórn 

Reykjavíkur hafa sett á stofn og reka samkvæmt ákvæðum laga um Landsvirkjun 

nr. 59 20. maí 1965. Á grundvelli þeirra laga hefur verið gerður sameignarsamningur 

milli ríkisstjórnar Íslands og borgarstjórnar Reykjavíkur, dags. 1. júlí 1965. Lands- 

virkjun er sameignarfyrirtæki þessara tveggja aðila, og á hvor aðili um sig helming 

fyrirtækisins. 

Hvor eignaraðili Landsvirkjunar um sig er i einfaldri ábyrgð fyrir öllum skuld- 

bindingum fyrirtækisins, en um innbyrðis ábyrgð þeirra fer eftir eignarhlutföllum. 

Hvorugum aðila er heimilt að ganga úr fyrirtækinu án samþykkis hins. 

Landsvirkjun er sjálfstæður réttaraðili, er hefur sjálfstæðan fjárhag og reiknings- 

hald. Heimili hennar og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 

Eignayfirtaka. 

Landsvirkjun tekur við öllum eignum Sogsvirkjunar og eimhverfilstöð Reykja- 

víkurborgar við Elliðaár ásamt áhvilandi skuldum svo og rekstri þessara mannvirkja 

með öllum réttindum og skyldum, sem honum fylgja. Jafnframt tekur Landsvirkjun 

við öllum vatnsréttindum og réttindum ríkisins og Reykjavíkurborgar til virkjana í 

Sogi og í Þjórsá við Búrfell, svo og öllum áætlunum og undirbúningsframkvæmdum 

ríkisins vegna virkjunar við Búrfell. 

3. gr. 

Verkefni. 

Verkefni Landsvirkjunar eru: 

1. Að reisa og reka mannvirki til vinnslu og flutnings á rafmagni til almennings- 

nota og iðnaðar. 
Að selja rafmagn í heildsölu til rafmagnsveitna sveitarfélaga, rafmagnsveitna 
ríkisins og iðjufyrirtækja að svo miklu leyti, sem héraðsrafmagnsveitur eða raf- 

magnsveitur ríkisins hafa ekki milligöngu um rafmagnssölu til slíkra iðjufyrir- 

tækja. Einnig að selja varmaorku frá eimhverfilstöð sinni við Elliðaár. 

3. Að annast í samvinnu við raforkumálastjóra áætlunargerð um nýjar aflstöðvar 

og aðalorkuveitur á orkuveitusvæði Landsvirkjunar. Sú samvinna skal vera 

þannig í aðalatriðum, að raforkumálastjóri annast grundvallarathuganir og al- 

mennar rannsóknir til undirbúnings ákvarðana um virkjunarstaði, en Lands- 
virkjun ákveður hvar virkja skuli og hvenær og annast frekari rannsóknir á 
virkjunarstað, áætlunargerð og framkvæmdir. 

4. Að stuðla að aukinni og bættri notkun rafmagns til almenningsþarfa og iðn- 
aðar og að stuðla að aukinni þekkingu og tækni við byggingar og rekstur raf- 

magnsmannvirkja. 
5. Að gera allar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar geta talizt, til þess að Lands- 

virkjun geti annað þeim verkefnum, sem henni eru falin. 

Do
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4. gr. 

Orkuveitusvæði. 

Orkuveitusvæði Landsvirkjunar nær í upphafi yfir þau svæði, sem nú eru tengd 
Sogsvirkjuninni, þ. e. Vestmannaeyjakaupstaður, Víkurkauptún í Mýrdal, og Vestur- 
Skaftafellssýsla vestan Víkur, Rangárvallasýsla, Árnessýsla, Gullbringu- og Kjósar- 
sýsla, Keflavikurkaupstaður, Hafnarfjarðarkaupstaður, Kópavogskaupstaður, Reykja- 
víkurborg, Akraneskaupstaður, Borgarfjarðarsýsla og Mýrasýsla. Landsvirkjun ann- 
ast alla rafmagnsvinnslu fyrir þetta orkuveitusvæði að undanskilinni þeirri rafmags- 
vinnslu, sem öðrum aðilum er heimilað, og þeir annast, lögum samkvæmt. 

Sýni áætlanir, að hagkvæmt sé að leggja orkuveitur frá aflstöðvum Landsvirkj- 
unar til annarra orkuveitusvæða, er heimilt að tengja þau aflstöðvum fyrirtækisins, 
en leita skal samþykkis beggja eignaraðila fyrir því. Áður en til framkvæmda kemur, 
skal hafa náðst samkomulag milli hlutaðeigandi aðila um rafmagnsverð, og rafmagns- 
samningar gerðir. 

5. gr. 

Leyfi ráðherra til framkvæmda. 

Til byggingar nýrra aflstöðva og aðalorkuveitna þarf Landsvirkjun leyfi ráð- 
herra þess, sem fer með raforkumál. Áður en byrjað er á nýjum mannvirkjum, hvort 
heldur er aflstöðvar eða aðalorkuveitur, skal Landsvirkjun senda ráðherra þeim, sem 
fer með raforkumál, uppdrætti af hinum fyrirhuguðu mannvirkjum ásamt lýsingu á 
þeim. Getur ráðherra krafizt þeirra breytinga á fyrirhugaðri tilhögun mannvirkj- 
anna, sem nauðsynlegar kunna að þykja vegna almenningshagsmuna. 

II. KAFLI 

6. gr. 

Stjórn. 

Stjórn Landsvirkjunar er skipuð 7 mönnum. Sameinað Alþingi kýs þrjá stjórnar- 
menn hlutfallskosningu, borgarstjórn Reykjavíkur kýs þrjá. Ríkisstjórnin og borgar- 
stjórn Reykjavíkur skipa sameiginlega sjöunda manninn og skal hann vera formaður. 
Nái eignaraðilar ekki samkomulagi um skipun oddamannsins, skal hann skipaður af 
Hæstarétti. Varamenn skulu vera jafnmargir og kosnir og skipaðir á sama hátt. Taka 
þeir sæti aðalmanna í forföllum þeirra. 

Kjörtími stjórnarinnar skal vera sex ár í senn, en heimilt er að endurskipa 
stjórnarmenn. Stjórnarmenn Landsvirkjunar hafa réttindi og skyldur opinberra 
sýslunarmanna. 

Stjórnin ákveður sjálf starfshætti sína og fundarhöld. Hún skal þó ekki hafa 
fundi sjaldnar en einu sinni í mánuði að jafnaði. Skylt er að halda fundi, þegar tveir 
stjórnarmenn eða annarhvor eignaraðila óskar þess. Stjórnarfundur er lögmætur, 
ef formaður sækir hann og þrir aðrir stjórnarmenn, enda séu þeir eigi allir frá sama 
eignaraðila. Nú verður fundur ólögmætur vegna þess að enginn fulltrúi frá öðrum 
eignaraðila kemur og má þá boða fund á ný innan 14 daga og geta þess í fundarboði, 
að hann verði haldinn í stað þess fundar, er áður var boðað til og eigi varð lögmætur. 
Er hinn síðari fundur þá lögmætur og ályktunarfær um þau mál, er ræða átti á 
fyrri fundinum, enda þótt einungis fulltrúar annars eignaraðilans sæki fundinn. 
Meiri hluti atkvæða ræður úrslitum máls, en séu atkvæði jöfn, ræður atkvæði for- 
manns. Framkvæmdastjóri skal sitja stjórnarfundi og hafa þar málfrelsi og til- 
ögurétt. 

B33
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Halda skal sérstaka gerðarbók um fundi stjórnar Landsvirkjunar og er heimilt 
að ráða sérstakan mann utan stjórnar til að færa gerðarbókina. Í gerðarbók skal getið, 
hvar og hvenær fundur sé haldinn svo og hverjir sitji fundinn. Þar skal og greint í 
stuttu máli frá þeim málum, sem tekin eru fyrir á fundi og hverja afgreiðslu þau fá. 
Hver stjórnarmaður svo og framkvæmdastjóri á rétt á því, að sérstaklega séu bókaðar 
eftir honum stuttar athugasemdir. Fundargerðir skulu bornar upp til samþykktar 
og undirritaðar af þeim stjórnarmönnum, sem fund sitja. Starfskjör stjórnarmanna 
ákveðast sameiginlega af ráðherra og borgarstjóra Reykjavíkur að fengnum tillögum 
stjórnarinnar. 

7. gr. 
Verksvið stjórnar. 

. Stjórn Landsvirkjunar hefur á hendi yfirstjórn á allri starfsemi Landsvirkjunar. 
I því felst meðal annars: 

1. Að gæta hagsmuna fyrirtækisins í hvívetna og marka heildarstefnu þess á 
hverjum tíma. 

2. Að ákveða heildarskipulag Landsvirkjunar og ráða framkvæmdastjóra hennar 
og aðra aðalfyrirsvarsmenn fyrirtækisins, sbr. 8. gr. þessarar reglugerðar. 

3. Að taka ákvarðanir um byggingu nýrra aflstöðva og aðalorkuveitna og um 
aðrar framkvæmdir og starfsemi Landsvirkjunar. Enn fremur að taka lán og 
gefa út skuldabréf í innlendri og erlendri mynt og aðrar ábyrgðaryfirlýsingar 
í þágu fyrirtækisins, og veðsetja eignir þess í sama skyni svo sem lög heimila 
hverju sinni. 

4. Að ákveða fjármálastefnu Landsvirkjunar og heildsöluverð hennar á rafmagni, 
sbr. 10. gr. þessarar reglugerðar. Enn fremur að setja gjaldskrá og almenna raf- 
magnssamningsskilmála fyrir Landsvirkjun og gera rafmagnssamninga við við- 
skiptavini hennar, sbr. 12. gr. þessarar reglugerðar. 
Til sölu á fasteignum Landsvirkjunar þarf leyfi eignaraðila. 
Til að skuldbinda fyrirtækið þarf undirskrift stjórnarformanns og þriggja 

stjórnarmanna. Þó getur stjórnin veitt færri stjórnarmönnum svo og mönnum utan 
stjórnar umboð til að skuldbinda fyrirtækið, þegar sérstaklega stendur á. 

Stjórn Landsvirkjunar veitir prókúruumboð fyrir Landsvirkjun. Framkvæmda- 
stjóri skal hafa slíkt umboð en heimilt er einnig að veita öðrum starfsmönnum fyrir- 

tækisins prókúruumboð ef þörf krefur að dómi stjórnarinnar. Prókúruumboð þessi 
skulu skráð. 

8. gr 
Fastráðnir starfsmenn. 

Stjórn Landsvirkjunar ræður framkvæmdastjóra, er veitir fyrirtækinu forstöðu, 
og setur honum erindisbréf. Hún ræður einnig skrifstofustjóra, yfirverkfræðing og 
rekstrarstjóra fyrirtækisins og aðra hliðstæða starfsmenn þess og segir þeim upp að 
fengnum tillögum framkvæmdastjóra. Stjórnin tilnefnir einn þeirra sem staðgengil 
framkvæmdastjóra í forföllum hans. Framkvæmdastjóri ræður aðra fasta starfsmenn 
Landsvirkjunar og segir þeim upp, að fengnu samþykki stjórnar Landsvirkjunar. 
Stjórnin setur starfsreglur fyrir fasta starfsmenn að fengnum tillögum framkvæmda- 
stjóra og semur um starfskjör þeirra. 

Fastráðnir starfsmenn Landsvirkjunar hafa réttindi og skyldur opinberra sýsl- 
unarmanna. 

Fastráðnir starfsmenn Landsvirkjunar geta valið um, hvort þeir gerast meðlimir 
i Lifeyrissjóði starfsmanna Reykjavíkurborgar eða Lífeyrissjóði starfsmanna ríkis- 
ins. Eignaraðilar gera ráðstafanir til, að starfsmenn fyrirtækisins fái upptöku í hvorn 
lífeyrissjóðinn sem er, með venjulegum kjörum, enda greiði Landsvirkjun tilskilið 

iðgjald á móti iðgjaldi starfsmanna sinna.
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9. gr. 

Verksvið framkvæmdastjóra. 

Framkvæmdastjóri hefur á hendi framkvæmd stefnu stjórnar Landsvirkjunar. 
Hann annast allan daglegan rekstur fyrirtækisins, allar framkvæmdir þess og undir- 
búning þeirra, sjóðvörzlu og reikningshald. Framkvæmdastjórinn skal helga Lands- 
virkjun starfskrafta sína og ekki taka að sér störf í þágu annarra en hennar, nema 
með leyfi stjórnarinnar eða formanns hennar. Hann getur falið öðrum aðilum fram- 
kvæmd tiltekinna verkefna í umboði sínu og í samræmi við þær reglur, sem stjórnin 
kann að setja um slíkt. Framkvæmdastjórinn skal eiga sæti á stjórnarfundum og 
hafa þar málfrelsi og tillögurétt, nema tekin séu fyrir mál, sem varða hann persónu- 
lega. Framkvæmdastjóri ræður fasta starfsmenn Landsvirkjunar og segir þeim upp, 
sbr. 8. gr. þessarar reglugerðar. Einnig ræður framkvæmdastjóri lausráðið starfs- 
fólk fyrirtækisins og segir því upp. 

III. KAFLI 

10. gr. 

Fjármálaákvæði. 

Stjórn Landsvirkjunar ákveður, að fengnum tillögum Efnahagsstofnunarinnar, 
heildsöluverð Landsvirkjunar á rafmagni. Skal rafmagnsverðið við það miðað, að 
eðlilegur afrakstur fáist af því fjármagni, sem á hverjum tíma er bundið í rekstri 
fyrirtækisins. Einnig skal að því stefnt, að fyrirtækið skili nægilegum greiðslu- 
afgangi til þess að það geti jafnan með eigin fjármagni og hæfilegum lántökum 
tryggt notendum sinum nægt rafmagn. 

Stjórn Landsvirkjunar tekur ákvörðun um ráðstöfun tekna samkvæmt rekstrar- 
reikningi. Arður til eignaraðila af höfuðstólsframlögum þeirra samkvæmt 5. gr. laga 
um Landsvirkjun, má þó ekki vera hærri en 6% á ári, nema samþykki þeirra beggja 
komi til, og greiðist hann frá sjöunda rekstrarári Búrfellsvirkjunar að telja. 

Stjórn Landsvirkjunar er heimilt að ákveða afskriftir með hliðsjón af endur- 
nýjunarverði og taka tillit til afborgana lána við ákvörðun heildsöluverðs á raf- 
magni frá Landvirkjun, ef afborganir eru hærri en afskriftir. Jafnframt er stjórn- 
inni heimilt við ákvörðun heildsöluverðs á rafmagni að reikna vexti af eigin fé. 

Framkvæmdastjóri semur fyrir hvert reikningsár fjárhagsáætlun fyrir Lands- 
virkjun og leggur hana fyrir stjórnina til samþykktar eigi síðar en 1. nóvember 
árið áður, en stjórnin sendir samþykkta áætlun til eigenda Landsvirkjunar eigi síðar 
en 1. desember. 

11. gr. 

Reikningshald og endurskoðun. 

Reikningsár Landsvirkjunar skal vera almanaksárið. Reikningar hvers árs skulu 
gerðir upp og rekstrar- og efnahagsreikningar lagðir fyrir stjórn Landsvirkjunar 
eigi síðar en 15. marz árið eftir, ásamt umsögn endurskoðenda. 

Stjórn Landsvirkjunar ræður löggiltan endurskoðanda til að endurskoða og gefa 
umsögn um reikninga fyrirtækisins, en einnig er hvorum eignaraðila heimilt að láta 
endurskoðanda, sem hann tilnefnir endurskoða reikninga. Endurskoðaðir ársreikn- 
ingar Landsvirkjunar skulu, auk umsagnar endurskoðenda, lagðir fyrir eignaraðila 
til staðfestingar innan þriggja mánaða frá lokum hvers reikningsárs, ásamt árs- 
skýrslu fyrirtækisins.
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IV. KAFLI 

12. gr. 
Gjaldskrá, rafmagnssamningar og almennir skilmálar þeirra. 

Stjórn Landsvirkjunar setur gjaldskrá og almenna rafmagnssamningsskilmála 
fyrir fyrirtækið og gerir í samræmi við þá, gjaldskrána og reglugerð þessa raf- 
magnssamninga við viðskiptavini sína. Í rafmagnssamningsskilmála skal setja ákvæði 
um heimild Landsvirkjunar til almennra takmarkana á afhendingu rafmagns, um 
rekstrartruflanir og rekstrarstöðvanir og um skaðabótaskyldu og takmarkanir hennar. 

Til rafmagnssamninga til langs tíma við iðjufyrirtæki, sem notar meira en 100 
millj. kWst. á ári, þarf Landsvirkjun leyfi ráðherra þess, sem fer með raforkumál. 

13. gr. 

Opinber gjöld. 

Landsvirkjun er undanþegin tekjuskatti, stimpilgjöldum, útsvari, aðstöðugjaldi 
og öðrum gjöldum til ríkis, sýslusjóða og sveitarfélaga. Þó skal Landsvirkjun greiða 
sýslusjóðum og sveitarsjóðum þau opinber gjöld, sem þeim er gert að greiða vegna 
húseigna Landsvirkjunar samkvæmt öðrum lagafyrirmælum. 

14. gr. 

Eignarnám. 

Að fengnu leyfi ráðherra getur Landsvirkjun tekið eignarnámi vatnsréttindi, 
lönd, mannvirki og önnur réttindi, sem nauðsynleg eru til framkvæmda á vegum 
Landsvirkjunar. Um framkvæmd eignarnáms skal fara eftir lögum nr. 61/1917, um 
framkvæmd eignarnáms. 

15. gr. 

Fjölgun eignaraðila. 

Verði eignaraðilar fleiri en nú er, skal reglugerð þessi endurskoðuð. 

16. gr. 

Gildistaka. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um Landsvirkjun nr. 59 20. maí 
1965, staðfestist hér með og öðlast þegar gildi. 

Atvinnumálaráðuneytið, 14. júní 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Gunnlaugur E. Briem.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Elínar Rannveigar 
Briem Jónsson, skólaforstöðukonu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

málaráðherra 20. apríl 1966. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Elínar Rannveigar Briem Jónsson, skólaforstöðukonu. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Elínar Rannveigar Briem Jónsson, skólafor- 

stöðukonu, og er stofnaður á 90. fæðingardegi frú Elínar, 19. október 1946, af nánustu 

ættingjum hennar, venzlafólki og vinum. 

2. gr. 
Sjóðurinn nemur nú kr. 6000.00 — sex þúsund krónum — og er eign Handa- 

vinnudeildar kvenna við Kennaraskóla Íslands. Sjóðurinn og framlög, sem honum 
kunna að berast, skal ávaxtaður í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Helming árs- 
vaxta skal jafnan leggja við höfuðstólinn, en hinn helmingurinn falli til útborgunar 
til stjórnar sjóðsins. Í eigu sjóðsins eru enn fremur 21 verðlaunapeningur. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa skólastjóri Kennaraskóla Íslands og tveir aðalkennarar 

handavinnudeildar kvenna. Stjórn sjóðsins ráðstafar þeim hluta vaxta hans, sem 
árlega er greiddur. 

4. gr. 
Verðlaun skal veita duglegasta nemanda skólans, sem fullnaðarprófi lýkur. 

Skulu verðlaunin vera peningur úr bronzi með upphleyptri mynd af frú Elínu, 
gerðri af henni sjötugri af Ríkarði Jónssyni, með áletruninni „Aldrei var þarfara 

stórvirki gert en að geta sitt mannfélag mannað“ úr kvæði Matthíasar Jochums- 
sonar til Blönduósskólans. Á hinni hlið peningsins standi: „Verðlaun Elínar Briem“, 

einnig nafn þeirrar stúlku, er hann hlýtur ásamt ártali. 

5. gr. 
Þegar sjóðurinn hefur vaxið svo, að fé það sem til útborgunar fellur, er að dómi 

sjóðsstjórnar, ríflegur námsstyrkur, skal veita það fé sem styrk til framhalds- 
náms handavinnukennara frá Handavinnudeild Kennaraskóla Íslands, sem að áliti 
sjóðsstjórnar verðskuldar það. 

6. gr. 
Reikninga sjóðsins annast skólastjóri, og skulu þeir birtir í skólaskýrslu ásamt 

vottorði endurskoðenda. 

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

Reykjavík, 19. október 1956. 

F. h. stofnenda sjóðsins. 

Ingibjörg E. Eyfells.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ara Jósefssonar 
skálds, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 25. apríl 1966. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ara Jósefssonar skálds. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Ara Jósefssonar skálds. Ari var fæddur á 

Blönduósi 28. ágúst 1939. Hann drukknaði 18. júní 1964. 

2. gr. 
Stofnendur eru ýmsir vinar Ara. Stofnfé er kr. 100 000.00. Sjóðinn má auka 

með gjöfum eða öðrum hætti. Sjóðinn skal ávaxta í opinberri lánastofnun eða verð- 
bréfum tryggðum með 1. veðrétti í fasteignum eða með ríkisábyrgð, þar sem stjórn 
hans telur bezt henta. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita verðlaun ungum skáldum eða öðrum listamönn- 

um. Skulu verðlaunahafar vera innan 30 ára aldurs. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn. Einn tilnefndur af ættingjum og venzlamönnum 

Ara, annar af Rithöfundafélagi Íslands, þriðji af ritstjórum og blaðamönnum dag- 
blaðsins „Þjóðviljinn“, fjórði af Samtökum hernámsandstæðinga og fimmti af Mími, 
félags stúdenta í íslenzkum fræðum við Háskóla Íslands. Hætti eitthvert ofan- 
greindra félaga starfsemi sinni, er stjórn sjóðsins heimilt að leita til annarra aðila 
um tilnefningu. 

5. gr. 
Höfuðstól má ekki skerða, en heimilt er, en þó ekki skylt, að verja allt að 

öllum vöxtum sjóðsins til úthlutunar. Stjórn sjóðsins skal úthluta úr honum annað 
hvert ár á afmælisdegi Ara, 28. ágúst. 

6. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðast af löggiltum endurskoðanda. 

7. gr. 
Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt nema með einróma samþykkt sjóðs- 

stjórnar. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari, og skal hún 

birt í B-deild Stjórnartíðinda.
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REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning. 

Tekjur 
1. Eign sjóðsins 1. janúar 1965 ........0000000 0000 0 nes n kr. 87 106.31 
2. Minningargjafir afhentar árið 1965 .........00200000 0000... 0... — 345.00 
3. a) Áheit í sjóðinn frá Ólöfu Sigurjónsdóttur ..... kr. 100.00 

b) Þórunn Hafstein gaf sjóðnum ................ — 100.00 

c) Guðrún Markúsdóttir gaf sjóðnum ............ — 100.00 
d) Gjöf frå vini ..........00000000 0000. — 1 000.00 

— 1 300.00 
4. Vextir í Landsbankanum, viðskiptabók ........... kr. 6 789.26 

Vextir í Landsbankanum, sparisjóðsbók .......... — 5.04 
Vextir í Útvegsbankanum, bankabók .............. — 4.00 

— 6 798.30 

Kr. 95 549.61 

Gjöld: 

1. Styrkveiting til námsmeyjar í Húsmæðrakennaraskóla Íslands .. kr. 3500.00 
2. Eign sjóðsins 1. janúar 1966: 

a) Í Landsbankanum, viðskiptab. nr. 5470 ....... kr. 91 890.50 
b) Í Landsbankanum, sparisjóðsbók nr. 59026 .... — 89.34 
c) Í Útvegsbankanum, bankabók nr. 10084 ........ — 69.77 

— 92 049.61 

Kr. 95 549.61 

Reykjavík, 22. febrúar 1966. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

Við undirritaðar höfum í dag farið yfir reikning sjóðsins ásamt tilheyrandi 
fylgiskjölum og höfum ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 30. marz 1966. 

Anna Gísladóttir. Guðrún Markúsdóttir.
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REIKNINGUR 

Fiskveiðasjóðs Íslands. 

Efnahagsreikningur 31. desember 1965. 

, 

Fasteignalån PL 480 
Bankainnstæda PL 480 
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Afskriftareikningur 
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FISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS 

Jóhannes Elíasson. 

Útlán gegn veði í skipum 
Fasteignalán (ríkistr. kr. 12 641 724.00) 
Lán vegna skipa í smíðum 

Innstæðureikn. óafgr. lán 

Skuldir í erlendri mynt 

Eignir: 

KKK 

0000... .....0000.8. 0000. 

so... ....000000080000 0880 0008 00 0 

so... 

so... 

AAA IRIR 
480 2... 
ARA 
ARA 
ARA 
ARNARS 
So... 

Reykjavík, 2. janúar 1966. 

F. R. Valdemarsson. 

000... 

so... 

…000eee eee eee eee eee eee see 

...0.. 

982 540 355.00 
— 32 605 794.00 
— 50 600 000.00 
— 26 565 000.00 
— 2 435 000.00 
— 20 000.000.00 
— 2 699 556.00 
— 3 634 564.22 
— 60 620 130.76 
  

Kr. 1 181 700 399.98 

kr. 121 961 220.51 
— 48 000 000.00 
— 29 000.000.00 
— 385 073.504.62 
— 1089 944.96 
— 575 000 000.00 
— 20 000 000.00 
— 1575 729.89 
  

Kr. 1 181 700 399.98 

Jónas G. Rafnar. 

  

Elías Halldórsson. 

Reikning þennan höfum við athugað og borið saman við bækur og skjöl sjóðsins 
og ekkert fundið athugavert. 

Einar 

Reykjavík, 13. maí 1966. 

Bjarnason. Sverrir Júlíusson. 

  

Stjórnartíðindi B, nr. 32—119. Útgáfudagur 22. ágúst 1966.
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SAMÞYKKT 

um stjórn bæjarmála Vestmannaeyjabæjar. 

I. KAFLI 

Um skipan bæjarstjórnar og verkefni hennar. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Vestmannaeyja skal skipuð 9 (níu) bæjarfulltrúum, kjörnum skv. 

lögum nr. 5/1962. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er almennt í fyrirsvari fyrir Vestmannaeyjabæ, og skal engu máli, 

er varðar sérstaklega hagsmuni bæjarins, til lykta ráðið án umsagnar bæjarstjórnar. 
Bæjarstjórn ber að gæta hugsmuna bæjarins í hvívetna og annast þau við- 

fangsefni, sem henni eru fengin í lögum og reglugerðum, svo og málefni, sem henni 
eru fengin í samþykktum, er hún hefur sett eða á henni kunna að hvíla að öðru 
leyti. 

Meginverkefni hennar eru þessi: 

A. Bæjarstjórn fer með yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins. 
1) Hún skal fyrir lok desembermánaðar ár hvert gera áætlun um tekjur og 

gjöld bæjarins fyrir næsta reikningsár (almanaksár). Í fjárhagsáætlun skal í 
meginatriðum greina, hvernig fjárveiting til einstakra stofnana og framkvæmda 
skuli hagað, sbr. B. lið, og enn fremur hvernig áætlaðar tekjur skiptast. 

2) Hún skal hafa yfirumsjón með fjárstjórn bæjarins, með því að tekjur 
skuli innheimtar og greiðslur inntar af hendi í samræmi við það, sem ákveðið er í 
fjárhagsáætlun, og enn fremur að eignir bæjarins séu tryggilega varðveittar. 

3) Hún skal leggja fullnaðarúrskurð á ársreikninga bæjarins eigi síðar en 30. 
júní ár hvert. 

B. Bæjarstjórn hefur yfirstjórn verklegra framkvæmda bæjarins. Í fjárhags- 
áætlun kveður hún á um, hvernig verklegum framkvæmdum skuli hagað í megin- 
atriðum á fjárhagsárinu. 

C. Bæjarstjórn kýs bæjarstjóra, bæjarráð og aðrar nefndir eftir þvi sem segir 
í reglugerð þessari eða öðrum samþykktum, svo og endurskoðendur reikninga bæj- 
arins. Enn fremur skipar hún fasta starfsmenn skv. þeim reglum er um getur i 
37. gr. 

D. Bæjarstjórn setur reglur um stjórn bæjarmálefna og reglur um meðferð til- 
tekinna málefna bæjarins, ákveður lóðaleigur, gjaldskrá bæjarfyrirtækja, eftir því 
sem þörf krefur o. s. frv. 

B 34 

Rikisprentsmidjan Gutenberg.
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II. KAFLI 

Fundarsköp bæjarstjórnar. 

3. gr. 
Á fyrsta fundi bæjarstjórnar í júnímánuði ár hvert kýs bæjarstjórn sér forseta, 

svo og 1. og 2. varaforseta, úr hópi bæjarfulltrúa til 1 árs í senn. Sá er réttkjörinn 
forseti, sem fengið hefur atkvæði meira en helmings bæjarfulltrúa. Verði þeim 
atkvæðafjölda ekki náð, skal kjósa að nýju, og skal þá kjósa um þá tvo, sem flest 
atkvæði fengu. 

Ef þrír eða fleiri, sem um skyldi kjósa, hafa fengið jafnmörg atkvæði, skal 
varpa hlutkesti um, hverja tvo skyldi kjósa. Verður þá sá rétt kjörinn, sem fleiri 
atkvæði fær, þó að hann fái ekki helming atkvæða. Verði atkvæði jöfn, ræður 
hlutkesti. 

Aldursforseti gegnir forsetastörfum, unz kosinn hefur verið forseti. Ef enginn 
forseti er viðstaddur á fundi bæjarstjórnar, gegnir aldursforseti forsetastörfum, 
nema bæjarstjórn ákveði að kjósa sérstakan fundarstjóra í það skipti. 

Ef forseti deyr eða varaforseti, eða forfallast frá störfum bæjarstjórnar, áður 
en kjörtími þeirra er á enda, skal kjósa forseta í hans stað, fyrir þann tíma, sem 
eftir er kjörtímabils hans. 

4. gr. 
Forseti bæjarstjórnar stjórnar umræðum á fundum hennar. Hann sér um, að 

fundargerðir séu skipulega færðar í gerðabók og allar tillögur og ályktanir séu 
rétt og nákvæmlega bókaðar, svo og hverja afgreiðslu þær hljóta. 

Forseti sér um að allt fari löglega og skipulega fram á fundum bæjarstjórnar. 
Hann úrskurðar um skilning á fundarsköpum, skv. samþykkt þessari, en skjóta 
má úrskurði hans til bæjarstjórnar. 

5. gr. 
Bæjarstjórn kýs tvo skrifara og tvo varaskrifara úr hópi bæjarfulltrúa til 1 árs 

í senn á sama fundi og forsetakosningar fara fram. Skrifarar skulu kosnir hlut- 
fallskosningu. a 

Skrifarar skulu telja saman atkvæði, þá er fram fara atkvæðagreiðslur í bæjar- 
stjórn. 

6. gr. 
Bæjarstjórn ræður sérstakan fundarritara utan bæjarstjórnar, sem sér um færslu 

gerðabókar og hafa skrifarar í samráði við forseta, eftirlit með því að rétt sé fært 

til bókar. 
Í gerðabók skal skráð, hvar og hvenær fundur sé haldinn, hverjir sitja fundinn, 

töluröð bæjarstjórnarfunda, svo og hver sé fundarritari, og einnig það, sem for- 

seti vill láta til bókar færa, þótt ekki sé til getið í dagskrá fundarins. 
Í fundarlok skal lesa upp gerðabók, og skulu allir viðstaddir bæjarfulltrúar 

undirrita hana. Hver fulltrúi, sem eigi er sammála hinum, á rétt á því að ágreinings- 
álit hans verði ritað með fáum orðum í gerðabókina. 

7. gr. 
Bæjarstjórn heldur reglulega fundi, einn fund í hverjum mánuði, og getur 

bæjarstjórn, ef hún telur ástæðu til, ákveðið fasta fundardaga. Þó er bæjarstjórn 
heimilt að fella niður fundi í júlí og ágúst. 

Bæjarstjóri boðar fundi bæjarstjórnar. 
Aukafundi skal halda skv. ákvörðun bæjarstjóra, forseta bæjarstjórnar, eða ef 

3 bæjarfulltrúar, hið fæsta, æskja þess.
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8. gr. 
Bæjarstjóri semur dagskrá bæjarstjórnarfundar. 
Á dagskrá skal taka: 
1. Fundargerðir bæjarráðs og annarra lögmætra nefnda, sem þurfa kunna stað- 

festingar bæjarstjórnar á ályktunum sínum. 
2. Hvert það mál, sem fellur undir verksvið bæjarstjórnar skv. 2. gr. sbr. og 

10. gr. laga nr. 58/1961, enda sé þess óskað af bæjarstjóra, bæjarráði, lögmætri 
nefnd, eða bæjarfulltrúa, að málið sé á dagskrá tekið. 

3. Lögmæltar kosningar nefnda og starfsmanna, svo og hvert það málefni ann- 
að, sem bæjarstjórn á um að fjalla að lögum. 

Sá, sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnar, skal tilkynna það bæj- 
arstjóra skriflega með tillögu, fyrirspurn eða stuttri greinargerð, eigi síðar en 48 
klst. fyrir boðaðan bæjarstjórnarfund. 

Bæjarstjóri skal í síðasta lagi 24 klst. fyrir boðaðan bæjarstjórnarfund, hafa 
sent öllum bæjarfulltrúum og jafnmörgum varabæjarfulltrúum dagskrá næsta bæj- 
arstjórnarfundar. 

Í dagskrá skal tilgreina fundarstað og tíma, þær fundargerðir, sem fyrir fundi 
liggja, sem fram hafa komið og gera í stuttu máli grein fyrir þeim málum öðrum, 
sem um skal fjallað. Fylgja skulu eftirrit fundargerða, tillagna, afrit af skýrslum 
og athugasemdir endurskoðenda svo og annarra gagna, sem geta til upplýsinga 
orðið um málefni á dagskrá. 

Ef ákveðinn verður aukafundur, skv. 3. mgr. 7. gr. skal að jafnaði til hans boð- 
að með dagskrá, er send verði bæjarfulltrúum með 24 klst. fyrirvara. 

Heimilt er þó að boða aukafund með styttri fyrirvara, ef aðkallandi mál bíður 
afgreiðslu, enda sé þess getið með fundarboðun, hvaða mál sé á dagskrá. 

Mál skulu afgreidd í þeirri röð, sem dagskrá segir, nema að bæjarstjórn ákveði 
að önnur röð skuli höfð. 

Heimilt er að taka mál á dagskrá, þótt ekki sé þess getið í fundarboði, enda 
samþykki viðstaddir bæjarfulltrúar þau afbrigði með meirihluta greiddum at- 
kvæðum þar um. 

9. gr. 
Á reglulegum fundarstað bæjarstjórnar skal auglýsa fundi bæjarstjórnar með 

a. m. k. 24 klst. fyrirvara og greina þar dagskrá. 

10. gr. 
Bæjarstjórnarfundi skal halda í heyranda hljóði. Bæjarstjórn getur þó ákveðið 

að ræða einstök mál fyrir luktum dyrum, t. d. einkamál manna eða mál, sem æski- 
legt er vegna hagsmuna bæjarins, að rædd séu fyrir luktum dyrum. 

Ef tillaga kemur fram um það, að mál skuli rætt fyrir luktum dyrum, skal úr- 
því skorið með atkvæðagreiðslu án umræðna. 

Óheimilt er að skýra frá því, sem fram kemur við umræður fyrir luktum dyr- 
um. 

Ef áheyrandi á bæjarstjórnarfundi raskar fundarfriði, getur forseti látið vísa 
honum út. 

11. gr. 
Bæjarstjórn getur enga bindandi ályktun gert, nema meira en helmingur bæjar- 

fulltrúa sé viðstaddur á fundi. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála, 
nema annað sé sérstaklega áskilið í samþykkt þessari. 

Bæjarstjóri og hver bæjarfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðauka- 
tillögu, frestunartillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu 
er, og bæjarstjórn á úrskurðarvald um. Skulu slíkar tillögur vera skriflegar.
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Ef jafnmörg atkvæði eru með máli og á móti, fellur það, nema við kosningar, 

þá ræður hlutkesti. 
Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með ein- 

faldri eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu bæjarstjóra, nefnda, eða með 

því að fresta því. 
Forseti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslu um tillögur skuli hagað. 

12. gr. 

Bæjarstjórn afgreiðir mál við eina umræðu, nema hina árlegu fjárhagsáætlun, 

ársreikninga og reglugerðir, sem hljóta skulu staðfestingar ráðherra. 

Um þessi mál skulu fara fram tvær umræður og líða ein vika hið skemmsta 

á milli umræðna. 

13. gr. 
Atkvæðagreiðsla fer þannig fram, að bæjarfulltrúi réttir upp hönd. 

Nafnakall skal viðhafa, ef forseti ákveður, bæjarstjóri óskar, eða tveir bæjar- 

fulltrúar hið fæsta. Við nafnakall greiða bæjarfulltrúar atkvæði eftir skrá um bæj- 

arfulltrúa í stafrófsröð. Nöfn varabæjarfulltrúa skal færa á skrá í réttri röð i 

stað nafna þeirra, sem fjarstaddir eru. Hlutkesti ræður á hverjum byrja skal. 

Við nafnakall er bæjarfulltrúum skylt að greiða atkvæði, nema hann færi rök 

fyrir undanfærslu sinni, er forseti metur gilda. 
Ef bæjarfulltrúi vill ekki una úrskurði forseta, má hann skjóta úrskurðinum 

til bæjarstjórnar, sem sker úr án umræðna. 

14. gr. 

Hver bæjarfulltrúi, sem vill taka til máls á bæjarstjórnarfundum, skal óska 

heimildar forseta. 
Að jafnaði skulu bæjarfulltrúar taka til máls í þeirri röð, sem þeir hafa kvatt 

sér hljóðs. Heimilt er að víkja frá þessu, ef um er að ræða bæjarstjóra eða fram- 

sögumenn svo og bæjarfulltrúa, sem gera vill stutta athugasemd eða leiðrétta um- 

mæli um sjálfan hann. 

Ef tveir eða fleiri kveðja sér hljóðs samtímis, ákveður forseti í hvaða röð 

þeir tala. Bæjarfulltrúi skal standa við sæti sitt, þá hann talar, nema ef forseti 

ákveði, að hann skuli flytja ræðu sína úr ræðustóli. 

Bæjarstjórn getur heimilað, ef % bæjarfulltrúa samþykkja, að maður utan 

bæjarstjórnar megi tala á bæjarstjórnarfundum, en skylt skal honum þá að gæta 

i hvívetna fundarskapa. 

15. gr. 
Framsögumaður má tala þrisvar við hverja umræðu máls, en aðrir bæjarfull- 

trúar tvisvar. Bæjarfulltrúa er þó heimilt að taka oftar til máls til að bera af sér 

ámæli eða gera stutta athugasemd við fundarsköp. 

Bæjarstjóri, sem ekki er jafnframt bæjarfulltrúi, skal hafa málfrelsi á bæjar- 

stjórnarfundum til jafns við bæjarfulltrúa. 

16. gr. 
Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. 

Ef bæjarfulltrúi tekur til máls við afgreiðslu á fundargerð nefndar, skal hann 

í upphafi taka fram, hvaða lið eða liði fundargerð hann óski að ræða, og má ekki 

ræða nema eitt mál í einu. 
Ekki má lesa upp prentað mál á bæjarstjórnarfundum, nema forseti leyfi.
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17. gr. 
Ef forseti telur umræður dragast úr hófi fram, getur hann lagt til, að umræðu- 

tími hvers bæjarfulltrúa megi ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða umræð- 
um hætt. 

Þá getur forseti hvenær sem er, lagt til að umræðu skuli lokið á ákveðnum 
tíma. Ekki má þó takmarka umræðu svo, að hún standi skemur en tvo tíma, meðan 
nokkur bæjarfulltrúi kveður sér hljóðs. 

Bæjarstjórn afgreiðir tillögur forseta, sbr. 1. og 2. mgr., umræðulaust. 
Hver bæjarfulltrúi getur borið fram slíka tillögu og skal hún einnig afgreidd 

umræðulaust. 
Ákvæði um takmörkun á ræðutíma eiga ekki við þegar fjallað er um frum- 

varp að fjárhagsáætlun. 

18. gr. 
Skylt er bæjarfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna, er að því lýtur, að gætt 

sé góðrar reglu. 
Ef bæjarfulltrúi ber aðra menn brigzlum eða víkur verulega frá umræðuefninu, 

skal forseti víta hann. Ef bæjarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi, getur forseti 
lagt til við bæjarstjórn, að hann verði sviptur málfrelsi, það sem eftir er fundar. 
Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. 

Ef bæjarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði bæjarstjórnar eða almenn óregla kemur 
upp á fundi, skal forseti gera hlé um stundarsakir, eða ef nauðsyn krefur, fresta 
eða slíta fundi. 

19. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að allar umræður í bæjarstjórn skuli skrásettar. 

Má þá ekkert niður fella, sem fram hefur komið á fundi bæjarstjórnar og hand- 
rit af umræðum bera með sér. Engar breytingar má gera, nema leiðrétta þurfi auð- 
sæjar og sannanlegar villur. 

Bæjarstjórn getur einnig ákveðið, að umræðurnar skuli gefnar út á prenti, 
ásamt því sem fest hefur verið í gerðabækur, svo og önnur skjöl, eftir því sem 
nauðsynlegt kann að þykja. 

Ef bæjarstjórn ákveður slíka útgáfu, skal hún jafnframt kjósa nefnd bæjarfull- 
trúa til að hafa umsjón með útgáfunni. 

Þá getur bæjarstjórn ákveðið, að bæjarstjórnarfundir skuli teknir á segulband, 
til geymslu einhvern ákveðinn tíma. 

Eftir hvern bæjarstjórnarfund skal öllum bæjarfulltrúum sent eftirrit af fundar- 
gerð ásamt fylgiskjölum hennar. 

III. KAFLI 

Réttindi og skyldur bæjarfulltrúa. 

20. gr. 
Hverjum bæjarfulltrúa er skylt að sækja fundi bæjarstjórnar nema lögleg for- 

föll hamli. 
Honum er skylt að taka að sér störf, sem bæjarstjórn felur honum, t. d. for- 

setastörf, setu í bæjarráði eða öðrum nefndum o. s. frv. 
Sá, sem hefur verið forseti bæjarstjórnar, setið í bæjarráði eða öðrum nefnd- 

um, getur þó skorazt undan kosningu jafnlangan tíma og hann hefur haft starfið 
á hendi. 

Bæjarfulltrúum er skylt að koma prúðmannlega fram á bæjarstjórnarfundum 
og utan funda. Gæta þagnarskyldu um einkamál og hagi einstaklinga og félaga, sem 
Þeir kynnu að fá vitneskju um, sem bæjarfulltrúar.
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Þá er þeim og skylt að gæta hagsmuna og velferðar bæjarins út á við sem 
inn á við, eftir sinni beztu getu, vinna og stuðla að friðsamlegri lausn deilumála, 
sem upp kunna að koma milli bæjarstjórnarfulltrúa og hafa í huga, að heill bæjar- 
félagsins er ofar þrasi og togstreitu stjórnmálanna. 

21. gr. 
Bæjarfulltrúum er heimilt að kynna sér bækur, skjöl og bréf bæjarins og 

stofnana hans. 

22. gr. 
Hver bæjarstjórnarfulltrúi á rétt á tiltekinni þóknun fyrir störf sín í bæjar- 

stjórn, skv. ákvörðun hennar. 

23. gr. 
Ef bæjarfulltrúi, kosinn í nefnd eða til annarra starfa, forfallast um stundar- 

sakir vegna veikinda eða af öðrum ástæðum, á hann rétt á að tilnefna mann af 
sama lista og hann var kjörinn, til að taka sæti hans á meðan, enda hafi vara- 
fulltrúi ekki verið kosinn. 

Hafi hann engan tilnefnt, fer um varamenn, skv. 2. og 3. mgr. 20. gr. sveitar- 
stjórnarlaga. 

24. gr. 
Bæjarstjórn getur veitt bæjarfulltrúa, sem þess óskar, lausn frá bæjarfulltrúa- 

starfi. 

IV. KAFLI 

Bæjarráð. 

25. gr. 
Á fundi bæjarstjórnar í júní ár hvert, skal kjósa þrjá menn í bæjarráð og þrjá 

menn til vara, hlutfallskosningu. Kosning bæjarráðs gildir unz nýtt bæjarráð hefur 
verið kjörið. 

Bæjarráð kýs formann og má kjósa bæjarstjóra, þótt ekki sé hann kjörinn í 
ráðið. 

Bæjarráð skal halda fund í viku hverri og ákveður bæjarráð vikudag. Heimilt 
er að fækka fundum bæjarráðs í júlí og ágúst. Aukafundi skal halda, ef bæjar- 
stjóri ákveður það eða ef tveir bæjarráðsmenn óska þess skriflega. 

Bæjarstjóri undirbýr dagskrá bæjarráðs og sér um, að hún verði send bæjar- 
ráðsmönnum eigi síðar en um hádegi þann dag, sem fundur er haldinn. Heimilt er 
að taka mál til meðferðar í bæjarráði, þótt ekki sé tilgreint í dagskrá, en skylt er 
þá að fresta afgreiðslu þess til næsta fundar, ef þess verður óskað. 

Formaður sér um að allt fari löglega og skipulega fram á fundum og úrskurð- 
ar ágreiningsmál, sem rísa kunna út af fundasköpum. Þeim úrskurði má skjóta til 
úrlausnar bæjarráðs. 

Bæjarráð getur ráðið fundarritara utan bæjarráðs. Í gerðabók skal greina frá 
því hvar fundur er haldinn og hvenær, tölu fundar, hverjir sitja fundinn og hver 
sé fundarritari. Þá skal greint frá framlögðum skjölum og efni þeirra í stuttu máli, 
svo og hverja afgreiðslu þau fá. 

Um fundarsköp bæjarráðs fer eftir sömu reglum og gilda um bæjarstjórn eftir 
því, sem þau geta átt við. 

26. gr. 
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með framkvæmdastjórn Vestmannaeyjabæjar 

að því leyti, sem hún er ekki öðrum fengin, skv. lögum, reglugerðum eða sérstök- 
um samþykktum bæjarstjórnar.
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Bæjarráð tekur skv. heimild 36. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 58/1961, fullnaðar- 
ákvörðun um þau mál, sem til þess koma, nema um verulegt fjárhagsatriði sé að 
ræða eða málefni, þar sem ákvörðun bæjarstjórnar er sérstaklega áskilin að lög- 
um. Ekki getur bæjarráð þó tekið fullnaðarákvörðun um mál, ef bæjarráðsmaður 
eða bæjarstjóri óskar, að bæjarstjórn taki fullnaðarákvörðun um það, nema um 
sé að ræða mál, sem bæjarstjórn hefur vísað til fullnaðarafgreiðslu hjá bæjar- 
ráði. 

27. gr. 
Bæjarráð hefur eftirlit með fjárstjórn bæjarins. Það undirbýr árlega fjárhags- 

áætlun bæjarins og sér um, að ársreikningar hans séu samdir og tilbúnir til endan- 
legrar afgreiðslu bæjarstjórnar. 

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn hvernig varið skuli fé því til verklegra 
framkvæmda, að því leyti, sem slíkt er ekki fram tekið í fjárhagsáætlun. 

28. gr. 
Skylt er starfsmönnum bæjarins að sitja fundi bæjarráðs, ef það eða bæjar- 

stjóri óskar þess, þegar til umræðu eru þau málefni, sem störf þeirra snerta. 

V. KAFLI 

Um bæjarstjóra. 

29. gr. 
Bæjarstjórn ræður bæjarstjóra. Ráðningartími hans skal að jafnaði vera hinn 

sami og kjörtímabil bæjarstjórnar. Heimilt er þó að ráða bæjarstjóra til lengri 
tíma, en þá er ráðningarsamningur uppsegjanlegar af beggja hálfu með sex mán- 
aða fyrirvara, hvenær sem er eftir að kjörtímabilinu er lokið. 

Nú næst ekki meirihluti í bæjarstjórn fyrir ráðningu bæjarstjóra, svo að bæjar- 
stjóri er i andstöðu við meirihluta bæjarstjórnar, og getur þá ráðherra ákveðið, að 
bæjarstjórnarkosningar skuli fara fram á ny. 

30. gr. 
Bæjarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarstjórn gerir, 

og framkvæmd á málefnum bæjarins yfirleitt að því leyti, sem bæjarstjórn hefur 
ekki ákveðið annað um tiltekin mál. 

31. gr. 
Bæjarstjóri á sæti á fundum bæjarstjórnar og bæjarráðs og hefur þar sömu 

réttindi og skyldur sem bæjarfulltrúar, nema annað sé sérstaklega fram tekið í 
þessari samþykkt. Hann á einnig sæti í fastanefndum. 

Ekki hefur hann atkvæðisrétt í bæjarstjórn né í bæjarráði, nema hann sé til 
þess kjörinn. 

Hann hefur óbundið málfrelsi og tillögurétt á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs 
og í nefndum. 

32. gr. 
Nú samþykkir bæjarstjórn ályktun, sem hefur verulegan kostnað í för með 

sér, sem ekki hefur verið gert ráð fyrir á gildandi fjárhagsáætlun, og getur bæjar- 
stjóri þá fellt slíka ályktun úr gildi um sinn, og skal þessi ákvörðun færð í gerða- 
bókina. 

Um þetta skal hann svo fljótt sem verða má senda ráðuneytinu skýrslu, og 
leggur það úrskurð á málið. Bæjarstjóri skal senda bæjarstjórninni afrit af skýrsl- 
unni, svo að hún geti gert athugasemdir við hana, áður en hún fer til ráðuneytisins.
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33. gr. 

Útgjöld, sem ekki eru lögbundin, samningsbundin eða leiðir af fyrri samþykkt 

bæjarstjórnar, má ekki greiða, nema til komi samþykkt bæjarstjórnar. 

Ekkert gjald má greiða úr bæjarsjóði, nema bæjarstjóri ávísi því til greiðslu 

eða einhver sá, sem fengið hefur umboð bæjarráðs til slíks. 

34. gr. 

Bæjarstjóra er heimilt að fela öðrum að gegna störfum sínum í forföllum. 

Stendur sú ákvörðun óhögguð, nema bæjarráð ákveði aðra tilhögun. 

VI. KAFLI 

Endurskoðendur. 

35. gr. 

Bæjarstjórn kýs endurskoðendur til eins árs í senn til að endurskoða reikninga 

bæjarins og fyrirtækja hans. 
Bæjarfulltrúar eru ekki kjörgengir til endurskoðunarstarfa. 

Um framkvæmd endurskoðunar fer eftir ákvæðum d. liðs III. kafla laga nr. 

58/1961. 
Lokið skal endurskoðun eigi síðar en 30. júní ár hvert. 

Kjörnir endurskoðendur eiga rétt á þóknun fyrir starf sitt eftir ákvörðun 

bæjarstjórnar. 

36. gr. 

Bæjarráði er heimilt að fela lögg. endurskoðanda að semja reikninga kaupstað- 

arins og fyrirtækja hans sbr. 27. gr. Jafnframt getur það falið honum að hafa eftir- 

lit með endurskoðun ársreikninga og gæta þess, að kröfum í lögum og reglum um 

bókhald og endurskoðun sveitarfélaga sé fullnægt. Senda skal hann bæjarráði 

skýrslu um niðurstöður sínar áður en bæjarráð gerir tillögu um afgreiðslu árs- 

reikninga til bæjarstjórnar. 

VII. KAFLI 

Nefndir. 

37. gr. 

Bæjarstjórn kýs hlutfallskosningu eftirtaldar nefndir og starfsmenn til að fara 

með tiltekin mál eftir því, sem lög mæla fyrir og samkvæmt sérstakri samþykkt 

bæjarstjórnar í júní ár hvert: 

A. Til eins árs: 
Fjórir menn í bygginganefnd og fjórir til vara. 
Fimm menn í framfærslunefnd og fimm til vara. 
Fimm menn í hafnarstjórn og fimm til vara. 
Einn bæjarfulltrúa og einn til vara í heilbrigðisnefnd. 
Fimm menn í framtalsnefnd og fimm menn til vara. 
Tvo menn í stjórn Sparisjóðs og tvo til vara. 
Þrjá menn í stjórn Ekknasjóðs og þrjá til vara. 
Fimm menn í fegrunarnefnd og fimm til vara. 
Þrjá menn í íþróttavallaráð og þrjá til vara. 

10. Tvo menn í vinnumiðlunarnefnd og tvo til vara. 
11. Fimm menn í stjórn Elliheimilis og fimm til vara. 
12. Tvo fóðurgæzlumenn og tvo til vara. 
13. Þrjá menn í rafmagnsnefnd og þrjá til vara.
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14. Fimm menn í sundlaugarnefnd og fimm til vara. 
15. Einn bæjarfulltrúa og einn til vara í stjórn Lífeyrissjóð starfsmanna Vest- 

mannaeyjakaupstaðar. 
16. Tvo menn í náttúruverndarnefnd og tvo til vara. 
17. Þrjá menn í fjallskilanefnd og þrjá til vara. 
18. Einn mann í fasteignamatsnefnd og einn til vara. 
19. Einn mann í verðlagsskrárnefnd og einn til vara. 

Til fjögurra ára: 
20. Fjórir menn í brunamálanefnd og fjórir til vara. 
21. Finnm menn í barnaverndarnefnd og fimm til vara. 
22. Fjórir menn í fræðsluráð og fjórir til vara. 
23. Sex menn í áfengisvarnarnefnd og sex til vara. 
24. Fjóra menn í stjórn Sjúkrasamlags og fjóra til vara. 
25. Þrjá menn á þing Sambands íslenzkra sveitarfélaga og þrjá til vara. 
26. Einn mann í trúnaðarráð Brunabótafélags Íslands og einn til vara. 
27. Kjörstjórnir lögum samkvæmt. 
28. Átta menn í sjó- og verzlunardóm og átta til vara. 
29. Róðrarsamþykktareftirlitsmenn, skv. róðrarsamþykkt. 
30. Aðrar nefndir skal bæjarstjórn kjósa eftir þörfum. 

Nefndir, sem starfa á vegum bæjarstjórnar, skulu kjósa sér formann. 
Formenn skulu boða nefndir saman til funda. 

Ef tveir nefndarmenn hið fæsta, óska eftir að fundur sé haldinn í nefnd þeirri, 

sem þeir eiga setu í, geta þeir farið fram á það við nefndarformann, og skal 
hann þá boða nefndina saman til fundar svo fljótt sem auðið er. 

Einnig getur bæjarstjóri boðað, að fundir skulu haldnir í nefndum, ef honum 
þykir ástæða til, til að ræða ýmis bæjarmál. 

B. Endurskoðendur til eins árs, sbr. lög nr. 58./1961: 
Tvo endurskoðendur reikninga bæjarsjóðs og tvo til vara. 
Tvo endurskoðendur reikninga hafnarsjóðs og tvo til vara. 
Tvo endurskoðendur reikninga Skipaafgreiðslu hafnarsjóðs og tvo til vara. 
Tvo endurskoðendur reikninga Rafveitu og tvo til vara. 
Tvo endurskoðendur reikninga Sparisjóðs Ve. og tvo til vara. 
Tvo endurskoðendur reikninga Ekknasjóðs og tvo til vara. 
Tvo endurskoðendur reikninga Lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjakaup- 
staðar og tvo til vara. 
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38. gr. 
Um skipan nefnda, valdsvið þeirra og verksvið, eftir því sem ákveðið er í lög- 

um eða samþykktum bæjarstjórnar. Þar sem ekki er um slíkar reglur að ræða, 
getur bæjarstjórn sett þær. 

Ekki má framselja slíkri nefnd vald, sem bæjarstjórn er fengið að lögum. 
Þegar kjörtími nefnda er ákveðinn, skal litið svo á, að umboð nefndarmanna 

falli niður þegar kjörtími bæjarstjórnar er á enda, nema um sé að ræða nefnd, 
sem fengið hefur til úrlausnar ákveðið og afmarkað verkefni. Þá skal litið svo á, 
að starfi hennar ljúki fyrst, er verkefnið er til lykta leitt. 

39. gr. 
Allar fastanefndir bæjarstjórnar skulu færa gerðabækur um störf sin og skulu 

gerðir fastanefnda, svo og nefnda, sem bæjarstjórn setur í einstök mál, lagðar fyrir 
bæjarstjórn til meðferðar og endanlegrar samþykktar eða synjunar. 

B35
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VIII. KAFLI 

Um starfsmenn bæjarins. 

40. gr. 
Bæjarstjórn skipar fasta starfsmenn bæjarins, og veitir þeim lausn eftir því, 

sem nánar segir í samþykkt þessari, nema vald til slíks sé að lögum fengið öðrum 
aðilum eða á annan veg mælt fyrir í reglugerðum um sérmál tiltekinna stofnana. 

Bæjarstjórn getur falið bæjarráði að skipa í ákveðnar stöður. 
Fastar stöður skulu að jafnaði auglýstar til umsóknar, en heimilt er þó bæjar- 

stjórn (bæjarráði) að skipa í stöðu án slíkrar auglýsingar. Bæjarstjórn (eða bæjar- 
ráð) getur ákveðið hver almenn skilyrði skuli gilda um skipan í stöður hjá bæn- 
um, svo og sérskilyrði, er gilda skuli um ákveðnar stöður. 

Um réttindi og skyldur starfsmanna bæjarstjórnar gilda ákvæði laga um rétt- 
indi og skyldur starfsmanna ríkisins eftir því sem við getur átt, nema annað sé 
sérstaklega ákveðið í samþykktum bæjarstjórnar. 

Bæjarstjóri f. h. bæjarstjórnar getur sett starfsmönnum erindisbréf og ákveðið 
þar starfssvið þeirra. 

Skylt er starfsmönnum að hlýða breytingum á starfssviði sínu, enda missi þeir 
einskis af launum við þá breytingu. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til þess að öðlast gildi 
þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin samþykkt um stjórn bæjarmálefna í Vestmanna- 
eyjakaupstað nr. 28 11. maí 1954. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. april 1966. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 121. 12. apríl 1966. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 118 9. september 1954, um sölu og veitingar áfengis. 

1. gr. 
1. mgr. 3. gr. orðist svo: 
Allt það áfengi, sem áfengisverzlunin lætur af hendi, skal merkt innsigli hennar. 

Á hverri flösku skal tilgreint útsöluverð. Þó er ráðuneytinu heimilt að veita undan- 
þágu frá verðmerkinu, ef ástæða þykir til. Áfengi, sem selt er veitingahúsum, skal enn 
fremur sérstaklega auðkennt með merki á hverri flösku. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt áfengislögum nr. 58 24. april 1954, öðlast 

Þegar gildi. 
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 12. april 1966. 

Jóhann Hafstein. 
  

Ólafur. W. Stefánsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitu Akureyrar. 

Vatnsskattur. 

1. gr. 
Fyrir vatnsnotkun skal greiða árlega vatnsskatt af öllum húsum í lögsagnar- 

umdæmi Akureyrar, sem fá vatn úr vatnsveitu bæjarins. 

2. gr. 
Vatnsskattur samkv. 1. gr. skal vera 3% af fasteignamati húss. 

3. gr. 
Hafi hús ekki verið virt fasteignamatsvirðingu, ákveður vatnsveitan skattinn. 

Aukavatnsskattur. 

4. gr. 
Auk vatnsskatts samkv. 1. gr. skal greiða aukavatnsskatt fyrir verksmiðjur, 

iðnfyrirtæki (vinnslustöðvar), útgerðarstöðvar, sláturhús, frystihús, efnalaugar, 

þvottahús, bifreiðaþvottastöðvar og önnur slík fyrirtæki, svo og fyrir hreyfivélar og 
gosbrunna. 

5. gr. 
Aukavatnsskatt skal innheimta samkvæmt mæli með kr. 2.00 fyrir hvern ten- 

ingsmetra vatns. 

6. gr. 
Vatnsveitan lætur notendum í té löggilta vatnsmæla og er ársleiga fyrir hvern 

mæli kr. 200.00. 

Skipavatnsskattur. 

7. gr. 
Greiðsla fyrir vatn, sem selt er til skipa og báta í Akureyrarhöfn, skal vera kr. 

15.00 fyrir hvern teningsmetra, þó aldrei minna en kr. 100.00. 

8. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot en þau, sem að framan eru talin, skal hverju sinni greidd- 

ur aukavatnsskattur eftir ákvörðun vatnsveitunnar. 

Heimæða- og tengigjald. 

9. gr. 
Gjald vegna lagna heimæða frá götuæð vatnsveitunnar í stofnkrana húss, sbr. 5. 

gr. reglugerðar vatnsveitunnar nr. 55 frá 30. apríl 1959, skal vera kr. 10.00 fyrir hvern 
teningsmetra húss. 

Vatnsveitunni er ekki skylt að leggja heimæð eða tengja hana, fyrr en hús- 
eigandi hefur greitt heimæða- og tengigjald.
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Um gjalddaga, ábyrgð á greiðslu o. fl. 

10. gr. 
Gjalddagi vatnsskatts af húsum er 1. febrúar ár hvert og greiðist skatturinn 

í einu lagi fyrir líðandi ár. 
Aukavatnsskatt er heimilt að innheimta eftir á með 4 gjalddögum í lok hvers 

ársfjórðungs. 
Vatn til skipa skal greiða við afhendingu. 
Vatnsskattur greiðist í skrifstofu bæjargjaldkera. 

11. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts vegna húss sins. 
Eigandi fyrirtækis ber ábyrgð á greiðslu aukavatnsskatts vegna atvinnurekstrar. 

Útgerðarmaður skips eða skipstjóri ber ábyrgð á greiðslu vatns til skips. 
Greiðsla vatnsskatts er tryggð með lögveði í eigninni næstu 2 ár eftir gjald- 

daga, með forgangsveði fyrir hvers konar samnings- og aðfararveðum. 
Vatnsskatt og önnur gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki. 
Heimilt er að loka fyrir vatn frá veitukerfinu til þeirra, sem ekki greiða vatns- 

skatt á réttum gjalddögum. 

Ýmis ákvæði. 

12. gr. 
Ef vatn er notað án mælis, þar sem svo hagar til, sem í 4. gr. segir, getur vatns- 

veitan ákveðið aukavatnsskattinn eftir ætlaðri notkun. 
Vilji vatnsnotandi ekki sætta sig við ákvörðun vatnsveitunnar um aukavatns- 

skatt, getur hann krafizt þess, að vatnsnotkun hans verði mæld tiltekið tímabil, 
og verður aukavatnsskattur þess árs reiknaður í hlutfalli við þá mælingu. 

13. gr. 
Hrökkvi tekjur vatnsveitunnar ekki fyrir rekstrarútgjöldum, getur bæjarráð 

ákveðið fyrir eitt ár í senn, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytisins, að 
hækka vatnsskattinn um allt að 50%. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi 
þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Vatnsveitu Akureyrar nr. 68 8. apríl 1965. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. apríl 1966. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

fyrir Bifreiðalánasjóð héraðslækna. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Bifreiðalánasjóður héraðslækna. 
Hlutverk hans er að lána héraðslæknum, sem eru að hefja héraðslæknisstörf, 

fé til bifreiðakaupa. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 1000 000.00 — ein milljón krónur — er ríkissjóður 

leggur fram samkvæmt 14. gr. læknaskipunarlaga nr. 43/1965. 

3. gr. 

Stjórn sjóðsins skal vera í höndum þriggja manna, sem heilbrigðismálaráð- 

herra skipar. Skal einn þeirra vera tilnefndur af stjórn Læknafélags Íslands, en 

tveir skulu skipaðir án tilnefningar og skal annar þeirra vera formaður stjórnar- 

innar. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins ákveður lánsupphæð, lánstíma og lánskjör. Stjórn sjóðsins skal 

leita umsagnar landlæknis um lánsumsóknir. 

5. gr. 
Héraðslæknir, sem fær lán úr sjóðnum skal skuldbinda sig til að gegna héraði 

samfellt í 1 ár að minnsta kosti. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins ákveður hvaða tryggingu hún metur gilda, en sé tekið veð í 

bifreið læknisins, skal hún vera húftryggð og veðið ná til tryggingarandvirðisins. 
Lántaki greiðir kostnað af lántökunni, svo sem þinglýsingar- og stimpilgjald. 

7. gr. 
Heimilt er sjóðsstjórninni að fela bankastofnun útborgun lána, bókhald, inn- 

heimtu og eftirlit með greiðslum. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 14. gr. læknaskipunarlaga nr. 43/1965, 
öðlast þegar gildi. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 19. april 1966. 

Jóhann Hafstein. 

Jón Thors.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Mjóafjarðarhöfn. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Mjóafjarðarhöfn tekur yfir Mjóafjörð vestan línu, sem hugsast dregin úr Merki- 

gili norðan fjarðarins í Gilsártanga sunnan fjarðarins. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, skulu renna í hafnarsjóð Mjóa- 

fjarðar, og skal honum varið til þess að gera umbætur á höfninni, til byggingar 
mannvirkja, er höfninni tilheyra, og til leiðarmerkja við höfnina og innsiglingu. 
Hafnarnefnd Mjóafjarðar skipa þrír menn. Kýs hún sér formann og hefur hann á 
hendi innheimtu hafnargjaldanna og reikningsskil fyrir hafnarsjóð. Hreppsnefnd 
kýs hafnarnefnd til fjögurra ára í senn og skal einn þeirra ávallt vera í hreppsnefnd- 
inni. Kosning í hafnarnefnd skal jafnan fylgja hreppsnefndarkosningum. 

Hafnarnefnd skal sjá um að reglugerð þessari sé hlýtt og stjórna hafnarsjóðnum 
með eftirliti hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd veitir fé úr sjóðnum til umræddra framkvæmda eftir tillögum 
hafnarnefndar, og ber ábyrgð á sjóðnum, sem öðrum eignum hreppsins. 

Reikningur hafnarsjóðs skal fylgja sveitarsjóðsreikningum og endurskoðast og 
úrskurðast ásamt þeim. Handbært fé sjóðsins skal ávallt ávaxta í Landsbanka Ís- 
lands eða annarri jafn tryggri lánsstofnun. 

3. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má innheimta með lögtaki. 

ITI. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Hafnarnefnd sér um, að gætt sé almennrar reglu á höfninni og við hana. 
Er öllum skylt að hlýða boði og banni tafarlaust og enn fremur þeirra starfs- 

manna, sem hún setur til þess að gæta reglu. 

5. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Í skipum, sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós, nema í eldavél skips- 
ins og á ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar á því svæði, sem unnið er að 
fermingu þeirra eða affermingu. 

6. gr. 
Seglfestu eða öðru, sem valdið getur skemmdum, má hvergi kasta úti á höfninni, 

og seglfestu má hvergi taka innan takmarka hafnarinnar, nema með leyfi hafnar- 
nefndar.
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Við höfnina má ekki gera nein hafnarmannvirki, né breyta eða auka við þau, 

sem nú eru, og ekki heldur fylla upp né dýpka út frá landi, nema leyfi hafnar- 

nefndar komi til, og gildir leyfið aðeins til eins árs, sé það látið ónotað. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa og umferð þeirra í höfninni. 

7. gr. 
Fiskiskip, og önnur skip, sem ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast 

svo á höfninni, að tálmi fermingu eða affermingu annarra skipa og skulu þau í 

hvert skipti skyld að hlýða boði hafnarnefndar eða umboðsmanns hennar um það, 

hvar þau skuli leggjast. Aldrei mega slík skip liggja svo nærri bryggjum, að ekki 

sé nægilegt rými fyrir önnur skip að komast að og frá. 
Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að það hindri eða tefji umferð um 

höfnina. 
Skip eða bátar mega aldrei leggja svo frá sér strengi eða aðrar festar, að það 

tálmi umferð. Festar skipa má aldrei leggja yfir alfaraleið. 

V. KAFLI 

Um hafnargjöld. 

8. gr. 
a. Skip, sem eru eign búsettra manna við hafnarsvæðið eða skrásett þar og ekki 

eru í millilandasiglingum, svo og skip, sem leggja upp afla til vinnslu á Mjóa- 
firði, skulu greiða hafnargjöld einu sinni á ári, sem hér segir: 

Vélbátar yfir 5 rúmlestir brúttó, greiði kr. 20.00 af hverri brúttórúmlest, 

þó ekki yfir kr. 1000.00 árlega. 
Vélbátar undir 5 rúmlestum brúttó greiði árlegt gjald kr. 100.00. 

b. Fiskiskip greiði kr. 1.00 af hverri nettórúmlest, þó ekki oftar en 5 sinnum á ári. 
c. Innlend strandferðaskip greiði kr. 0.70 af hverri nettórúmlest í hvert sinn, er 

þau koma á Mjóafjarðarhöfn. 
d. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma og hafa samband við land, greiði 

kr. 1.20 af hverri nettórúmlest, í hvert skipti, er þau koma á Mjóafjarðarhöfn. 

9. gr. 
Skip, sem lagt er við föst legutæki á höfninni, greiði árlega fyrir það sem 

hér segir: 
a. Ef þau eru skrásett í Mjóafjarðarhreppi og að öllu leyti eign manna, sem 

búsettir eru við hafnarsvæðið, greiði opnir bátar yfir 3 rúmlestir brúttó kr. 
100.00, vélbátar með þilfari kr. 300.00 en stærri skip kr. 500.00. Gjald þetta er 
árlegt gjald og er gjalddagi þess hinn 1. október ár hvert. 

b. Um aðra báta eða skip fer eftir samkomulagi við hafnarnefnd. 

VI. KAFLI 

Um bryggjugjöld. 

10. gr. 
Hvert skip, sem leggst við bryggju eða að skipi, sem við hana liggur, skal 

greiða bryggjugjald af nettóstærð skipsins, talið í heilum rúmlestum, en brotum 
skal sleppt. Varðskip eru þó undanþegin bryggjugjaldi. Gjöldin greiðast sem hér 
segir:
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a. Af öllum aðkomuskipum, öðrum en varðskipum, greiðist kr. 0.70 af nettó- 
rúmlest fyrir fyrsta sólarhring og kr. 0.50 fyrir hvern sólarhring eða brot úr 
sólarhring, sem fram yfir er. 

b. Bátar og skip, heimilisföst í Mjóafjarðarhreppi, svo og skip, sem leggja þar 
upp afla til vinnslu, skulu greiða kr. 8.00 af hverri brúttórúmlest, einu sinni 
á ári. 

VII. KAFLI 

Um vörugjald. 

11. gr. 
Vörugjald skal greiða til hafnarsjóðs af öllum vörum, svo og af skepnum, 

lifandi og dauðum, sem fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undan- 
tekningum, sem um getur í næstu grein. 

12. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga 

því ekki að leggjast í land, nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda sé 

það ákveðið samkvæmt farmskránni, greiðist ekkert gjald. 

13. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið á farmskránni. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 
úr landi. 

c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 
e. Vörur og tæki til hafnarinnar. 
f. Sild og annar sjávarafli, sem lagður er í land til verkunar, ef samið er sér- 

staklega um slík not af mannvirkjum hafnarinnar. 

14. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. Fara skal eftir 
farmskrá skipa við útreikning vörugjalda. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skips 
er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. Sé engin farmskrá, 
skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem 
fleyta hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann, 
hvenær sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentugast. 
Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri 
tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

15. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur, og gjaldið 

greiðist eins og þar segir.



19. apríl 1966. 289 Nr. 124. 

VIII. KAFLI 

Vörugjaldskrá. 

16. gr. 
Vörugjald skal greiða sem hér segir: 

1. Kol, salt, sement, pr. 100 kg ..........00.0. 0... kr. 2.50 
2. Saltfiskur, verkaður og óverkaður, pr. 100 kg ......0000000.000... — 250 
3. Freðfiskur, pr. 100 kg ............2.20000 00 0s nr — 2.50 
4. Sildarlysi og annað lýsi, pr. 100 kg ..........00....00 0000... — 250 
5. Freðsíld, pr. 100 kg .............0000000 0... enn — 2.50 
6. Fiski-, síldar- og fóðurmjöl, pr. 100 kg ..........0..00 000... — 2.50 
7. Korn, mjölvörur, sykur, pr. 100 kg ..........00. 000. — 2.50 
8. Tilbúinn áburður, pr. 100 kg .............200.0. 00. ner — 2.50 
9. Fuelolia, pr. 100 kg ..........2...00. 000 — 3.00 

10. Hráolía, steinolia, benzin, pr. 100 kg ...........0..0000 00... nn — 3.50 
11. Kjöt, pr. 100 kg ss... renees — 3.50 
12. Fiskumbúðir, pr. 100 kg ............00.0000 0... — 3.50 
13. Skreið, pr. 100 kg ...............00 0000. — 3.50 
14. Línur, önglar, net, nætur, pr. 100 kg .........00000 0000. — 4.00 

15. Smurningsolíur, pr. 100 kg ............00.0. 0... — 4.00 
16. Málning, pr. 100 kg .........2.....0000e res — 6.00 
17. Hreinlætisvörur, pr. 100 kg .........0....0000 0... — 8.00 
18. Kaffi, pr. 100 kg .........2......0.0000nn rr — 12.00 
19. Åvextir, pr. 100 kg suser ennen sees — 8.00 
20. Rúðugler, pr. 100 kg ......s0ssseeeeeeeeeeeeeveennnevsnenennvnse — 12.00 
21. Vefnaðarvörur, pr. 100 kg ................ 0020. — 20.00 
22. Tóbak, pr. 100 kg .............00 00... nn — 40.00 
23. Timbur, pr. teningsfet ..............0.00.0...0 0. — 0.60 
24. Tómar tunnur, pr. stk. ...........2..0.. 00. — 1.20 
25. Saltsild, pr. tunnu ...............00....0.0.n nn — 2.50 
26. Aflagjald af síld og öðrum fiski, pr. 100 kg .......00000000000.. — 0.80 
27. Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd, pr. 100 kg ....….............. — 4.00 

Minnsta gjald i hverjum flokki er kr. 2.50. 

17. gr. 
Vidtakandi greiðir vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, en sendandi 

af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. Vörugjöld falla í gjalddaga áður en viðkom- 
andi skip fer úr höfninni, nema um annað hafi verið samið við hafnarstjórn. Gjald- 
daga fyrir ársgjöld ákveður hafnarstjóri. 

Hafnargjöld eru tryggð með lögveði í skipunum og gengur það veð fyrir samn- 
ingsveðskuldum í tvö ár. 

18. gr. 
Gjald fyrir vörur þær, sem um getur í 16. gr., greiðir eigandi eða umboðsmaður 

hans á Mjóafirði, og hefur hafnarsjóður haldsréit á vörunum þar til gjaldið er greitt. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður standa skil á greiðsl- 

unni. Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða af- 
greiðslumaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð renna í hafnarsjóð Mjóafjarðar. 
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IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

19. gr. 
Um skaðabótaskyldur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. Ef samningum verður ekki við komið um 
skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 3 dómkvöddum, óvilhöllum mönnum. Hvorum 

aðila um sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður 
er liðinn frá því, að matsgerð fer fram. 

Yfirmat skal framkvæmt af 5 dómkvöddum, óvilhöllum mönnum. Kostnað við 
yfirmat greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæð verður eigi breytt meira 
en sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Að öðrum kosti greiðir 
hinn aðilinn kostnaðinn. 

20. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni, meðan mál hans er óútkljáð, nema hann 
setji tryggingu, er hafnarstjóri tekur gilda. 

21. gr. 
Enginn skipstjóri getur vænzt að fá afgreiðslu hjá lögreglustjóra eða umboðs- 

manni hans, nema hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra, að hann hafi greitt 
gjöld þau, er innheimtumaður hafnarinnar á að innheimta, svo og sektir og skaða- 
bætur, ef um slíkt er að ræða, er hann á að greiða. 

22. gr. 
Hverja þá skipun, er samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa stýri- 

manni, ef skipstjóri er ekki á skipi og ekki heldur umboðsmaður hans. Ef stýri- 
maður eða stýrimenn eru einnig fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skips- 
höfninni skipunina, og er það jafngilt og skipstjóri hefði fengið hana sjálfur. 

23. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 10000.00, nema þyngri 

refsing liggi fyrir samkvæmt lögum. 
Sektirnar renna í Hafnarsjóð Mjóafjarðar. 

24. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með, samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946, sbr. lög nr. 41 5. apríl 1948, til að öðlast þegar gildi, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur niður gjaldskrá fyrir Mjóafjarðarhrepp, nr. 134 30. júní 1950. 

Samgöngumálaráðuneytið, 19. april 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Brynjólfur Ingólfsson.



22. april 1966. 291 Nr. 125. 

REGLUGERÐ 

um skrifstofu rannsóknastofnana atvinnuveganna. 

1. gr. 

Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna er sérstök ríkisstofnun, sem 
heyrir undir atvinnumálaráðuneytið. Verkefni skrifstofunnar er að annast bók- 
hald og fjárvörzlu fyrir eftirtaldar stofnanir: 

Hafrannsóknastofnun, 
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, 
Rannsóknastofnun iðnaðarins, 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins og 
Rannsóknaráð ríkisins. 
Skrifstofunni ber einnig að annast skýrslugerðir og veita aðstoð við undir- 

búning fjárlagaáætlana eftir því, sem forstjórar framangreindra stofnana óska. 
Öðrum verkefnum sinnir skrifstofan eftir ákvörðun atvinnumálaráðuneytisins. 

2. gr. 
Ráðherra skipar skrifstofustjóra fyrir Skrifstofu rannsóknastofnana atvinnu- 

veganna að fengnum tillögum forstjóra stofnana þeirra, sem getur í 1. gr. Annað 
starfsfólk skipar ráðherra að fengnum tillögum skrifstofustjóra. 

3. gr. 
Skrifstofan hefur sjálfstæðan fjárhag og hefur sem starfsfé það, sem Alþingi 

ætlar henni hverju sinni í fjárlögum. 

4. gr. 
Fé því, sem rannsóknastofnunum atvinnuveganna og Rannsóknaráði ríkisins 

er veitt í fjárlögum skal ávísað um hendur skrifstofunnar. Hún annast innheimtu á 
þeim kröfum, sem skapast vegna starfsemi hinna einstöku stofnana, allt í samráði 
við hlutaðeigandi forstjóra. 

5. gr. 
Skrifstofan heldur spjaldskrá yfir allt starfsfólk hinna ýmsu stofnana og ber 

að tilkynna henni um leið og ráðning starfsmanns hefur verið ákveðin, hvort heldur 
er fastráðið eða lausráðið starfsfólk. 

6. gr. 
Forstjóri stofnunar eða Innkaupastofnunar ríkisins í hans umboði annast á 

sina ábyrgð innkaup stofnunarinnar. Forstjóri getur veitt skrifstofu rannsóknastofn- 
ananna umboð til að annast slík kaup, ef hentara þykir. Annist skrifstofan ekki 
slík kaup, ber að gera henni aðvart, þegar stofnað er til skuldbindingar af þessu tagi. 

7. gr. 
Forstjóri stofnunar ber alla ábyrgð á fjárreiðum stofnunarinnar öðrum en sjóð- 

vöræzlu, og ber skrifstofunni því aðeins að greiða reikninga, að þeir séu áritaðir af 
forstjóra stofnunarinnar eða öðrum þeim, sem hann hefur gefið til þess umboð.
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8. gr. 

Skrifstofan skal halda sérstakan sjóðreikning fyrir hverja rannsóknastofnun og 

einn að auki fyrir sinn eigin rekstur. Verði skrifstofunni falin önnur verkefni, 

skal halda sérstakan sjóðreikning fyrir þau. 
Forstjórar stofnanna skulu fá mánaðarlega reikningsyfirlit, hver yfir stöðu 

sinnar stofnunar, í því formi, sem þeir ákveða sameiginlega. Upplýsingar um stöðu 

á sjóðsyfirliti eða aðrar upplýsingar úr bókhaldinu skulu þeir fá eftir því, sem 

þeir óska hverju sinni. 

9. gr. 
Starfsfólki Skrifstofu rannsóknastofnana atvinnuveganna er skylt að gæta þag- 

mælsku um atriði, er það fær vitneskju um í starfi sínu, og ber í því tilliti að skoða 

hverja stofnun sem sjálfstæðan aðila. Upplýsingar úr bókhaldinu skulu einungis 

gefnar samkvæmt heimild hlutaðeigandi forstjóra. 

10. gr. 
Skrifstofunni er heimilt að taka að sér þjónustu við rannsóknastofnanir, þótt 

hún ekki verið talin sameiginleg þeim öllum, enda séu allir forstjórar stofnananna, 
sem í hlut eiga, því samþykkir og hæfileg greiðsla fyrir þá þjónustu komi til af 

fjárveitingu hlutaðeigandi stofnunar. 

11. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 63. gr., sbr. 59. gr. laga nr. 64 21. maí 1965, um 

rannsóknir í þágu atvinnuveganna, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 22. april 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Gunnlaugur E. Briem. 

Nr. 126. 22. apríl 1966. 

REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Stykkishólmi. 

Fasteignaskatt í Stykkishólmi skal innheimta með 100% álagi eins og hann 
er ákveðinn í 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 10. júní 1964, 5. gr. 
sbr. 3. gr., til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. apríl 1966. 

Magnús Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson.



25. apríl 1966. 293 Nr. 197. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Akureyrarkaupstað, nr. 42 11. marz 1964. 

1. gr. 
23. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

a. Af skipum, sem eru stærri en 10 brúttórúmlestir og eru eign Akureyringa 
og skrásett þar, skal greiða lestagjald einu sinni á ári kr. 15.00 fyrir hverja 
rúmlest. Gjalddagi er 2. janúar. 

b. Innlend fiskiskip skulu greiða lestagjald kr. 1.50 fyrir hverja rúmlest í hvert 
skipti, er þau koma til hafnarinnar. 

Strandferðaskip, sem eru einungis í innanlandssiglingum, skulu greiða 
kr. 0.50 fyrir hverja rúmlest, þó ekki meira en kr. 10.00 á ári fyrir hverja 
rúmlest. 

c. Öll önnur skip, sem til hafnar koma, skulu greiða kr. 1.50 fyrir hverja rúmlest 
í lestagjald. Undanþegin lestagjaldi eru þó herskip, varðskip og björgunarskip, 
skemmtiferðaskip, rannsóknarskip og skip, sem leita hafnar vegna sjóskemmda. 

2. gr. 
25. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

Bryggjugjöld. 

a. Gjald af bryggjum hafnarsjóðs: Hvert skip, stærra en 10 brúttórúmlestir, 
sem leggst við bryggju eða hafnarbakka eða við skip, sem liggur við bryggju 
eða hafnarbakka, skal greiða bryggjugjald að brúttórúmlestatölu skipsins, talið 
í heilum rúmlestum, en brotum skal sleppa. Bryggjugjaldið er kr. 0.60 af 
brúttórúmlest fyrir hvern sólarhring eða hluta sólarhrings, þó aldrei minna en 
kr. 75.00 í hvert sinn. 
Undanþegin bryggjugjaldi eru björgunar- og varðskip, og herskip. 

b. Gjald af bryggjum einstakra manna: Bryggjueigendur greiða ekkert gjald af 
sínum eigin fiskiskipum eða öðrum fiskiskipum, meðan þau reka fiskveiðar 
frá Akureyri og leggja upp á þeirra eigin bryggjur. Flutningaskip og önnur 
gjaldskyld skip, greiði samkvæmt gjaldskrá hafnarsjóðs % bryggjugjald. 

Hafnarnefnd er heimilt að lækka gjald, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

3. gr. 
26. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Bátar minni en 10 brúttórúmlestir eru undanþegnir lesta- og bryggjugjaldi, 

en greiða skulu þeir, einu sinni á ári, kr. 450.00 í skipakvíargjald. Gjalddagi þess 
er 2. janúar ár hvert. 

4. gr. 
32. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

Vörugjaldskrá. 

1. flokkur. Gjald kr. 2.10 pr. 100 kg: 
Kol, koks, salt, sement, leir, kalk, vörur úr ódýrum steinefnum s. s. 

legsteinar, hleðslusteinar, gólf- og veggflísar úr steinefnum, vikur.
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Gjald kr. 3.50 pr. 100 kg: 
Kornvörur, mjölvörur, garðávextir, fóðurbætir, tilbúinn áburður, 

sjávarafurðir til útflutnings, landbúnaðarafurðir til útflutnings og 
iðnaðarvörur til útflutnings. 
Gjald kr. 4.20 pr. 100 kg: 
Benzin og olíur, sykur, ull, kjöt, kaffi, kaffibætir og hráefni til þess, 

feiti og olíur til smjörlíkis-, sápu- og málningarframleiðslu, vatns- 
leiðslu- og miðstöðvarvörur, hreinlætisvörur, gler, óunnið járn, báru- 

járn og saumur. 
Gjald kr. 14.00 pr. 100 kg: 
Hráefni til iðnaðar ótalið annars staðar, útgerðarvörur, vélar og mótorar 
ót. a., þungavinnuvélar, landbúnaðarvélar og tæki, bifreiðar, bifhjól og 
hjólhestar og varahlutir til þeirra, tjara, bik, asfalt, byggingarefni 
ótalið annars staðar, þ. á m. gólfdúkar úr línoleum, pappa, plasti og 
asbesti. 
Gjald kr. 28.00 pr. 100 kg: 
Pappirsvörur, nýlendu- og hreinlætisvörur, leirvörur, glervörur og 
búsáhöld, ávextir, leðurvörur, brauðvörur, gúmmívörur, kálmeti og 

plöntur, jarðstrengir og vír alls konar og allar aðrar vörur, sem ekki 
eru annars staðar taldar og gjald er reiknað eftir þyngd. 
Gjald kr. 42.00 pr. 100 kg: 
Lyfjavörur, vefnaðarvörur, snyrtivörur, rafmagnsvörur, niðursuðu- 
vörur ótalið annars staðar, kryddvörur, sportvörur, s. s. ljósmynda- 
vörur, áttavitar, klukkur, mælitæki, símatæki, útvarpstæki og upp- 

tökutæki, leikföng, skot og skotfæri, húsgögn. 
Gjald kr. 56.00 pr. 100 kg: 
Tóbaksvörur, tóbak, vín og spiritus, eldspýtur. 
Gjald kr. 28.00 fyrir hvern grip: 
a. Hestar, nautgripir, svín. 
b. Sauðfé. Gjald kr. 7.00 fyrir grip. 
c. Tómar tunnur. Gjald kr. 1.40 fyrir stykki. 
d. Sild og lýsi í tunnum. Gjald kr. 4.20 fyrir stykki. 
e. Síld til bræðslu. Gjald kr. 1.00 fyrir mál. 
Gjald kr. 0.75 fyrir teningsfet: 
Trjáviður. 
Gjald kr. 1.40 fyrir teningsfet: 
Allar aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur nr. 29 23. apríl 1946, sbr. lög nr. 41 5. april 1948, til að öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 25. april 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.



25. april 1966. 295 Nr. 128. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð nr. 72 31. maí 1961 fyrir Vestmannaeyjahöfn. 

1. gr. 

b.-liður 49. greinar reglugerðarinnar fellur niður og breytist stafrófsröð eftir- 
farandi liða í samræmi við það. 

2. gr. 
Á eftir 10. flokki í 51. grein reglugerðarinnar kemur nýr flokkur, sem verður 

11. flokkur og orðast þannig: 
11. flokkur. Gjald kr. 10 fyrir hvert tonn af lönduðum fiski til vinnslu. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með, samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. april 1946, sbr. lög nr. 41 5. apríl 1948, til að öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 25. april 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

26. apríl 1966. Nr. 199. 
REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Breiðdalsvíkurhöfn, nr. 4 3. janúar 1945, 

sbr. reglugerð nr. 119 30. júlí 1957. 

1. gr. 
8. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Skipa- og bátagjöld skal greiða sem hér segir: 
Hvert aðkomuskip, sem hafnar sig og fermir eða affermir, greiðir í hvert skipti 

af hverri brúttórúmlest kr. 0.60, þó skulu innlend strandferðaskip, sem sigla eftir 
föstum áætlunum, einungis greiða gjald þetta í fyrsta skipti er þau koma á höfnina 
á hverju ári. 

Heimilisfastir bátar á Breiðdalsvík greiði einu sinni á ári kr. 15.00 af hverri 
brúttórúmlest. 

2. gr. 
9. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

Vörugjaldskrá. 

1. flokkur. Gjald 80 aurar fyrir hver 100 kg: 

Kol, salt, sement, stál, stálvörur, nýr fiskur, slægður og óslægður, salt- 
aður fiskur lagður á landi úr fiskiskipum, sild lögð á land til bræðslu, 
söltunar eða frystingar. 

2. flokkur. Gjald 250 aurar fyrir hver 100 kg: 
Garðávextir, freðfiskur, verkaður saltfiskur, lýsi, steinsteyptar vörur, 
freðsíld, alls konar óunnið járn, saumur, eldfastur leir, gólf- og vegg-
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flísar, eldfastir steinar, fiskimjöl, síldarmjöl, fóðurmjöl, korn- og mjöl- 
vörur alls konar, sykur, tilbúinn áburður, múrhúðunarefni, vikursteinn, 

vikurplötur, þakhellur, eldavélar og tilheyrandi, timbur, ef reiknað er 
eftir þyngd, kaðlar, asbest, kalk, mör, tólg, fuelolia. 

Gjald 325 aurar fyrir hver 100 kg: 
Bárujárn, kjöt, hreyflar, varahlutir til véla, tjara, bik, arfalt, hvers konar 

landbúnaðarvélar, fræ, bifreiðar og varahlutir til þeirra, alls konar 
fiskumbúðir tvistur, skreið, brennsluolíur (aðrar en fuelolia), benzin, 

vatnsleiðslu- og miðstöðvarrör, hrogn, striga- og kjötumbúðapokar. 

Gjöld 360 aurar fyrir hver 100 kg: 
Útgerðarvörur, svo sem línur og línuefni, önglar, net, nætur, kítti, gærur, 
garnir, gashylki, jurtafeiti, smurningsolíur, ull, ullarballar, akkeri, blý, 
krossviður, alls konar þilplötur, smjör, smjörlíki, skyr, ostur, mjólk, 
rjómi, vír, vírnet, þvottapottar með eldstó. 

Gjald 500 aurar fyrir hver 100 kg: 

Málning og efni til málningar, lakk, lím, gips, korkvörur, brauðvörur, 
kex, linoleum, pappír og pappirsvörur, bækur, olíufatnaður, svo og allar 
vörur ótaldar annars staðar. 

Gjald 75 aurar fyrir hver 10 kg: 
Veggfóður, hráefni til iðnaðar, gúmmí og gúmmívörur, siglingatæki og 
fiskileitartæki, niðursuðuvörur, málmar, aðrir en járn, verkfæri og áhöld, 
svo sem smíðatól og jarðyrkjuverkfæri o. þ. h., emaleraðar vörur, leir- 
vörur, smávélar, smáiðnaðarvélar, hreinlætisvörur alls konar, gler- 

vörur, eldhúsáhöld, unnar kjötvörur, járnkeðjur. 

Gjald 110 aurar fyrir hver 10 kg: 
Baðlyf, blikkvörur, bökunarvörur, vörur úr eir, messing og bronse, öl 
og Ölgerðarvörur, gosdrykkir, burstavörur, smá járnvörur, svo sem 
skrár, lamir, barnavagnar, leður og leðurvörur, lyfjavörur, ávextir 
þurrkaðir og nýir. 

Gjald 125 aurar hver 10 kg: 

Rafmagnsvörur, kryddvörur, ljósmyndavörur, viðtæki, hátalarar, við- 
tækjaefni, eldspýtur, te, kaffi, kaffibætir, hússögn, peningaskápar, jóla- 
tré, kerrur, hjólbörur, hverfisteinar, rúðugler, segldúkur, prentsverta, 

kvikmyndafilmur. 

Gjald 200 aurar fyrir hver 10 kg: 
Smáhljóðfæri, tónvélar, skrifstofuáhöld, vefnaðarvörur, fatnaður, klukk- 

ur, mælar, símavörur, sælgætisvörur, kakaóduft, leikföng, sýnishorn, 
o. þ. h., brýni, rafgeymar, skófatnaður, nema gúmmískófatnaður. 

Gjald 400 aurar fyrir hver 10 kg: 
Tóbaksvörur, vín, spíritus, bólstrunarvörur, hárvötn, snyrtivörur, skart- 

gripir, ilmvötn, dúnn, fiður. 

Gjald 50 aurar fyrir hvert tenginsfet: 
Timbur og aðrar vörur sem reiknaðar eru eftir rúmmáli. 

Gjald 100 aurar fyrir hvert stykki: 
Tómar tunnur. 

Gjald 150 aurar fyrir hvert stykki: 
Endursendir öl- og gosdrykkjakassar og aðrar tómar umbúðir. 

Gjald 250 aurar fyrir hverja tunnu: 
Saltsíld, saltað kjöt.
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3. gr. 
14. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Hvert skip, sem leggst við bryggju eða að skipi, sem liggur við bryggju lend- 

ingarsjóðs, skal greiða fyrir það gjald sem hér segir: 
a. Öll aðkomuskip, 15 rúmlestir eða stærri, greiði kr. 0.60 af nettórúmlest. 
b. Aðkomubátar undir 15 rúmlestum greiði kr. 10.00. 
c. Bátar heimilisfastir á Breiðdalsvík greiði kr. 5.00 af brúttósmálest á ári, þó 

aldrei undir kr. 100.00. Bryggjugjald reiknast fyrir hverjar 24 klst. eða brot úr 
þeim. 

4. gr. 
18. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Þegar lokið er affermingu eða fermingu, skal farmeigandi eða skipseigandi láta 

ræsta bryggju eða hafnarbakka sem notuð hafa verið. Farist það fyrir skal hafnar- 
stjóri eða eftirlitsmaður sjá um að það sé gert, en farmeigandi eða skipseigandi greiða 
allan kostnað, sem af því leiðir. 

Þeir sem skemma bryggjur, hafnarmannvirki eða önnur áhöld, eru skyldir 
til að greiða að fullu kostnað við að lagfæra það. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur nr. 29 23. apríl 1946, sbr. lög nr. 41 5. apríl 1948, til að öðlast þegar gildi 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 26. apríl 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

26. apríl 1966. Nr. 130. 
REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Patrekshrepps. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Patrekshrepps hefur einkarétt til reksturs vatnsveitu og sölu vatns 

á því svæði, er hún nær yfir, og getur fullnægt, svo og á Patrekshöfn. 

2. gr. 
Hreppsnefnd fer með yfirstjórn vatnsveitunnar. Hreppsnefnd og sveitarstjóri 

annast öll framkvæmdastörf, er vatnsveituna varðar, svo og viðhald vatnsveitunnar 

og umsjá alla. Hreppsnefnd skal heimilt að ráða sérstakan umsjónarmann vatns- 
veitunnar, er hafi eftirlit með vatnsveitukerfinu og annist öll þau störf í þágu vatns- 
veitunnar, er henta þykir. Hreppsnefnd getur löggilt sérstaka vatnsvirkja til að 
annast viðhald og viðauka við vatnsveituna í samráði við hreppsnefnd, og er þeim 
skylt að fara í öllu eftir þeim reglum, er hreppsnefnd setur þar um. 

3. gr. 
Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið, og annast sveitarstjóri reiknings- 

haldið, innheimtu og greiðslur. Reikningar vatnsveitunnar skulu endurskoðaðir af 
endurskoðendum hreppsreikninsa og fylgja hreppsreikningum ár hvert. 

B37
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4. gr. 
Hreppsnefnd lætur leggja vatnsæðar svo víða um kauptúnið, sem fært þykir og 

þörf krefur, svo að húseigendur eigi greiðan aðgang að þeim við veg, götu eða annað 
almenningssvæði, er lóðir þeirra liggja að eða eru í námunda við. 

Vatnsveitan skal sjá um viðhald og endurbætur á stofnæðum hinna eldri vatns- 
veitna, sem tengdar hafa verið við vatnsæðar vatnsveitu hreppsins. 

5. gr. 
Hver sá, sem komast vill í samband við vatnsveitu Patrekshrepps, skal senda 

hreppsnefnd umsókn þar um. Umsóknin skal vera skrifleg og henni skulu fylgja 
upplýsingar um áætlaða vatnsnotkun og til hvers vatn skuli notað. 

6. gr. 
Enginn má leggja vatnsæðar frá vatnsæðum vatnsveitunnar, nema að fengnu 

leyfi hreppsnefndar og eftir fyrirmælum hennar, bæði um efni og tilhögun verksins. 
Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða frá aðalæð 
í hús sín og annast viðhald þeirra. 

7. gr. 
Skylt er hverjum húseiganda, er vatnsæð hefur, að halda vatnsæðum sínum 

vel við og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim. Hann skal sérstak- 
lega gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu. 

8. gr. 
Hreppsnefnd, umsjónarmanni og löggiltum vatnsvirkjum er heimilt að fara um 

hús manna, þar sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, er sett eru 
í samband við þær. Ef þeim þykir útbúnaði í einhverju ábótavant, skal tafarlaust 
bætt úr því á kostnað eiganda. 

9. gr. 
Heimilt er hreppsnefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að láta 

gera við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatns- 
skatt á réttum gjalddaga. Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann tíma, 
sem vatnsæðar eru lokaðar af þessum sökum. Hreppsnefnd getur fyrirskipað tak- 
mörkun á vatnsnotkun, sé skortur á vatni. Þá getur hún og lokað fyrir vatnið, þegar 
þörf krefur, vegna hreinsunar eða annarra framkvæmda við vatnsveituna, enda skal 
það tilkynnt áður, sé þess nokkur kostur. 

10. gr. 
Skylt er hverjum manni að láta af hendi land og landafnot í þarfir vatnsveit- 

unnar, svo og mannvirki, ef rök mæla með því, og þola þær eignakvaðir, óhagræði 
og takmarkanir á afnotarétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, sé ekki 
önnur úrlausn fyrir hendi, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, ef ekki 

næst samkomulag. 

11. gr. 

Af öllum húsum á vatnsveitusvæðinu, sem metin eru til fasteignamats, og tengd 
eru vatnsveitu hreppsins, skal greiða vatnsskatt, er nemi 1%% af fasteignamatsverði 
árlega, þó þannig, að lægsta gjald af íbúð skal vera kr. 300.00 — þrjú hundruð krónur. 
Af gripahúsum, beitingaskúrum og slíkum húsum skal lægsta gjald vera kr. 100.00 
— eitt hundrað krónur.
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12. gr. 
Af húsum þeim, sem nota mikið vatn til annarra þarfa en heimilisnotkunar, svo 

sem hraðfrystihús, fiskverkunarstöðvar, verksmiðjur, þvottahús, iðnaðarfyrirtæki, 

gistihús o. s. frv. skal greiða 3% af fasteignamatsverði húsanna, ef vatn er ekki 
selt eftir mæli skv. 13. gr. 

13. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að setja upp vatnsmæla hjá þeim fyrirtækjum eða ein- 

staklingum, sem nota mikið vatn, og skal þá greiða kr. 1.00 fyrir hverja smálest upp 
að 1000 smálestum, en kr. 0.50 fyrir hverja smálest, sem umfram er. 

14. gr. 
Sé vatn ekki selt eftir mæli samkvæmt 13. gr., er heimilt að innheimta auka- 

vatnsskatt svo sem hér segir: Af hverri tunnu uppsaltaðrar síldar kr. 0.75, af hverju 
máli (síld), sem lagt er upp til bræðslu, kr. 0.30, af hverri smálest af frystum land- 
búnaðar- og sjávarafurðum, kr. 10.00, af hverri smálest af saltfiski og skreið, kr. 
10.00, af hverri kind, sem slátrað er, kr. 0.30, af hverjum stórgrip, sem slátrað er, 

kr. 0.50. 

15. gr. 
Ef vatn er selt til skipa, skal söluverð vera kr. 15.00 — fimmtán krónur — fyrir 

hverja smálest, en minnsta gjald skal þó vera kr. 50.00 — fimmtíu krónur — fyrir 
fiskiskip, en kr. 100.00 — eitt hundrað krónur — fyrir önnur skip. Þá er hrepps- 
nefnd heimilt að ákveða, að hafnarsjóður Patrekshrepps greiði vatnsveitunni eftir 
mæli eða ákveðna upphæð á ári í vatnsskatt eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar, 
enda hafi höfnin allar tekjur af vatnssölu þeirri, er fram fer við höfnina, að und- 
anskyldum framleiðslugjöldum sjávarafurða. 

16. gr. 
Skip, sem vatnsveitan hefur afhent vatn, má ekki, að viðlögðum sektum, fara af 

höfninni fyrr en vatnið er greitt, nema gjaldfrestur hafi verið veittur. 

17. gr. 
Af öllum bifreiðum í hreppnum skal greiða vatnsskatt, er nemi kr. 150.00 — eitt 

hundrað og fimmtíu krónum — af vörubifreiðum, en kr. 100.00 — eitt hundrað 

krónum — af fólksbifreiðum og smærri bifreiðum. 

18. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugerð þessari getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað um 

allt að 50% — fimmtíu af hundraði —, bæði einstaka liði og í heild, án staðfest- 
ingar ráðuneytisins. 

19. gr. 
Gjaldár vatnsveitunnar er almanaksárið. Gjalddagi vatnsskatts er 1. júlí ár 

hvert og greiðist vatnsskatturinn í einu lagi fyrir liðið ár. Vatnsskattur samkvæmt 
14. gr. fellur í gjalddaga um leið og varan er framleidd eða flutt á skipsfjöl til út- 
flutnings. 

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts, sem má taka lögtaki, og einnig 
er hann tryggður með lögveði í húseigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga með for- 
gangsveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði, án tillits til eigendaskipta. 

20. gr. 
Bannað er að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar eða setja hreyfivélar 

í samband við hana, nema með leyfi hreppsnefndar eða þess aðila, sem hreppsnefnd 
hefur falið slökkvistarf í kauptúninu.
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21. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að 2000 krónum, nema þyngri refs- 

ing liggi við að lögum. Sektarfé rennur í sveitarsjóð. Valdi nokkur skemmdum 
á vatnsveitukerfinu, skal hann bæta það eftir mati tveggja óvilhallra manna. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið með að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Patrekshrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. júní 
1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð fyrir vatnsveitu Patrekshrepps, nr. 153 
26. ágúst 1953 og breyting á þeirri reglugerð nr. 135/1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. april 1966. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 131. 28. apríl 1966. 
SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Fljótsdalshéraðs. 

1. Félagið heitir veiðifélag Fljótsdalshéraðs. 
Heimili þess og varnarþing er sama og formanns þess á hverjum tíma. 

2. Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Lagarfljóti og Jökulsá og þverám 
þeirra, en þær eru: 

Hjaltastaðahreppur: 

Tjarnarland, Stóra Steinsvað, Ekra, Dratthalastaðir, Hóll, Hólshjáleiga, 
Víðastaðir, Sandur. 

Eiðahreppur: 

Uppsalir, Finnstaðir I, Finnstaðir II, Fossgerði, Mýnes, Breiðavað, Fljóts- 
bakki, Snjóholt, Eiðar, Gröf, Eiðahreppur. 

Tunguhreppur: 

Blöndugerði, Stóri Bakki, Árbakki, Litli Bakki, Hallfreðarstaðir, Hallfreðar- 

staðahjáleiga, Hrærekslækur, Galtarstaðir ytri, Galtarstaðir fremri, Húsey, 

Geirastaðir, Nefbjarnarstaðir, Gunnhildargerði, Kirkjubær, Kleppjárnsstaðir, 
Brekka, Lindarhóll, Litla Steinsvað, Straumur, Heykollsstaðir, Vífilsstaðir, 

Vífilsnes, Dagverðargerði, Rangá I, Rangá II, Bót, Flúðir, Skóghlíð, Heiðarsel, 
Brekkusel, Fremrasel. 

Hlíðarhreppur: 

Eyjasel, Hólmatunga, Torfastaðir, Árteigur, Hnitbjörg, Fagrahlíð, Hlíðar- 
hús, Sleðbrjótssel, Grófarsel, Másel, Sleðbrjót, Breiðamörk, Surtsstaðir, Hall- 

geirsstaðir, Hrafnabjörg, Fossvellir.
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Fellahreppur: 

Egilssel, Staffell, Hafrafell Urriðavatn, Skógargerði, Ekkjufellssel, Ekkju- 
fell, Helgafell, Skipalækur, Hlaðir, Kross, Setberg, Meðalnes, Hreiðarstaðir, Refs- 
mýri, Ormarsstaðir, Miðhúsasel, Ás, Hof, Skeggjastaðir I, Skeggjastaðir II, 
Skeggjastaðir III, Skeggjastaðir IV, Teigaból, Hrafnsgerði. 

Fljótsdalur: 

Vallholt, Hrafnkelsstaðir 1, Hrafnkelsstaðir II, Víðivellir ytri, Víðivellir 
fremri, Klúka, Víðivallagerði, Sturluflöt, Þorgerðarstaðir, Arnaldsstaðir, Langhús, 

Glúmsstaðir I, Glúmsstaðir II, Glúmsstaðasel, Kleif, Egilsstaðir, Hóll, Þuríðar- 

staðir, Valþjófsstaður I, Valþjófsstaður II, Skriðuklaustur, Hamborg, Bessa- 
staðir, Bessastaðagerði, Eyrarland, Litla-Grund, Melar, Brekka, Hjarðarból, 
Brekkugerði, Brekkugerðishús, Geitagerði, Arnheiðarstaðir, Droplaugarstaðir. 

Vallahreppur: 

Höfði, Útnyrðingsstaðir, Keldhólar, Ketilsstaðir, Beinárgerði, Eyjólfsstaðir, 
Úlfsstaðir, Gíslastaðagerði, Gíslastaðir, Arnkelsgerði, Grófargerði, Ásgarður, 
Tunghagi, Sauðhagi I, Sauðhagi II, Hvammur, Víkingsstaðir, Vallanes, Jaðar, 
Vallaneshjáleiga, Strönd, Gunnlaugsstaðir, Mjóanes, Freyshólar, Hafursá, Hall- 
ormsstaður, Buðlungavellir, Vallahreppur, Unalækur, Lundur, Langahlíð, Fletir. 

Skriðdalshreppur: 

Stóra Sandfell I, Stóra Sandfell II, Litla Sandfell, Eyrarteigur, Hryggstekkur, 
Arnhólsstaðir, Hallbjarnarstaðir, Víðilækur, Haugar, Vatnsskógar, Bors, Múla- 
stekkur, Þingmúli, Hátún, Geitdalur, Þorvaldsstaðir, Flaga, Mýrar, Geirólfsstaðir, 

Vað, Reynhagi, Hjarðarhlíð, Birkihlíð, Lynghóll. 

Egilsstaðahreppur: 

Egilsstaðir I, Egilsstaðir II, Kollsstaðir, Kollsstaðagerði, Dalhús, Þuríðar- 

staðir, Miðhús, Steinholt, Eyvindará. 

Jökuldalshreppur: 

Aðalból, Vaðbrekka I, Vaðbrekka II, Klaustursel, Merki, Gaukstaðir, Mæli- 
vellir, Skuggahlíð, Hnefilsdalur, Smáragrund, Skeggjastaðir, Refshöfði, Teigasel, 
Gil, Hauksstaðir, Hvanná, Hofteigur, Hjarðargrund, Hjarðahagi, Skjöldólfs- 
staðir I, Skjöldólfsstaðir II, Gilsá, Arnórsstaðir, Hákonarstaðir, Breiðilækur, 
Grund, Eiríksstaðir I, Eiríksstaðir II, Brú. 

„ Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og leigja það 
til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

. Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu 
þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl 
þannig, að formaður gengur út eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, 
og hinn eftir þrjú ár, og helzt svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félags- 
maður getur skorazt undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða 

að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoð- 
endur til tveggja ára í senn þannig, að annar varamaðurinn og annar endur- 
skoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

. Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 
menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 
tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við 
og hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum.
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Óheimilt er öllum að veiða á félagssvædinu, nema með sérstöku skriflegu 
leyfi félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, 
og með hvaða kjörum leyfið er veitt. Ákvæði þessarar málsgreinar tekur ekki 
gildi fyrr en kemur til leigu á vatnasvæðinu. 

6. Aðalfund skal halda í marz--apríl mánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin 
frá störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi 
þess á næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og 
úrskurðar fundurinn um þá. 

7. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikninga í gerða- 
bók, sem henni er skylt að halda svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arð- 
skrá, fundargerðir og bréf. 

8. Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 
Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVII. kafla laga nr. 53/1957, 
um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um 
lax- og silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 28. april 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Jón L. Arnalds. 

Nr. 132. 25. april 1966. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Grundarfjörð, nr. 106 27. júlí 1962. 

1. gr. 
VII. kafli orðist þannig: 

Hafnargjöld. 

30. gr. 
Öll skip, sem koma til Grundarfjarðar og hafa samband við land, skulu greiða 

hafnargjald sem hér segir: 
a. Skip og bátar, sem eru eign manna, búsettra í Grundarfirði eða eru gerðir 

út þaðan, að minnsta kosti um tveggja mánaða tíma, skulu greiða hafnargjald 
einu sinni á ári kr. 20.00 af hverri brúttórúmlest. 

b. Fiskiskip og strandferðaskip, sem eru í innanlandssiglingu, greiði kr. 2.00 af 
hverri brúttórúmlest, en þó ekki meira en kr. 10.00 á ári af hverri brúttórúmlest 
skipsins. 

c. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma, nema þau sem undanþágu njóta skv. 
33. grein, skulu greiða kr. 1.50 af hverri brúttórúmlest. 

31. gr. 
Undanþegin hafnargjaldi eru herskip, varðskip, björgunarskip, skemmtiskip 

og skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna. Einnig skip, sem leita hafnar 
vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á einhvern hátt, nema þau fermi eða af-
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fermi einhverjar vörur. Sama gildir og um skip, sem leita hafnarinnar til að setja á 
land sjúka eða látna menn. 

Röð eftirfarandi greina reglugerðarinnar breytist í samræmi við framangreinda 
breytingu reglugerðarinnar. 

2. gr. 
37. gr. reglugerðarinnar, sem verður 35. gr., orðist þannig: 

35. gr. 

Vörugjaldskrá. 

1. flokkur. Gjald kr. 2.50 fyrir hver 100 kg: 
Fiskur upp úr sjó, kol, salt, sement, áburður, fóðurvörur. 

2. flokkur. Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 
Frystur fiskur, saltfiskur, fiskimjöl, lýsi. 

3. flokkur. Gjald kr. 4.50 fyrir hver 100 kg: 
Olíur, benzin, veiðarfæri, fiskumbúðir, skreið og aðrar sjávarafurðir, 

sem ekki eru taldar annars staðar, landbúnaðarvörur. 
4. flokkur. Gjald kr. 5.00 fyrir hver 100 kg: 

Kornvara, garðávextir og önnur sekkjavara, sem ekki er talin annars 
staðar, byggingarvörur, vélar og vélahlutir. 

5. flokkur. Gjald kr. 10.00 fyrir hver 100 kg: 
Kaffi, smjörlíki, brauðvörur, ávextir og aðrar matvörur, sem ekki eru 
taldar annars staðar, búsáhöld og pappírsvörur, vefnaðarvara, skófatn- 
aður, öl, tóbak, sælgæti, svo og aðrar vörur, sem ekki teljast til annarra 

flokka gjaldskrárinnar. 
6. flokkur. Gjald kr. 4.50 fyrir hverja tunnu af saltsíld, gotu og öðrum sjávaraf- 

urðum. 
7. flokkur. Gjald kr. 1.50 fyrir hverja tóma tunnu. 
8. flokkur. Gjald kr. 1.20 fyrir hvert teningsfet af trjáviði og alls konar timbur- 

vörum, svo og öllum öðrum vörum, sem reiknuð er eftir rúmmáli í 
flutningi. 

3. gr. 
38. gr. reglugerðarinnar, sem verður 36 gr., orðist þannig: 

36. gr. 

Verbúðir. 

Leiga fyrir verbúðir hafnarinnar í Grafarnesi, Grundarfirði, skal vera sem hér 
segir: 

a. Fyrir leigu á beitingarúmi og bjóðageymslu kr. 1200.00 á mánuði og leiga fyrir 
veiðarfærageymslu í risi kr. 1000.00 á mánuði, hvort tveggja miðað við árs- 
leigu, en sé leigt til styttri tíma, má leigja allt að 50% hærra. 

b. Leiga á íbúðarherbergi skal vera kr. 600.00 á mánuði, og leiga á borðstofu, 
eldhúsi og þvottahúsi skal vera kr. 1500.00 á mánuði. 

c. Leigutaki greiði sjálfur rafmagn og upphitun á leiguhúsnæði sínu. 
d. Húsaleigu skal greiða fyrirfram mánaðarlega og skal fyrsti gjalddagi vera 2. 

janúar ár hvert. 
e. Réttur til innheimtu á húsaleigu á verðbúðum er sami og á öðrum hafnar- 

gjöldum, og hefur höfnin rétt til þess að kyrrsetja báta og afla þeirra til greiðslu 
á húsaleigu, upphitun og rafmagni og einnig viðgerðarkostnaði, sem leigjandi 
telst eiga að greiða.
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f. Öllum skemmdum, sem kunna að verða á verbúðunum, eða íbúðum, ber leigu- 
taki fulla ábyrgð á og skal hann bæta þær að fullu. Fulltrúi frá hreppsnefnd 
og hafnarnefnd skal fylgjast með ástandi hússins og ganga eftir að gert sé við 
skemmdir eðs láta sera við skemmdir á kostnað leigutaka. 

gs. Leigusamningi skal segja upp með þriggja mánaða fyrirvara sé um ársleigu að 
ræða. Leigutaki fyrirgerir rétti sínum í til leigu á verbúðunum, ef hann sýnir 
hirðuleysi og vanrækslu í sambandi við umgengni verbúðanna svo og fyrir 
ítrekaða vangreiðslu á leigu- og rekstrarkostnaði. 

h. Hafnarnefnd og hreppsnefnd skulu auglýsa verbúðirnar til leigu. Leigusamn- 
ingar taka gildi, þegar hreppsnefnd hefur samþykkt þá. Leigutaka er óheimilt 
að framleigja verbúðirnar, nema með samþykki hreppsnefndar. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946, sbr. lög nr. 41 5. apríl 1948, til að öðlast þegar gildi 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 25. april 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 133. 4. maí 1966. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð Árnessýslu, nr. 236 6. október 1964. 

1. gr. 
Í skrá yfir sýsluvegi í 2. grein komi til viðbótar: 

Stokkseyrarhreppur: 

Tóttavegur af Holtsvegi að Tóttum. 

Sandvíkurhreppur: 

Bjarkarvegur af Eyrarbakkavegi að Björk. 

Gnúpverjahreppur: 

Stóru-Mástunguvegur af Mástunguvegi hjá Stóru-Mástungu I á Mástunguveg 
hjá Stóru-Mástungu II. 

Biskupstungnahreppur: 

Bergsstaðavegur af Bræðratunguvegi að Bergsstöðum. 
Götur í Laugarási. 

Ölfushreppur: 

Barmahlíðarvegur frá Hótel Hveragerði að Reykjakoti með álmu að Gufudal. 
Sýsluvegir í Selfosshreppi, Eyrarbakkahreppi og Hveragerðishreppi falla niður. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi.
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Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Árnessýslu hefur samið og samþykkt samkvæmt 
19. gr. vegalaga nr. 71 30. desember 1963, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 4. maí 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

4. maí 1966. Nr. 134. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt fyrir sýsluvegasjóð Austur-Skaftafellssýslu, 

nr. 240 28. október 1964. 

1. gr. 
2. grein samþykktarinnar orðist þannig: 
Sýsluvegir eru: 

Bæjarhreppur: 

1. Þórisdalsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Þórisdal. 

2. Efrifjarðarvegur: 
Af Austurlandsvegi að Efra-Firði. 

3. Syðrifjarðarvegur: 
Af Austurlandsvegi að Syðra-Firði. 

Nesjahreppur: 

1. Þinganesvegur: 
Af Austurlandsvegi að Þinganesi. 

2. Sauðanesvegur: 
Af Þinganesvegi að Sauðanesi. 

3. Dilksnesvegur: 
Af Hafnarvegi að Dilksnesi. 

4. Meðalfellsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Meðalfelli. 

5. Réttarvegur: 
Af Meðalfellsvegi að Skilarétt. 

6. Fornustekkavegur: 
Af Austurlandsvegi að Fornustekkum. 

7. Austurhólsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Austurhól. 

8. Stapavegur: 
Af Austurlandsvegi að Stapa. 

9. Lindarbakkavegur: 
Af Austurlandsvegi að Lindarbakka. 

10. Setbergsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Setbergi. 

11. Miðfellsvegur: 
Af Hoffellsvegi að Miðfelli. 

12. Svínafellsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Svínafelli. 

B 38
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Mýrahreppur: 

1. Holtaselsvegur: 
Af Rauðabergsvegi að Holtaseli. 

2. Stórabólsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Stórabóli. 

3. Digurholtsvegur: 

Af Austurlandsvegi að Digurholti. 

4. Einholtsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Einholti. 

5. Hólmsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Hólmi. 

6. Borgarvegur: 
Af Austurlandsvegi að Nýpugörðum. 

Borgarhafnarhreppur: 

1. Smyrlabjargavegur: 
Af Austurlandsvegi að Smyrlabjörgum. 

2. Borgarhafnarvegur: 
Af Austurlandsvegi að Borgarhöfn. 

3. Brunnavegur: 
Af Austurlandsvegi að Brunnum. 

4. Leitisvegur: 
Af Austurlandsvegi að Leiti. 

5. Kálfafellsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Kálfafelli. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Austur-Skaftafellssýslu hefur samið og sam- 

þykkt samkvæmt 19. gr. vegalaga nr. 71 30. desember 1963, staðfestist hér með til að 

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

Samgöngumálaráðuneytið, 4. mai 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 135. 4. maí 1966. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt fyrir sýsluvegasjóð Vestur-Skaftafellssýlu, 
nr. 241 26. október 1964. 

1. gr. 
Í skrá yfir sýsluvegi í 2. grein komi til viðbótar: 

Hvammshreppur: 

1. Víkurkirkjuvegur: 
Af Norður-Víkurvegi að Víkurkirkju. 

2. Hvammsárvegur: 
Af Þórisholtsvegi að Hvamsá.
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2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu hefur samið og sam- 
þykkt samkvæmt 19. gr. vegalaga nr. 71 30. desember 1963, staðfestist hér með til 
að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 4. mai 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

4. maí 1966. Nr. 136. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Rangárvallasýslu, 

nr. 239 26. október 1964. 

1. gr. 
Í skrá yfir sýsluvegi í 2. gr. komi til viðbótar: 

Í Austur-Landeyjahreppi: 

Strandavegur: 
Af Landeyjavegi syðri um Strönd að Strandarhjáleigu. 

Í Vestur-Eyjafjallahreppi: 

Miðdalsvegur: 
Af þjóðvegi að Stóra-Dal að Miðdal. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Rangárvallasýslu hefur samið og samþykkt 
samkvæmt 19. gr. vegalaga nr. 71 30. desember 1963, staðfestist hér með til að öðlast 
þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 4. mai 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

17. maí 1966. Nr. 137. 

STARFSREGLUR 

fyrir endurkröfunefnd samkvæmt 76. gr. umferðarlaga nr. 26 2. maí 1958. 

1. gr. 
Samkvæmt 76. gr. umferðarlaga nr. 26 2. maí 1958 skal starfa nefnd til að kveða 

á um, hvort endurkröfuréttindi skuli beitt gegn þeim, sem talinn er eiga sök á tjóni, 
sem vátryggingafélög hafa bætt vegna lögboðinna ábyrgðartrygginga ökutækja.
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2. gr. 
Dómsmálaráðherra skipar einn mann í nefndina, og er hann formaður hennar. 

Vátryggingarfélög þau, sem fengið hafa viðurkenningu samkvæmt 7. gr. um- 
ferðarlaganna, skulu hvert nefna einn mann í nefndina. 

Félag íslenzkra bifreiðaeigenda (F.Í.B.) skal og tilnefna einn mann i nefndina. 
Ef sá, er krafa beinist gegn, er félagsmaður í öðru félagi bifreiðaeigenda en F.I.B., 
tilnefnir það félag fulltrúa í nefndina, er tekur þátt í meðferð þess máls. Nú til- 
nefnir það félag ekki mann eða viðkomandi er ekki í neinu félagi bifreiðaeigenda og 
tekur fulltrúi F.Í.B. þá þátt í meðferð málsins. 

3. gr. 
Í meðferð hvers máls taka þátt formaður nefndarinnar, fulltrúi bifreiðaeigenda 

í nefndinni, sbr. 2. gr., og fulltrúi frá því vátryggingarfélagi, sem hlut á að því máli, 
sem til meðferðar er. 

4. gr. 
Nefndin skal fá aðgang að öllum þeim gögnum, sem vátryggingafélög hafa reist 

á bótagreiðslur sínar samkvæmt umferðarlögunum. 
Nefndin skal taka til meðferðar sérhvert það mál, þar sem fyrir liggur skýrsla 

lögreglu eða dómara um atburð, sem varð tilefni tjóns. Þegar grundvöllur bóta- 
greiðslu er eingöngu skýrsla tjónvalds sjálfs, skal nefndin taka það mál til með- 
ferðar, ef viðkomandi vátryggingafélag óskar eftir, svo og ef nefndinni þykir sér- 
stök ástæða til. Nefndin skal þó öðru hvoru framkvæma athuganir á tjónagreiðsl- 
um vátryggingafélaga, sem grundvallast á skýrslum tjónvalda. 

5. gr. 
Nú hefur slys eða tjón orðið af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, og á þá 

vátryggingafélag endurkröfurétt á hendur þeim, sem því hefur valdið. 
Nefndin skal kveða á um, hvort endurkröfurétti skuli beitt. Nefndin getur 

takmarkað endurkröfu við hluta tjóns, og skal við slíkt mat hafa hliðsjón af sök 
tjónvalds, efnahag hans, fjárhæð tjóns og öðrum atvikum. 

6. gr. 
Þegar nefndin hefur ákveðið, að endurkröfurétti skuli beitt, skal hún hafa eftir- 

lit með því, að þeim fyrirmælum sé fylgt, enda verði mál látið ganga til dómstóla, 
ef sá, sem endurkrafa beinist gegn, neitar að greiða endurkröfu. 

7. gr. 
Nefndin skal halda sérstaka gerðabók, þar sem skráð skal stutt skýrsla um fundi 

nefndarinnar. Þar skal þess getið, hvar og hvenær fundir séu haldnir, hverjir séu 
viðstaddir, svo og hver sé niðurstaða nefndarinnar í hverju máli, sem hún tekur til 
meðferðar. 

Nefndinni er heimilt að ráða sér aðstoðarlið, er undirbúi mál fyrir fundi nefnd- 

arinnar og annist önnur störf fyrir nefndina á hennar ábyrgð. 

8. gr. 
Allan kostnað af störfum nefndarinnar greiða vátryggingafélögin. Þóknun til 

formanns og fulltrúa bifreiðaeigenda greiðist eftir ákvörðun dómsmálaráðuneytisins. 
Kostnaður þessi skal skiptast á milli vátryggingarfélaganna í hlutfalli við tekjur 
þeirra að iðgjaldagreiðslum vegna lögboðinna ábyrgðartrygginga ökutækja. Vátrygg- 
ingafélögin greiða hvert um sig kostnað vegna þátttöku síns fulltrúa í nefndinni.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Tjón, sem orðið hafa fyrir 1. janúar 1966, tekur nefndin því aðeins til meðferðar, 

að fram komi óskir frá vátryggingafélögum um einstök tjón, eða ef sérstök ástæða 
þykir að öðru leyti til. 

Starfsreglur þessar, sem settar eru samkvæmt 76. gr. umferðarlaga nr. 26 2. maí 
1958, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 17. maí 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Ólafur. W. Stefánsson. 

17. maí 1966. Nr. 138. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 112 12. ágúst 1949, um breyting á reglugerð 

nr. 72 24. júní 1937, um gerð og notkun bifreiða. 

1. gr. 
Við 1. tölulið 1. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. skal heimilt að nota hvítt endurskinsefni á stafi 

og rönd skráningarmerkja á bifreiðum. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í umferðarlögum nr. 26 2. maí 

1958, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 17. mai 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Ólafur W. Stefánsson. 

17. maí 1966. Nr. 139. 
SAMÞYKKT 

um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Suður-Múlasýslu, nr. 162 30. september 
1941, sbr. breytingu nr. 37 18. febrúar 1963. 

1. gr. 
Aftan við 50. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Hreppsnefndum er þó heimilt að leyfa yngri unglingum aðgang að einstökum 

tilteknum samkomum, sem haldnar eru innan hreppsins, enda mæli barnaverndar- 
nefnd með því hverju sinni. Undanþága þessi nær aðeins til unglinga innan viðkom- 
andi hrepps. 

2. gr. 
Á eftir 4. málsgr. 81. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Hreppsnefndum er þó heimilt að leyfa yngri unglingum aðgang að einstökum 

tilteknum samkomum, sem haldnar eru innan hreppsins, enda mæli barnaverndar-
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nefnd með því hverju sinni. Undanþága þessi nær aðeins til unglinga innan við- 
komandi hrepps. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Suður-Múlasýslu hefur samið og samþykkt 
samkvæmt lögum nr. 107 8. maí 1935, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, 
staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 17. mai 1966. 

Jóhann Hafstein. 
  

Ólafur. W. Stefánsson. 

Nr. 140. 27. maí 1966. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Stefáns skólameistara 
Stefánssonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 27. maí 

1966. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Minningarsjóðs Stefáns Stefánssonar skólameistara, 

er fæddist 1. ágúst 1863 og andaðist 20. janúar 1921 og var skólameistari 
Gagnfræðaskólans á Akureyri árin 1908— 1921. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Stefáns skólameistara Stefánssonar. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 29. maí 1965 með gjafabréfi gagnfræðinga frá Akureyrar- 

skóla, er útskrifuðust þaðan þennan dag árið 1915. Var gjafabréfið afhent Mennta- 
skólanum á Akureyri við skólaslit 17. júní 1965, ásamt framlagi frá dóttur Stefáns, 
frú Huldu skólastýru á Blönduósi, sonardætrum Stefáns, þeim Helgu og Huldu 
Valtýsdætrum í Reykjavík og loforði um framlag úr Menningarsjóði K.E.A. á Ak- 
ureyri, — alls samtals eitt hundrað þúsund krónur. 

3. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að efla áhuga nemenda Menntaskólans á Akureyri á nátt- 

úrufræðum með því að styrkja þá til framhaldsnáms og rannsókna í þeim vísind- 
um, svo og með því að veita nemendum í efstu bekkjum skólans styrk til náttúru- 
rannsókna í sumarleyfi. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vextir eða annar arður af höfuðstól hans. Skal auk þess 

kappkosta, með ýmsum fjáröflunarleiðum, að auka tekjur sjóðsins og stækka höf- 
uðstól hans, svo fastar árstekjur verði sem mestar. 

Gjafir til sjóðsins má ekki nota sem árlegan eyðslueyri, nema gefandi taki það 
sérstaklega fram, — heldur skulu þær, hverju sinni, lagðar óskertar við höfuðstól 
sjóðsins.
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Fé sjóðsins skal ávaxta í banka með ríkisábyrgð, eða í fulltryggðum verðbréfum 
og öðrum eignum, er sjóðsstjórnin metur jafn öruggar. 

5. gr. 
Eigi má byrja að veita styrk úr sjóðnum fyrr en höfuðstóll hans er orðinn þrjú 

hundruð þúsund krónur. Má ekki veita úr sjóðnum meira fé árlega, en sem nemur 
% árlegra tekna hans, samkvæmt 4. grein. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum: skólameistara Menntaskólans á 

Akureyri, er jafnframt sé formaður sjóðsstjórnar, aðal-náttúrufræðikennara skólans 
og manni, er afkomendur Stefáns skólameistara tilnefna til þriggja ára. Dragist, af 
einhverjum ástæðum, að tilnefna nýjan stjórnarmann í stað þess er úr stjórn á að 
ganga, skal hann gegna stjórnarstörfum áfram, þar til afkomendur Stefáns skóla- 
meistara hafa, með bréfi til formanns sjóðsstjórnar, tilnefnt nýjan mann í hans 
stað. 

Stjórnin vinnur starf sitt kauplaust. 

7. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af sömu mönnum og aðrir sjóðs- 

reikningar Menntaskólans á Akureyri og birtir í hinni árlegu skólaskýrslu. 

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

Fyrir hönd stofnendanna, 

Freymóður Jóhannsson. Ingólfur Þorvaldsson. Guðm. Jóhannesson. 

17. maí 1966. Nr. 141. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Vestmannaeyjar, nr. 41 31. marz 1928. 

1. gr. 
Í stað „18 kílómetrar“ í 49. gr. komi: 35 kílómetrar. 
Aftan við 49. gr. komi nýtt ákvæði, svo hljóðandi: Stöðva má ökutæki allt að 

5 metra frá götuhorni innanbæjar, miðað við húslínu. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur samið og samþykkt 
samkvæmt lögum nr. 1 3. janúar 1890 sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um lög- 
reglusamþykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 17. mai 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Ólafur W. Stefánsson.
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AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar, nr. 165 9. ágúst 1965. 

E
Ð
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2.1 

2.2 

3.1 
3.2 

3.3 

5.1 

5.2 

Töluliðir 1, 2, 3 og upphaf 5. liðar í I. kafla gjaldskrárinnar orðist svo: 

1. Lýsing. 

Um kwst.mæli á 580 aura hverja kwst. 
Um kwst.mæli á 290 aura hverja kwst., auk fastagjalds af gólffleti í rúmi því, 
er lýsa skal, og reiknast fastagjald þannig: 
a) fyrir verzlanir, vinnustofur, skrifstofur 170 aura á m? á mánuði, 

b) fyrir geymslur, ganga, verbúðir 85 aura á m? á mánuði. 

2. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 130 aura hverja kwst., auk fastagjalds af gólffleti, er nemi 
85 aurum af m? af gólffleti íbúðarinnar. Við ákvörðun á gólffleti íbúðar reiknast 
öll íveruherbergi, eldhús, gangar og baðherbergi, en ekki geymslur og þvotta- 
hús. Íveruherbergi, sem um stundarsakir standa auð, eða eru notuð sem geymslur, 
skal reikna sem íbúðarherbergi. Tekið skal tillit til, ef um súðarherbergi eða 
þ. u. 1. er að ræða. 

Til heimila, sjúkrahúsa, skóla, gisti- og veitingahúsa má selja raforku til suðu 
á 150 aura hverja kwst., enda séu suðutæki fasttengd og öll önnur notkun seld 
eftir liðum 11 eða 12. 

3. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á 2.90 aura hverja kwst. 
Um afl- og orkumæla (mesta aflsmæla) þannig reiknað: 
3.21 Aflgjald: Kr. 1360.00 á kw. á ári. 
3.22 Orkugjald: 45 aurar á kwst. af allri notkun. 
Ef um mikla orkunotkun er að ræða, svo sem til frystihúsa, og kaupandinn 
skuldbindur sig að kaupa 20 000 kwst. á ári hið minnsta, má selja orkuna um 
kwst.mæli þannig: 

Fyrir fyrstu 20 000 kwst. ársnotkun 150 aura á kwst. 
Fyrir næstu 30 000 kwst. ársnotkun 120 aura á kwst. 
Fyrir næstu 50 000 kwst. ársnotkun 100 aura á kwst. 
Fyrir umfram 100 000 kwst. ársnotkun 90 aura á kwst. 

5. Önnur raforkunotkun. 

Til nota um vinnulagnir við byggingar meðan á byggingu stendur um kwst.- 
mæli á 290 aura hverja kwst. 
Til götu- og hafnarlýsingar um kwst.mæli á 210 aura hverja kwst. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. 
júlí 1923 og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 31. maí 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.
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REGLUGERÐ 

um skipulag á fólksflutningum með bifreiðum. 

1. gr. 
Póst- og símamálastjórn hefur með höndum yfirumsjón og eftirlit með fólks- 

flutningum með bifreiðum, er sérleyfi, undanþágu eða réttindi til hópferðaaksturs 
þarf fyrir, í umboði samgöngumálaráðuneytisins, og annast útgáfu réttindaskir- 
teina fyrir greindum akstri. 

Skírteinin skulu undirrituð af samgöngumálaráðherra og meðundirrituð af póst- 
og símamálastjóra, eða í umboði þessara aðila. 

2. gr. 
Þeir aðilar, sem öðlast réttindi til hópferðaaksturs, skulu greiða sérstakt hóp- 

ferðaréttindagjald. 
Upphæð gjaldsins skal vera krónur 500.00 — fimm hundruð krónur — á ári 

fyrir hvert sæti þeirra bifreiða, er hópferðaréttindin eru veitt fyrir, í bifreiðum frá 
9—19 farþega. Krónur 10 000.00 — tíu þúsund kónur — á ári eða hluta úr ári fyrir 
hverja bifreið frá 20—30 farþega. Krónur 11 000.00 — ellefu þúsund krónur — á ári 
eða hluta úr ári fyrir hverja bifreið 31—40 farþega og krónur 12000.00 -— tólf 
þúsund krónur — á ári eða hluta úr ári fyrir hverja bifreið frá 41 til 60 farþega. 

Hópferðaréttindagjaldið greiðist fyrirfram við móttöku hópferðaréttindaskir- 
teinis. 

3. gr. 
Óheimilt er að aka hópferðir, ferðir á héraðsmót, fjölsóttar skemmtanir o. b. I. 

með stærri bifreiðum en svo, að þær rúmi 8 farþega, nema hafa til þess sérstakt hóp- 
ferðaleyfi fyrir hverri einstakri ferð. 

Undanþegnar hópferðaleyfisskyldu eru hópferðir, ferðir á héraðsmót eða al- 
mennar skemmtanir innan hvers lögsagnarumdæmis. Bæjarfélög skulu í þessu sam- 
bandi teljast til þess lögsagnarumdæmis, sem næst þeim er. 

Hópferðaleyfi má veita öllum sérleyfishöfum, svo og þeim öðrum, er hlotið 
hafa réttindi til hópferðaaksturs. Póst- og símamálastjórn annast útgáfu hópferða- 
leyfa í umboði samgöngumálaráðherra, og ákveður gjaldskrá fyrir hópferðaakstur, 
að fengnum tillögum skipulagsnefndar fólksflutninga. 

Hópferðaleyfi skal miðað við ákveðna ferð á ákveðinni leið. 
Binda má leyfið við notkun ákveðinnar bifreiðar á ákveðinni leið. 
Oheimilt er að auglýsa hópferðir eða sætaferðir nema að hafa til þess sérstakt 

leyfi frá póst- og símamálastjórn. 
Í auglýstum hópferðum, þegar seld eru einstök sæti, er heimilt að nota farseðla, 

sem póst- og símamálastjórnin gefur út til notkunar í slíkum ferðum, og gilda 
farseðlarnir þá jafnframt sem hópferðaleyfi. 

4. gr. 
Í hópferðaakstri er skylt að hafa jafnan hópferðaleyfi með í bifreiðinni eða 

farseðla frá póst- og símamálastjórninni, sem jafnframt gilda sem hópferðaleyfi, 
sbr. 3. gr. Er skylt að sýna þau eftirlitsmönnum, ef þeir óska þess. 

5. gr. 
Sérleyfi til fólksflutninga skal miðast við ákveðnar leiðir. Í hverju sérleyfi 

skulu vera ákvæði um ferðatilhögun og fargjöld á sérleyfisleiðinni, svo og um póst- 
B 39



Nr. 143 314 1. júní 1966. 

flutninga. Sömuleiðis ákvæði er skylda sérleyfishafa til að halda uppi flutningum 
á leiðinni, svo lengi sem póst- og símamálastjórnin telur nauðsynlegt, og tid leyfir 
og vegir teljast færir að áliti vegamálastjóra. 

Nú er nokkur hluti sérleyfisleiðar ófær bifreiðum og er þá sérleyfishafi skyld- 
ur til að leita álits póst- og símamálastjórnar, hvort halda skulu uppi flutningum 
á þeim hlutum leiðar, sem er fær bifreiðum. Sérleyfishafa er óheimilt að leggja 
niður eða fækka ferðum á sérleyfisleið án þess að hafa fengið til þess samþykki 
póst- og símamálastjórnar. 

Sérleyfi skal óframseljanlegt. 

6. gr. 
Póst- og símamálastjórn annast innheimtu sérleyfisgjalds af sérleyfisundan- 

þágu og hópferðum eða leyfðum sætaferðum. 
Sérleyfisgjaldið greiðist fyrirfram við móttöku farseðla eða hópferðaleyfa eða 

við kassauppgjör úr farseðlavélum, sem samþykktar eru af póst- og símamálastjórn. 

7. gr. 
Nú er veitt sérleyfi fyrir ákveðna leið, og má þá enginn annar en sá, er slíkt 

sérleyfi hefur fengið, halda uppi fólksflutningum á leiðinni eða kafla úr henni 
eftir föstum áætlunum, nema hafa til þess undanþágu frá ráðherra samkvæmt 1. gr. 
þessarar reglugerðar. 

Áður en veitt er sérleyfi eða undanþága skal leita umsagnar skipulagsnefndar 
fólksflutninga um málið. 

8. gr. 
Póst- og símamálastjórnin setur, að fengnum tillögum skipulagsnefndar fólks- 

flutninga og sérleyfishafa, ferðaáætlun og gjaldskrá á sérleyfisleiðum. 
Við ákvörðun ferðaáætlana og gjaldskrár skal hafa hliðsjón af rökstuddum 

upplýsingum og tillögum frá sérleyfishöfum. Sérleyfishafi er skyldur til að fylgja 
áætlun um burtfarar- og komutíma, svo og gjaldskrá, er póst- og símamálastjórnin 
setur. Óski sérleyfishafi eftir breytingu á ferðaáætlun eða gjaldskrá, skal hann senda 
póst- og símamálastjórninni skriflega beiðni um það, og ákveður hún, hvort gera 
skuli slíka breytingu. Póst- og símamálastjórnin getur hvenær sem er, ef sérstök 
ástæða er til, breytt ferðaáætlun og gjaldskrá, en leita skal þó áður álits viðkomandi 
sérleyfishafa. Ef flutningum seinkar eða ferðir falla niður af óviðráðanlegum ástæð- 
um, skal sérleyfishafi þegar í stað tilkynna það póst- og símamálastjórninni og 
tilgreina ástæður. 

Nú vill sérleyfishafi ekki hlíta ákvörðun póst- og símamálastjórnar um ferða- 
áætlun eða gjaldskrá, og sker þá ráðherra úr, en leita skal þó áður álits skipulags- 
nefndar fólksflutninga. Skyldur er sérleyfishafi til að hlíta ákvörðun póst- og síma- 
málastjórnar, þar til ráðherra hefur skorið úr. 

9. gr. 
Sérleyfishafi er skyldur til að fullnægja flutningsþörfinni á þeirri leið, sem hann 

hefur sérleyfi á, eftir því sem tekið er fram í sérleyfi hans. Þar sem fleirum en ein- 
um er veitt sérleyfi til fólksflutninga á einhverri leið, má ákveða, að einn þeirra 
eða fleiri séu aðalsérleyfishafi, og ber hann eða þeir ábyrgð á, að flutningsþörfinni 
sé fullnægt, en hinir hafa aðeins þann takmarkaða rétt til ferða, sem ákveðinn er 
í sérleyfinu. 

Farþegar skulu skyldir til að panta farseðla með minnst eins klukkutíma fyrir- 
vara áður en áætlunarferð sérleyfisbifreiðar hefst, þegar um 40—100 km ferð er að 
ræða. En með þriggja klst. fyrirvara sé um lengri ferðir en 100 km að ræða. Hefjist
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slíkar ferðir fyrir kl. 11 árdegis, skal farþegum skylt að panta farseðla ekki seinna 
en kl. 7 kvöldið áður. 

Hverjum farþega er heimilt að hafa í fari sínu, án sérstakrar greiðslu, farangur 
er nemi allt að 20 kg að þyngd. 

Sérleyfishafi er ekki skyldur að leggja til aukabifreið fyrir færri en 5 farþega 
á lengri leiðum en 100 km vegalengd. 

10. gr. 
Sérleyfishafi skal á aðalviðkomu- og endastöðum, svo og í sérleyfisbifreiðunum, 

birta ferðaáætlun og gjaldskrá með auglýsingum á hentugum stöðum. 

11. gr. 
Skylt skal sérleyfishöfum og þeim, er fá undanþágu ráðherra til fólksflutninga- 

aksturs, að afhenda öllum farþegum tölusetta farseðla, er gerðir séu eftir fyrirsögn 
og undir eftirliti póst- og siímamálastjórnarinnar. Farseðlar séu afhentir eigi síðar 
en um leið og farþegar stiga í bifreiðina. Skylt er farþegum að geyma farseðlana 
meðan á ferð stendur og sýna þá eftirlitsmönnum, sé þess krafizt. Sérleyfishafi er 
skyldur til að láta póst- og símamálastjórninni í té allar upplýsingar um tölu far- 
þega, fjölda ferða, rekstrarreikninga og annað, er máli skiptir varðandi sérleyfis- 
aksturinn, eftir fyrirmælum póst- og símamálastjórnarinnar á hverjum tíma. 

12. gr. 
Sérleyfishafa er skylt að flytja póst samkv. reglum og gjaldskrá, er ráðherra 

setur, að fengnum tillögum póst- og símamálastjórnarinnar og skipulagsnefndar 
fólksflutninga. Er reglur eru settar og gjaldskrá samin, skal að svo miklu leyti 
sem við verður komið, hafa hliðsjón af rökstuddum upplýsingum frá sérleyfis- 
höfum. 

13. gr. 
Skylt er sérleyfishafa, ef bifreið hans bilar eða verður ónothæf, að útvega 

aðra í hennar stað, sem póst- og símamálastjórnin tekur gilda. 

14. gr. 
Skylt er sérleyfishafa og hópferðaréttindahafa að kaupa og halda við trygg- 

ingum fyrir bifreiðar sínar samkv. ákvæðum laga. Nær tryggingarskyldan einnig til 
bifreiða, sem skrásettar eru til vöruflutninga, en notaðar eru endrum og sinnum til 

fólksflutninga. 

Sérleyfishafi og hópferðaréttindahafi, bifreiðastjórar þeirra og afgreiðslumenn 
skulu jafnan gæta þess að sýna farþegum lipurð og kurteisi í afgreiðslu og allri 
umgengni. 

Kærur út af sérleyfisakstri skulu sendar póst- og símamálastjórninni skriflega. 
Halda skal bifreiðum þrifalegum að utan og innan, eftir því sem við verður 

komið. Skal gæta þess, að áletrun á skrásetningarmerki sé jafnan vel læsileg. Sér- 
leyfishafi er skyldur til að sjá um, að framan á bifreiðum hans í föstum áætlunar- 

ferðum sé merkt greinilega nafn leiðar, sem bifreiðin ekur. 

15. gr. 
Gæta skal þess að aka þannig, að vegunum sé hlíft við skemmdum eftir því, 

sem við verður komið. Þyki vegamálastjóra vegakafli liggja undir skemmdum af 
akstri þungra bifreiða, getur póst- og símamálastjórnin í samráði við hann ákveðið, 
að áætlunarferðir skuli falla niður á meðan svo stendur á.
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16. gr. 
Leita skal álits skipulagsnefndar fólksflutninga um veitingu sérleyfa-hópferða- 

réttinda og undanþága, sem veittar eru til lengri tíma en eins mánaðar. Einnig um 
tilhögun ferða á sérleyfisleiðum og annað það, er máli skiptir í skipulagningu fólks- 
flutninga. 

17. gr. 
Falli sérleyfi af einhverri ástæðu niður, tekur ráðherra, að fengnum tillögum 

póst- og símamálastjórnarinnar og skipulagsnefndar fólksflutninga, ákvörðun um, 
hvort veita skal aftur sérleyfi á sömu leið. Verði svo ákveðið, skal auglýsa sérleyfið 
til umsóknar, og skal í auglýsingunni tekið fram vegalengd, fjöldi ferða og far- 
gjöld á leiðinni. 

Umsækjandi skal í umsókn sinni skýra frá bifreiðakosti sínum og hvers konar 
bifreið hann hyggst nota til flutninganna. 

18. gr. 
Sérleyfishafa er skylt, á sérleyfistímabilinu, að fylgja ákvæðum laga um skipu- 

lag á fólksflutningum með bifreiðum og reglugerða og skilmála, sem settir eru sam- 
kvæmt þeim, svo og að hlíta breytingum, er gerðar kunna að verða, og þá einnig 
þeim breytingum, er póst- og símamálastjórnin kann að gera á fjölda ferða almennt 
eða hjá einstökum sérleyfishöfum, svo og aðra tilhögun ferða á sérleyfistímabilinu. 

Nú treystir sérleyfishafi sér ekki til að fullnægja skilmálum þeim, sem settir 
eru eða settir verða samkvæmt gildandi lögum eða reglugerðum, og skal hann þá 
tilkynna það póst- og símamálastjórninni skriflega. 

19. gr. 
Heimilt er póst- og símamálastjórninni að krefjast þess að fá aðgang að öllum 

reikningum og bókum sérleyfishafa, er við kemur sérleyfisflutningum. 
Póst- og símamálastjórnin getur látið stöðva bifreiðar fyrirvaralaust, sé um eftirlit 

að ræða eða meint brot á sérleyfislögum. 
Nú telur sérleyfishafi sig órétti beittan af öðrum, sem flutninga stunda, eða af 

þeim, sem flutninga nota, og skal hann þá senda skriflega umkvörtun til póst- og 
símamálastjórnarinnar. Sé um brot að ræða á sérleyfislögum eða öðrum lögum eða 
reglugerðum, sendir póst- og símamálastjórnin málið til hlutaðeigandi lögum sam- 
kvæmt. 

20. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum, frá 1000 til 10 000 kr., nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt lögum. Skal farið með slík mál að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 42 4. apríl 1956, um skipu- 
lag á fólksflutningum með bifreiðum og lögum nr. 73/1966 um breytingu á lögum 
nr. 42 4. apríl 1956, um skipulag á fólksflutningum með bifreiðum til að öðlast þegar 
gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 82/1956, um skipulagningu á fólksflutn- 
ingum með bifreiðum. 

Samgöngumálaráðuneytið, 1. júní 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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SAMPYKKT 

um sveitarstjóra í Höfðahreppi, Austur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar, 

og er kjörtímabil hans hið sama og kjörtímabil hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur óbundið málfrelsi og til- 

lögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins, að hann sé hreppsnefndarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri hefur á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd 

gerir og hreppsmála yfirleitt. Hann sér um að öll störf, sem nefndin á að annast séu 
framkvæmd. Hann annast innheimtu á öllum tekjum hreppssjóðs og fyrirtækja hans 
án sérstakrar þóknunar, annarrar en áhættuþóknunar, sem honum verði greidd eftir 
sömu reglum og innheimtumönnum ríkisins. Hann er féhirðir hreppsnefndar og 
reikningshaldari, semur allar skýrslur hennar og reikninga, annast alla bókun og 
bréfaviðskipti. Hann geymir bækur nefndarinnar, innistæðubréf hreppsins, verðbréf 
og öll önnur skjöl og hvað annað, sem hreppnum tilheyrir og hreppsnefndin á að 
bera ábyrgð á. 

Í forföllum sveitarstjóra skal oddviti annast störf hans. 

4. gr. 
Launakjör sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi þeim, sem um getur 

í 5. gr. og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

5. gr. 
Oddviti skal fyrir hönd hreppsnefndar gera ráðningarsamning við sveitarstjóra, 

eftir að ráðning hans hefur verið samþykkt af hreppsnefnd og skal þar nánar 
kveðið á um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, sem nauðsynlegt 
er hverju sinni, og skal ráðningarsamningurinn samþykktur af hreppsnefnd. 

Uppsagnarfrestur af hendi hvors aðila er 6 mánuðir. 

6. gr. 
Nú gerist sveitarstjóri sekur um stórfellda og ítrekaða vanrækslu og hirðuleysi 

í starfi og skeytir ekki áminningum hreppsnefndar, getur hún þá með fundarsam- 
þykkt vikið honum frá störfum, en tilkynna skal hún félagsmálaráðuneytinu þessa 
frávikningu, svo fljótt sem við verður komið. Hreppsnefnd ákveður, hvort oddviti eða 
annar hreppsnefndarmaður taki við starfi sveitarstjóra og gegni því, unz sveitar- 
stjóri hefur verið ráðinn að nýju. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Höfðahrepps í Austur-Húnavatnssýslu hefur 
samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 29. marz 1961, til 
þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. júní 1966. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg.



Nr. 145. 318 20. júní 1966. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð breiðfirzkra mæðra, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 20. júní 1966. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð breiðfirzkra mæðra. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður breiðfirzkra mæðra. 

2. gr. 
Hann er stofnaður árið 1958 með kr. 1644.00 gjöf Sigurðar Hólmsteins Jóns- 

sonar og systkina hans, til minningar um móður þeirra Júlíönu Hansdóttur. 

3. gr. 
Sjóðurinn skal vera bundinn Reykhólakirkju og tilgangur hans vera að kosta 

skreytingu og innra búnað kirkjunnar. Skal fé úr honum varið til þess, eftir því 
sem stjórn hans ákveður hverju sinni. Þó má aldrei skerða höfuðstólinn, kr. 1644.00. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: Sóknarpresturinn í Reykhólaprestakalli og er hann for- 

maður, sóknarnefndarformaður Reykhólasóknar og safnaðarfulltrúi. 

5. gr. 
Tekjur sjóðsins skulu vera minningargjafir um breiðfirzkar mæður og aðra, 

svo og hvers konar gjafir aðrar, áheit og fé, sem sjóðnum áskotnast. 

6. gr. 
Sjóðnum fylgir bók, er í skal skrautrita nöfn allra þeirra, sem gefið er í minn- 

ingu um ásamt helztu æviatriðum, svo og nöfn gefanda, en aldrei skal skráð þar 
upphæð gjafar eða tegund. 

7. gr. 
Endurskoðendur skulu tilnefndir af hreppsnefnd Reykhólahrepps. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Þórarinn Þór. Sveinn Guðmundsson, Ingi Guðm. Sigurðsson, 

safnaðarfullirúi. sóknarnefndarformaður.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Hljómlistarsjóð Steinars Guðmunds- 
sonar frá Hamrendum, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráð- 
herra 28. júní 1966. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Hljómlistarsjóð Steinars Guðmundssonar frá Hamrendum. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Hljómlistarsjóður Steinars Guðmundssonar frá Hamrendum. 

Hann er stofnaður til minningar um Steinar Guðmundsson frá Hamrendum í Mið- 
dalahreppi, Dalasýslu, sem fæddur var 29. júní 1938 og lézt af slysförum í Reykja- 
vík 15. desember 1965. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins eru frjáls framlög stofnenda, svo og gjafir og áheit, sem hon- 

um kunna að berast fyrir 29. júní 1966. 

3. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að kaupa hljómlistartæki til afnota fyrir félagsheimili 

suðurhreppa Dalasýslu, svo og að styrkja tónlistarlif innan sýslunnar eftir því sem 
geta sjóðsins leyfir. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vextir og arður af eignum hans, svo og gjafir, áheit og aðrar 

tekjur, sem honum berast. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa fjórir menn. Skulu tveir þeirra tilnefndir af ættingjum 

Steinars heitins Guðmundssonar, en tvo tilnefnir sýslumaður Dalasýslu. 
Sóknarprestur Suður-Dalaþinga skal vera endurskoðandi reikninga sjóðsins, en 

geti hann eigi sinnt starfinu, hreppstjóri Miðdalahrepps. 

6. gr. 
Sjóðurinn skal varðveittur í tryggri lánastofnun. Einnig má ávaxta fé sjóðsins í 

tryggum verðbréfum, ef stjórn sjóðsins sýnist svo. Þó má aldrei festa í slíkum bréf- 
um meira fé en svo, að nægilegt fé sé handbært til þarfa sjóðsins. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og skal hún 
síðan birt í B-deild Stjórnartíðinda.



Nr. 147. 320 25. apríl 1966. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Jólaglaðnings- og hjálparsjóð Gunn- 
laugs Bjarna, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 25. apríl 
1966. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Jólaglaðnings- og hjálparsjóð Gunnlaugs Bjarna. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Jólaglaðnings- og hjálparsjóður Gunnlaugs Bjarna. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru Herdís Ásgeirsdóttir, Guðrún Hvannberg, Sigþrúður 

Guðjónsdóttir og Soffía Haraldsdóttir. Voru konur þessar, ásamt móður Gunnlaugs 
Bjarna, í fjáröflunarnefnd til Barnaspítala Hringsins, en hann er reistur að hálfu 
fyrir frjáls framlög almennings. Gunnlaugur Bjarni dó af slysförum 12. ágúst 1954, 
tólf ára gamall. Hann var sonur Gunnlaugar Briem og Bjarna Guðmundssonar. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að gleðja og aðstoða sjúk börn, og er starfsemi hans 

ekki eingöngu bundin við börn, sem liggja á Barnaspítala Hringsins, heldur nær 
hún einnig til annarra barna, eftir því sem sjóðurinn eflist. 

4. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Höfuðstól hans má 

aldrei skerða og skal að minnsta kosti helmingur ársvaxtanna lagður við hann, en 
hinum hluta þeirra skal úthluta. 

5. gr. 

Kvenfélagið Hringurinn í Reykjavík annast stjórn og úthlutun úr sjóðnum, 
og veitir gjöfum móttöku. Hætti Kvenfélagið Hringurinn störfum, skal afhenda 
Barnaspítala Hringsins sjóð þennan. 

6. gr. 

Reikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild Stjórnartíðinda. 

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

Reykjavík, 19. febrúar 1959. 

F. h. stofnenda 

Herdís Ásgeirsdóttir.
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ATVINNUBOTASJODUR 

Tekju- og gjaldareikningur frå 1. juli til 31. des. 1962. 

Nr. 148, 

  

  

  

  

  

Tekjur: 
Framlag ríkissjóðs skv. lögum nr. 40/1962 „.................. kr. 10 000 000.00 
Vextir sees ennen eee eee renee — 35 826.60 

Kr. 10 035 826.60 

Gjöld 
Styrkir (.........0..0000.000000 sn kr 905 000.00 
Stjórnarkostnaður ..............00.000000.0 000 — 60 000.00 
Tekjur umfram gjöld ...............0...000.... 0 — 9070 826.60 

Kr. 10 035 826.60 

Efnahagsreikningur hinn 31. des. 1962. 

Eignir 
Skuldabréf .................2.2200..nsn ee kr. 94 323 551.52 
Víxlar .............0.0000 000... — 400 000.00 
Biðreikningur ....................000.0000..vee ene — 100 000.00 
Framkvæmdabanki Íslands ...............0.0..00....00 000. — 968 826.60 

Kr. 95 792 378.12 

Skuldir: 
Höfuðstóll: 
Móttekin skuldabréf ....................0.... kr. 86 721 551.52 
Tekjur 1962 .............00..0000 0000 — 9070 826.60 

kr. 95 792 378.12 

Kr. 95 792 378.12 

ATVINNUBÓTASJÓÐUR 

Reykjavík, 2. marz 1966. 

Magnús Jónsson, 

formaður. 

Framanskráður tekju- og gjaldareikningur og efnahagsreikningur hinn 31. des. 
1962, er saminn eftir bókum Atvinnubótasjóðs, sem ég hef endurskoðað. 

Áfallnir vextir af skuldabréfum eru ekki reiknaðir. 

Reykjavík, 22. maí 1963. 

Bárður Sigurðsson, 

löggiltur endurskoðandi. 

B 40
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Tekju- og gjaldareikningur frá 1. jan. til 31. des. 1963. 

  

Tekjur: 

Framlag ríkissjóðs skv. lögum nr. 40/1962 ......000000000 0000... kr. 10 000 000.00 

Aukaframlag ríkissjóðs ..........0002000.ecoeeeennen enn — 2500 000.00 

Vextir ERE TER ER RER ERE RER KERELEE — 195 771.50 

Kr. 12 695 771.50 

Gjöld 

Styrkir ........0000000000 sense kr. 1045 000.00 

Stjórnarkostnaður ........000000000. 00 sn seen — 63 270.00 

Tekjur umfram gjöld .............00000n 00 eeen — 11 587 501.50 
  

Kr. 12 695 771.50 

Efnahagsreikningur hinn 31. des. 1963. 

  

  

  

  

Eignir 

Skuldabréf ..........00000 sess ess kr. 105 416 983.35 

Reiknaðir vextir .............0.eeensses ss — 71 527.50 

Biðreikningur .............0000000aenneennenrrnnresnne rn — 300 000.00 
Framkvæmdabanki Íslands ..........000000 000. enn. 0n — 1304 570.60 

Kr. 107 099 081.45 

Skuldir: 
Ríkissjóður ...........00200000 0000 ensn sn kr. 63 270.00 

Höfuðstóll: 
81. des. 1962 ......0..000000 00 kr. 95 792 378.12 
Móttekin skuldabréf .........00200020..0..... — 650 000.00 

Tekjur 1963 .......0020000000 000 n nn — 11 587 501.50 

Kr. 108 029 879.62 
Tapað og eftirgefið ............0.000.0002... — 994 068.17 

— 107 035 811.45 

Kr. 107 099 081.45 

ATVINNUBÓTASJÓÐUR 

Reykjavík, 2. marz 1966. 

Magnús Jónsson, 

formaður. 

Framanskráður tekju- og gjaldareikningur og efnahagsreikningur hinn 31. des. 
1963, er saminn eftir bókum Atvinnubótasjóðs, sem ég hef endurskoðað. 

Áfallnir vextir af skuldabréfum eru ekki reiknaðir. 

Reykjavík, 29. febrúar 1964. 

Bárður Sigurðsson, 
löggiltur endurskoðandi.
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Tekju- og gjaldareikningur frá 1. jan. til 31. des. 1964. 

  

Tekjur: 

Framlag ríkissjóðs skv. lögum nr. 40/1962 ........0...000.000.. kr. 10 000 000.00 
Aukaframlag ríkissjóðs ............2.0000000 000... — 3000 000.00 
Vextir .......000020220.0.0000 ess — 1869 600.15 

Kr. 14 869.600.15 

Gjöld 
Styrkir ..........00000000 00. kr. 3 280 000.00 
Stjórnarkostnaður .................000000 0000 sv vn — 62 357.85 
Tekjur umfram gjöld ...............2.00000 0000 — 11527 242.30 

  

Kr. 14 869.600.15 

Efnahagsreikningur hinn 31. des. 1964. 

  

  

  

  

Eignir 
Skuldabréf .................2200000.es sen kr. 112 422 950.02 
Víxill ..............00000 2000 — 500 000.00 
Biðreikningur ........................200.000 sr — 500 000.00 
Framkvæmdabanki Íslands ................0...000 0000. — 1805 108.10 

Kr. 115 228 058.12 

Skuldir 
Höfuðstóll: 

31. des. 1963 ..........00000000 000 kr. 107 035 811.45 
Tekjur 1964 .............0...000 00 — 11527 242.30 

Kr. 118 563 053.75 
Tapað og eftirgefið ........................ — 3 334 995.63 

kr. 115 228 058.12 

Kr. 115 228 058.12 
ATVINNUBOTASJODUR 

Reykjavik, 2. marz 1966. 

Magnus Jønsson, 

formadur. 

Framanskrådur tekju- og gjaldareikningur og efnahagsreikningur hinn 31. des. 
1964, er saminn eftir bókum Atvinnubótasjóðs, sem ég hef endurskoðað. 

Áfallnir vextir af skuldabréfum eru ekki reiknaðir. 

Reykjavík, 27. febrúar 1965. 

Bárður Sigurðsson, 

löggiltur endurskoðandi.
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Tekju- og gjaldareikningur frá 1. jan. til 31. des. 1965. 

  

Tekjur: 

Framlag ríkissjóðs skv. lögum nr. 40/1962 ......0.00000 0000... kr. 10 000 000.00 

Aukaframlag ríkissjóðs ..........0.0000nsnnenenener er — 5000 000.00 

Vextir .........00.000 ss — 1713540.25 

Kr. 16 713 540.25 

Gjöld 

Styrkir ........200000.0000n nn sr kr. 3275 000.00 

Stjórnarkostnaður .........0000000.snensenenenen rr — 62 900.00 

Tekjur umfram gjöld ...........00.00.soneosserene nn — 13 375 640.25 
  

Kr. 16 713 540.25 

Efnahagsreikningur hinn 31. des. 1965. 

  

  

Eignir 

Skuldabréf ..........0.0000 000... kr. 114 995 868.51 

Víxlar .......0......00..sess sess — 1 000 000.00 

Framkvæmdabanki Íslands ...................e ee eens — 9 402 248.35 

Kr. 125 398 116.86 

Skuldir: 

Höfuðstóll: 
81. des. 1964 ........000000 000. kr. 115 228 058.12 
Máóttekin skuldabréf á árinu ................ — 200 000.00 

Tekjur 1965 ..........0220000 0000 00. — 13 375 640.25 

Kr. 128 803 698.37 
Tapað og eftirgefid ............0.0.00.0.00... — 3405 581.51 

kr. 125 398 116.86   

  

Kr. 125 398 116.86 

ATVINNUBOTASJODUR 

Reykjavik, 2. marz 1966. 

Magnus Jónsson, 

formadur. 

Framanskráður tekju- og gjaldareikningur og efnahagsreikningur hinn 31. des. 
1965, er saminn eftir bókum Atvinnubótasjóðs, sem ég hef endurskoðað. 

Áfallnir vextir af skuldabréfum eru ekki reiknaðir. 

Reykjavík, 17. febrúar 1966. 

Bárður Sigurðsson, 

löggiltur endurskoðandi.



325 Nr. 149. 

ÁBURÐARVERKSMIÐJAN Hf. 

Ársreikningur 1965. 

Rekstrareikningur frá 1. janúar til 31. desember 1965. 

  

  

  

Gjöld 
Rekstrarkostnaður ................0.0.0000.. 0000 kr. 73 224 452.97 
Vextir ..........00.....00.... nr — 6057 067.33 
Vátryggingar ...................0.20000.00.0 een — 1 742 114.96 
Fyrningaafskriftir .....................00..... 0... — 17 941 326.61 
Hreinar tekjur ..............0..000000 000 — 4285 991.48 

Kr. 103 250 953.35 

Tekjur: 
Seldur áburður ..............000.....00.. kr. 69 943 674.00 
Verðjöfnun frá Áburðarsölu ríkisins ........ — 2766 134.00 
Áburðarbirgðir 31. des. 1965 ............... — 55 428 744.00 

Kr. 128 138 552.00 
Áburðarbirgðir 31. des. 1964 ................ — 35 712 804.00 

kr. 92425 748.00 
Aðrar tekjur .................000000.0. 200. kr. 10 825 205.35 

  

Kr. 108 250 953.35 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1965. 

  

  

  

Eignir: 
Verksmiðjubyggingar, vélar, önnur mannvirki og tæki ........ kr. 217 431 735.90 
Varahluta- og rekstursvörubirgðir ............................ —  10388670.05 
Áburðarbirgðir: Kjarni ..................... kr. 55 428 744.00 

Erlendur áburður ........... — 1 790 085.00 

— 57 218 829.00 
Utistandandi skuldir .......................00.000. 0. — 13491 318.56 
Bankainnstædur .....................00..0..00. eve — 575 843.55 
Peningar í sjóði ...................00.00...... 00 — 131 735.95 
Verðbréf ................. ELLE D DE — 675 444.00 

Kr. 299 913 577.01 

Skuldir: 
Hlutafé ............0 lr kr. 10.000.000.00 
Varasjóður pr. 31. des. 1964 ................ kr. 11 334 000.00 
Varasjóðstillag 1963 eftirstöðvar ............ — 750 000.00 
Varasjóðstillag 1965 ......................... — 2969 000.00 

— 15 053 000.00 
Fyrningasjóður 2... eee — 157 421 134.64 
Skuldabréfalán ............................ 00 — 83 967 894.63 
Landsbanki Íslands, hlr. 12 ..................0000. 0... — 8109 718.63 
Samþykktir víxlar .......................0 0. — 22411484.15
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Ýmsar skuldir .............es eeen kr. 1 728 940.44 

Áfallnir vextir ............. 000. — 508 967.00 

Höfuðstóll 31. des. 1964 .......0000000000... kr. 745 446.04 

— Greiddur arður ......0.00.0.0000.0 00.00.0000... — 600 000.00 
  

Kr. 145 446.04 

Hreinar tekjur 1965 .........000000000..00.. — 4285 991.48 
  

Kr. 4431 437.52 

Fært til varasjóðs ........0000000 0000... — 3719 000.00 
— 712 437.52   

  

Kr. 299 913 577.01 

Gufunesi, 17. marz 1966, 

pr. pr. Áburðarverksmiðjan hf. 

Hjálmar Finnsson, 

framkvæmdastjóri. 

Gufunesi, 14. apríl 1966. 

Stjórn Áburðarverksmiðjunnar hf. 

Pétur Gunnarsson, 

formaður. 

Tómas Vigfússon. Halldór H. Jónsson. Steingrímur Hermannsson. Hj. Hjartar. 

Við undirritaðir endurskoðendur Áburðarverksmiðjunnar hf. höfum yfirfarið 

reikninga félagsins, sem samdir eru af löggiltum endurskoðanda samkvæmt bók- 

um og fylgiskjölum fyrirtækisins pr. 31. des. 1965 og erum þeim samþykkir. 

Gufunesi, 17. marz 1966. 

  

Vilh jálmur Hjálmarsson. Halldór K jartansson. 

Nr. 150. 

SAMVINNUBANKI ÍSLANDS HF. 

Rekstrarreikningur árið 1965. 

Gjöld 

Rekstrarkostnaður .........0.00000000 ss vs. kr. 12 336 127.01 

Vextir af innstæðufé ...........000..0 ev esne — 18 033 756.29 

Fyrningar ........000000000 en nseesnnnsseerrn ss — 579 210.91 

Lagt í varasjóð ........020200 0. neeenr err — 493 852.12 

Kr. 31 442 946.33 

Tekjur 

Vextir ..........0000000 ns kr. 27 319 882.85 

Aðrar tekjur ..........000000000 0. ennness rr — 4123 063.48 
  

Kr. 31 442 946.33
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Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1965. 

  

  

Eignir 
Skuldabréf fyrir lánum .............0.0.0.00 0000 00 nn kr. 44 706 180.12 
Verðbréf .................000.00 00 — 19115 813.10 
Víxlar ................00.00 res — 128 531 892.69 
Lán í hlaupareikningi ......................0.000.0 0000... — 123 271 397.61 
Innstæða í Seðlabanka .............00.0000 00... enn — 70 618 385.66 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .................0.0..000.00.. — 11 697 600.00 
Husbunadur og innréttingar ................0...0..00.0 0000. — 5305 000.00 
Ógreiddar tekjur ..............0....00.0 00. — 4021 760.19 
Ýmsir skuldunautar ....................000.. 0 — 3365 172.50 
Aðrar eignir .................0.0..00002. 00 — 5 687 401,75 
Sjóður ...........0000000 00... — 8835 763.77 

Kr. 425 156 367.39 

Skuldir: 
Hlutafé ............ 0. kr. 10 201 000.00 
— bar af ógreitt ...............,,.......... — 4331 750.00 

kr. 5 869 250.00 
Varasjóður .................0.000000 0000 — 3290 705.80 
Innstæður í sparisjóði .....................0.0.0.0.0 00. — 373 349 422.80 
Innstæður í hlaupareikningi .................................. — 28 230 344.21 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..............0.0.0.000.0000 — 11 697 600.00 
Fyrirframgreiddir vextir ...................0...... 0. — 2 138 607.38 
Ýmsar skuldir 2... rene — 580 437.20 

  

Kr. 425 156 367.39 

Reykjavik, 10. januar 1966. 

Einar Ágústsson. Einar S. Einarsson. 

Framanskráðan rekstrarreikning ársins 1965 og efnahagsreikning pr. 31. desem- 
ber 1965 höfum við borið saman við bækur Samvinnubankans. Enn fremur höfum 
við kannað sjóðs- og verðbréfaeign ásamt skilrikjum. 

Endurskoðunin hefur ekki gefið tilefni til athugasemda. 

Reykjavík, 17. marz 1966. 

Ólafur Jóhannesson. Halldór E. Sigurðsson. Ásgeir G. Jóhannesson. 

Með tilvísun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda bankans kvittar 
bankaráð fyrir reikningunum. 

Reykjavík, 22. marz 1966. 

Erlendur Einarsson. Hjörtur Hjartar. Vilhjálmur Jónsson.
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Guðbjarts Kristjánssonar, hreppstj., Hjarðarfelli, árið 1964. 

Tekjur: 
Í Sjóði ..........020000000. eens kr. 63 993.75 
Minningargjafir á árinu ...........200.00 ene snsasssn nn — 350.00 
Vextir „........000000s sess — 5646.43 

Kr. 69 989.18 

Gjöld 
Mismunur ..........00000.0 s.s kr. 69 989.18 

  

Kr. 69 989.18 
Hjarðarfelli í nóv. 1965. 

Gunnar Guðbjartsson, 

  

stjórnarformaður. 

Nr. 152. 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Guðbjarts Kristjánssonar, hreppstj., Hjarðarfelli, árið 1965. 

Tekjur: 
Í sjóði .........22..000.000 enn kr. 69 989.18 
Vextir af innstæðu .........0.000.se.essssns ss —  6598.30 
Minningargjafir á árinu .............0.00 0... nneuennn — 1935.00 

Kr. 77 522.48 

Gjöld 
Mismunur .........0..00.sssssssssð ss kr. 77 522.48 

  

Kr. 77 522.48 
Hjarðarfelli í marz 1966. 

Gunnar Guðbjartsson, 

stjórnarformaður.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á sóttvarnarreglugerð nr. 112 27. ágúst 1954. 

1. gr. 
Framan við 3. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Ef menn, sem innan síðustu 14 daga fyrir komu sína hingað til lands, hafa 

dvalizt í löndum utan Evrópu, Bandaríkja Ameríku, Kanada, Azoreyja, Madeira, 

Kanaríeyja og Marokko og teljast ekki nægjanlega varðir gegn bólusótt fyrir það, 
að þeir hafi þegar haft bólusótt, skulu þeir, þegar þess er krafizt, framvísa gildu 
alþjóðlegu kúabólusetningarvottorði, sbr. 9. gr. Nú hafa hlutaðeigendur ekki slíkt 
vottorð, og skal þeim þá boðin kúabólusetning, en neiti þeir að láta bólusetja sig, 
skulu þeir sæta sóttvarnareftirliti í 14 daga talið frá þeim degi, sem þeir fóru frá 
því landi, utan Evrópu, Bandaríkja Norður-Ameríku, Kanada, Azoreyja, Madeira, 

Kanaríeyja og Marokko, sem þeir heimsóttu seinast. 

2. gr. 
1. Fylgiskjal með sóttvarnarreglugerðinni, kúabólusetningarvottorð samkv. 9. 

gr. skal vera úr garði gert, svo sem hér er sýnt: 

(Sjá næstu síðu.) 

B4l



Nr. 153. 330 8. júní 1966. 

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION 
AGAINST SMALLPOX 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION 
CONTRE LA VARIOLE 

This is to certify that 
Je soussigné(e) certifie que 

whose signature follows 
dont la signature suit 

date of birth) 0... sex | 
né(e) le | 

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox with a freeze-dried or liquid 
vaccine certified to fulfil the recommended requirements of the World Health: Organization. 

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole á la date indiquée ci-dessous, avec un vaccin lyophilisé 
ou liquide certifié conforme aux normes recommandées par 'Organisation mondiale de la Santé. 

  

| show by Sk? Signature and Origin and batch 
whether: professional status no. of vaccine å Approved stamp 

of vaccinator ' Date 
; . 

Origine du vaccin Cachet d'authentification 
et numéro du lot 

Indiquer par « x> 
Hi . Signature et titre 

s'il s'agit de: 8 
du vaccinateur 
  

la Primary la 1b vaccination 
performed 

Primo- 
vaccination 
effectuée 
  

1b Read as | 
successful | 
Prise |     Unsuccessfull 

| Pas de prise f         
    

—
 

n uw
 

Revaccination ... 

  

Revaccination.........       
Revaccination 

  

| 

| 
| 

Revaccination ......... | 

|           sd LR ii     

The validity of this certificate shall extend for a period of three years, beginning eight days after the date of a successful primary vaccination or, in the event of a revaccination, on the date of that revaccination. i The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration. of the territory in which the vaccination is performed. 
Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid. 

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commengant huit jours aprés la date de la Primovaccination effectuée avec succés (prise) ou, dans le cas d'une revaccination, le jour de cette revaccination. 
Le cachet d'authentification doit étre conforme au modöle prescrit par Padministration sanitaire du territoire oú la vac- cination est effectu€e. 
Toute correction ou rature sur le certificat ou Pomission d'une que!-onque des mentions qu'il comporte peut affecter sa validité.



8. júní 1966. 331 Nr. 153. 

Heimilt er þó að gefa út kúabólusetningarvottorð á eldra vottorðsform til 1. 

janúar 1967. Vottorð útgefin á eldra formi gilda í 3 ár frá gildistökudegi. 

3. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í sóttvarnarlögum nr. 34 12. apríl 

1954, gengur í gildi 1. ágúst 1966. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 8. júní 1966. 

Jóhann Hafstein. 
Jón Thors. 

25. júlí 1966. Nr. 154. 
AUGLÝSING 

um nýja lyfjaverðskrá IL 

Frá og með 10. ágúst 1966 gengur í gildi ný lyfjaverðskrá II og fellur þá 

jafnframt úr gildi lyfsöluskrá II, útgefin 8. febrúar 1963, með áorðnum breyt- 

ingum. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 25. júlí 1966. 

F.h.r. 

Baldur Möller. ii 
Jón Thors. 

15. júlí 1966. Nr. 155. 
AUGLÝSING 

um umferð í Hafnarfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Hafnarfjarðar hafa verið settar eftirfarandi 
reglur um umferð samkv. heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 24 frá 2. maí 1958: 

I. Aðalbrautarréttur hefur verið ákveðinn á Fjarðargötu. 
Við umferð á akrein frá Fjarðargötu að Lækjargötu verði gætt ákvæða 

umferðarlaga um biðskyldu við mót akreinarinnar og Strandgötu. 
Við umferð norður Strandgötu að Lækjargötu verði sömuleiðis gætt ákvæða 

umferðarlaga um biðskyldu við gatnamót Fjarðargötu og gatnamót Lækjargötu. 
Við gatnamót Fjarðargötu og Strandgötu, sunnan þríhyrningsins, hefur 

umferð úr Fjarðargötu forgangsrétt fyrir umferð suður Strandgötu. 

II. Einstefnuakstur hefur verið ákveðinn á Strandgötu frá norðri til suðurs frá 
gatnamótum Reykjavíkurvegar að norðan að. gatnamótum Lækjargötu að 
sunnan. - 

III. Hægri beygja úr Þúfubarði suður Reykjanesbraut og vinstri beygja af Reykja- 
nesbraut vestur Þúfubarð hafa verið bannaðar.
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Ákvæði auglýsingar nr. 163 frá 26. ágúst 1960, um umferð í Hafnarfirði, breytast 
Í samræmi við ákvæði þessarar auglýsingar. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Hafnarfirði, 15. júlí 1966. 

Einar Ingimundarson. 

Nr. 156. 2. ágúst 1966. 
REGLUGERÐ 

um eftirlitsgjald lyfjabúða fyrir árið 1966. 

1. gr. 
Gjald það, sem lyfsölum ber að greiða fyrir árið 1966 vegna eftirlits með lyfja- 

búðum samkvæmt 47. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963 skal vera sem hér segir: 

I. flokkur: Kr. 15 000.00 
II. — — 12 000.00 

II. — — 9000.00 
IV. — — 6000.00 
V. — — 3000.00 

2. gr. 
Lyfjabudum er skipad i flokka vegna greidslu eftirlitsgjaldsins sem hér segir: 

I. flokkur: Reykjavíkur apótek. 
II. flokkur: Ingólfs apótek, 

Laugavegs apótek, 
Lyfjabúðin Iðunn, 
Stjörnu apótek. 

III. flokkur: Apótek Austurbæjar, 
Apótek Keflavíkur, 
Hafnarfjarðar apótek, 
Holts apótek, 
Vesturbæjar apótek. 

IV. flokkur: Akranes apótek, 
Akureyrar apótek, 
Apótek Austurlands, Seyðisfirði, 
Apótek Vestmannaeyja, 
Garðs apótek, 
Kópavogs apótek, 
Laugarnes apótek, 
Sauðárkróks apótek, 
Selfoss apótek. 

V. flokkur: Apótek Neskaupstaðar, 
Borgarnes apótek, 
Dalvíkur apótek, 
Ísafjarðar apótek, 
Húsavíkur apótek, 
Siglufjarðar apótek, 
Stykkishólms apótek.
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3. gr. 
Eftirlitsgjaldið skal greiða til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins fyrir 15. október 

1966. 
Gjaldið er lögtakskræft. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 47. gr. lyfsalalaga nr. 30 29. 
apríl 1963, öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 2. ágúst 1966. 

Jóhann Hafstein. = 
Jón Thors. 

4. ágúst 1966. Nr. 157. 
AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar nr. 2 við sérlyfjaskrá frá 30. september 1965. 

Frá og með 15. ágúst 1966 gengur í gildi viðauki og breytingar nr. 2, útgefnar í 
dag, við sérlyfjaskrá frá 30. september 1965. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 4. ágúst 1966. 

F. h. r. 

Baldur Moller. 

Jón Thors. 

10. ágúst 1966. Nr. 158. 
REGLUGERÐ 

um afgreiðslutíma lyfjabúða. 

1. gr. 
Lyfjabúðir skulu vera opnar, sem hér segir: 

I. Almennur afgreiðslutími skal vera, sem hér segir: 
mánudaga—fimmtudaga .............2.... kl. 9—18 
föstudaga .........00.000000 0. sn nn —  9—19 
laugardaga ......0.0000000n. nn. — Q—12 
aðfangadag og gamlársdag ................ —  9—12 

desember er lyfjabúðum heimilt að hafa opið umfram almennan af- 
greiðslutíma á sama hátt og almennar verzlanir á hverjum stað. 

II. Lyfjabúðir í Reykjavík skulu auk framangreinds afgreiðslutíma vera opnar 
tvær saman eina viku í senn, sem hér segir: 
mánudaga—fimmtudaga -...........000.0... kl. 18—21 
föstudaga .......00000000 000. s.n... — 19—21 
laugardaga ......020000000nn0 ns — 12—16 
helgidaga og almenna frídaga ............. — 10—16 
aðfangadag og gamlársdag ................ — 12—16 

Nánari reglur um skiptingu þessa afgreiðslutíma milli lyfjabúða setur land- 
læknir að fengnum tillögum Apótekarafélags Íslands.
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IL 

IV. 

VI. 

VII. 

158. 334 10. ágúst 1966. 

Fyrir Reykjavíkur-, Kópavogs- og Hafnarfjarðarlæknishéruð skal vera ein 
næturvarzla til afgreiðslu lyfja, sem sé rekin í sérstöku húsnæði og ávallt á 
sama stað. Lyfsalar í þessum héruðum skulu sjá um rekstur slíkrar nætur- 
vörzlu eftir nánari reglum, sem landlæknir setur að fengnum tillögum 
Apótekarafélags Íslands. 

næturvörzlustað skulu einungis vera til afgreiðslu þau lyf, sem nauð- 
synleg eru talin og samkomulag verður um milli Apótekarafélags Íslands og 
Félags heimilislækna innan Læknafélags Reykjavíkur. Þó er næturvörzlu skylt 
að útvega, ef varðlæknir telur nauðsynlegt, nauðsynleg lyf beint frá lyfjabúð. 
Næturvarzla skal vera opin, sem hér segir: 
mánudaga—föstudaga ..................... kl. 21— 9 næsta morgun 
laugardaga ............2.200000. 00... — 1610 — — 
helgidaga og almenna frídaga ............. — 16—10 — — 
aðfangadag og gamlársdag ................ — 16—10 — — 
Auk hins almenna afgreiðslutíma samkv. I. skulu eftirtaldar lyfjabúðir vera 
opnar til afgreiðslu, sem hér segir: 
Akranes Apótek. 
Hafnarfjarðar Apótek. 
Ísafjarðar Apótek. 
Keflavíkur Apótek. 
Kópavogs Apótek. 
Selfoss Apótek. 
Siglufjarðar Apótek. 
Vestmannaeyja Apótek. 
mánudaga—föstudaga .................... kl. 18—19 
laugardaga .............000..000. 00... — 12—14 
helgidaga og almenna frídaga ............. — 2 klst. 
aðfangadag og gamlársdag ................ — 12-— 14 
Takmörkun á afgreiðslutíma eftirtalinna lyfjabúða samkv. I. og IV. er heimil 
að fengnu leyfi landlæknis: 
Ísafjarðar Apótek. 
Selfoss Apótek. 
Siglufjarðar Apótek. 

Á hinum almenna afgreiðslutíma samkv. I. er eftirtöldum lyfjabúðum heimilt 
að loka, sem hér segir: 
mánudaga— föstudaga .................... kl. 12—13 
Apótek Neskaupstaðar. 
Borgarness Apótek. 
Dalvíkur Apótek. 
Húsavíkur Apótek. 
Sauðárkróks Apótek. 
Seyðisfjarðar Apótek. 
Stykkishólms Apótek. 

Lyfjabúðir í Akureyrarlæknishéraði skulu, auk hins almenna afgreiðslutíma 
samkv. Í, vera opnar til skiptis eina viku í senn, sem hér segir: 

mánudaga—fimmtudaga .................. kl. 18—22 
föstudaga .........0000..0000 0000 — 19—22 
laugardaga ............000022000 00... — 12—16 og 20—21 
helgidaga og almenna frídaga ............ — 10— 12, 15—17 og 2021 
aðfangadag og gamlársdag ................ — 12—16 og 2021 

Einnig skulu lyfjabúðirnar annast neyðarvakt (kallvakt) að næturlagi á þeim
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tíma, sem ekki er opið samkvæmt framangreindu, og skulu þær annast þessa 
neyðarvakt til skiptis, viku í senn. 

2. gr. 
Lyfjabúðir, sem taldar eru í 1. gr. IV. og VI. skulu í samráði við viðkomandi 

sjúkrasamlög sjá næturlækni fyrir nauðsynlegum forða lyfja til notkunar í bráðri 
nauðsyn. 

3. gr. 
Afgreiðslutími lyfjabúðarinnar skal auglýstur í henni og þar sem lyfjabúðir 

skiptast á um afgreiðslu utan almenns afgreiðslutíma, skulu þær, sem lokaðar eru, 
auglýsa á útidyrum, hvaða lyfjabúð/búðir eru opnar. 

4. gr. 
Lyfjabúð, sem annast neyðarvakt (kallvakt), skal auglýsa á útidyrum heimilis- 

fang og símanúmer lyfjafræðings þess, sem vakt hefur á hendi. Sömu upplýsingar 
skal láta í té í daglegu símanúmeri lyfjabúðarinnar. 

5. gr. 
Fyrir afgreiðslu utan hins almenna afgreiðslutíma samkv. 1. gr. I. skal greiða 

sérstakt gjald, sem kveðið skal á um í lyfjaverðskrá. Slíkt afgreiðslugjald skal 
auglýst á áberandi stað í lyfjabúðinni. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 38. gr. lyfsölulaga nr. 30 29. apríl 1963, 

öðlast gildi 20. ágúst 1966. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. ágúst 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Baldur Möller. 

16. ágúst 1966. Nr. 159. 
AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Að fengnum tillögum borgarstjórnar Reykjavíkur hafa verið settar eftirfarandi 
reglur um umferð samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 26 frá 2. maí 1958: 

Bifreiðastöður eru bannaðar á Eskihlíð að norðaustanverðu á götunni og á 
Freyjugötu að norðaustanverðu frá barnaleikvelli að Njarðargötu á tímabilinu frá 
kl. 9 til kl. 19 daglega. 

Auglýsing frá 14. nóvember 1963, varðandi bifreiðastöðubann á Eskihlíð, er 
felld úr gildi, svo og auglýsing frá 8. marz 1966, hvað snertir bifreiðastöðubann á 
Freyjugötu. 

Lögreglustjórinn í Reykjavik, 16. ágúst 1966. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um hagræðingarlán Iðnlánasjóðs. 

1. gr. 
Iðnlánasjóði er heimilt, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, að taka allt að 

100 millj. kr. lán til þess að mynda nýjan lánaflokk í því skyni að veita sérstök hag- 
ræðingarlán, til viðbótar almennum lánum. 

2. gr. 
Hagræðingarlán Iðnlánasjóðs skulu veitt í þeim tilgangi að auka framleiðni og 

bæta aðstöðu iðnfyrirtækis til þess að aðlaga sig nýjum viðhorfum vegna breyttra 
viðskiptahátta, svo sem tollabreytinga og frjálsari innflutnings. Umsókn skal fylgja 
ítarleg lýsing á fyrirhugaðri hagræðingu, og á hvern hátt hún verður til þess að 
auka framleiðni fyrirtækisins. Þá skal jafnframt gerð fullnægjandi grein fyrir því, 
hvernig umbeðið hagræðingarlán stuðli að því að gera fyrirtækinu kleift að mæta 
tollalækkun eða fríverzlun. 

Enn fremur skulu fylgja umsókn eftirfarandi gögn: 
a) eignar- og veðbókarvottorð, 
b) vátryggingaskirteini eða óyggjandi vottorð um vátryggingu eigna fyrirtækisins, 
c) vottfestar upplýsingar um það, hverjum sé heimilt að skuldbinda fyrirtækið og 

veðsetja eignir þess, 
d) rekstrar- og efnahagsreikningar fyrirtækisins s. 1. 2 ár, 
e) aðrar upplýsingar um rekstur og efnahag fyrirtækisins, sem óskað kann að 

verða eftir. 

3. gr. 
Vextir af hagræðingarlánum Tönlánasjóðs skulu ákveðnir af stjórn hans, að 

fengnu áliti Seðlabanka Íslands og með samþykki iðnaðarmálaráðherra. 
Þegar um ótollverndaðan iðnað er að ræða eða iðnað, sem hefur óverulega toll- 

vernd, mega vextir vera 3% p. a. lægri en almennir útlánsvextir sjóðsins. 

4. gr. 
Hagræðingarlán til vélakaupa mega vera til allt að þremur árum lengri tíma og í 

sambandi við fasteignir til allt að því fimm árum lengri tíma en hin almennu lán úr 
Iðnlánasjóði. Skulu þau vera jafngreiðslulán (annuitetslán) og mega vera afborg- 
unarlaus fyrstu 2 árin. 

5. gr. 
Að öðru leyti gilda ákvæði laga nr. 45 3. apríl 1963, um Iðnlánasjóð. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 25 22. apríl 1966, um breyting á 
lögum nr. 45 3. apríl 1963, um Iðnlánasjóð, til að öðlust þegar gildi og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarmálaráðuneytið, 7. júlí 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Brynjólfur Ingólfsson. 
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4. júlí 1966. 337 Nr. 161. 

REGLUGERÐ 

um notkun rotvarnarefna til geymslu á síld, loðnu og öðrum bræðslufiski. 

1. gr. 
Verksmiðjur mega ekki nota nitritefni (hrein efni eða blöndur) við geymslu á 

sild, loðnu eða öðrum bræðslufiski, nema að fengnu leyfi Rannsóknarstofnunar fisk- 
iðnaðarins. Rannsóknastofnunin getur afturkallað slík leyfi fyrirvaralaust, ef notk- 
unarreglum er ekki fylgt. 

2. gr. 
Leyfi til notkunar nitritefna verður því aðeins veitt, að verksmiðjan hafi í þjón- 

ustu sinni kunnáttumann, sem kann skil á notkun rotvarnarefna og getur auk þess 
framkvæmt nitritákvarðanir á hráefni og mjöli. Þá verður verksmiðjan einnig að 
hafa umráð yfir nauðsynlegum tækjum og áhöldum, sem nota þarf við skömmtun 
og efnagreiningar. 

3. gr. 
Hráefni (síld, loðna og annar bræðslufiskur), sem tekið er til vinnslu, má aldrei 

innihalda meira en 0,2%, af nitrit (reiknað sem NaNOs) þegar það er unnið. 
Skylt er vinnslustjóra (verksmiðjustjóra) að sjá svo um að gerðar séu vikulega 

að minnsta kosti tvær nitrit-ákvarðanir á rotvörðu hráefni í hverju geymslurúmi 
(þró, tanki o. s. frv.) og skulu niðurstöður bókfærðar. 

Meðan á vinnslu stendur, skulu gerðar nitrit-ákvarðarir á soði a. m. k. einu 
sinni á sólarhring og niðurstöður bókfærðar. 

4. gr. 
Í nýframleiddu mjöli má aldrei vera meira en 0.2%, natriumnitrit. 
Ef efnagreining leiðir í ljós, að ákveðið mjölmagn innihaldi meira en 0.2 % natri- 

umnitrit á framleiðsludegi, ber vinnslustjóra (verksmiðjustjóra) tafarlaust að til- 
kynna það Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins með símskeyti. 

Mjöl, sem inniheldur meira en 0.2%, natriumnitrit, verður að aðgreina og auð- 
kenna sérstaklega í mjölhúsum og er bannað að ráðstafa því, nema með leyfi Rann- 
sóknastofnunar fiskiðnaðarins. 

5. gr. 
Öllum verksmiðjum, sem nota rotvarnarefni, er skylt að halda dagbók eftir 

reglum, sem Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins setur. 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins er heimilaður aðgangur að dagbókunum og 

skoðun þeirra, og getur krafizt að fá endurrit úr þeim á hverjum tíma. 

6. gr. 
Verksmiðjum, sem hafa óuppleyst natriumnitrit í vörzlum sínum, ber að seyma 

það í sérstökum læstum geymslum. Ef því verður við komið, skulu seymslur þessar 
vera eldtraustar. Ekki mega óviðkomandi menn hafa aðgang að þeim. 
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7. gr. 

Notkun nitritefna um borð í veiðiskipum er óheimil. 

8. gr. 

Flutningaskip mega ekki nota nitritefni við geymslu á bræðslusild, nema að 

fengnu leyfi Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins. Rannsóknastofnunin setur aftur- 

kallað slík leyfi fyrirvaralaust, ef notkunarreglum er ekki fylgt. 

9. gr. 

Leyfi til notkunar nitritefna um borð í flutningaskipi verður því aðeins veitt, 

að það hafi umráð yfir nauðsynlegum tækjum, sem nota þarf við skömmtun rot- 

varnarefnanna, og að skipið flytji einungis bræðslufisk á þeirri vertíð, er það notar 

nitritefni. 

10. gr. 

Flutningaskipi, er notar ofangreint rotvarnarefni, er skylt að halda dagbók 

eftir reglum, sem Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins setur, og skal afhenda verk- 

smiðju þeirri, er tekur við farminum, afrit af dagbókinni, þar sem gerð er grein 

fyrir rotvörn farmsins. 

11. gr. 

Skip má því aðeins landa nitritvörðum fiski til verksmiðju, að verksmiðjan hafi 

leyfi til notkunar nitritefna. 

12. gr. 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins hefur á hendi eftirlit með framkvæmd reglu- 

gerðar þessarar. 

13. gr. 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins gefur út ráðleggingar, a. m. k. árlega, um 

nitritblöndur og heppilega skammta af þeim til rotvarnar. 

Rannsóknastofnunin getur bannað notkun á öðrum nitritiblöndum og skömmtum 

af þeim en hún ráðleggur. 

14. gr. 

Atriði, sem varða meðferð og notkun rotvarnarefna og ekki eru ákvæði um í 

reglugerð þessari eða fyrirmælum, sem Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins setur sam- 

kvæmt henni, skal bera undir úrskurð Rannsóknastofnunarinnar. 

15. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari eða fyrirmælum, sem sett kunna að verða sam- 

kvæmt henni, varða sektum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 1. gr. laga nr. 92 3. maí 1985, um 
meðferð, verkun og útflutning á sjávarvörum, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 247 30. desember 1965, um notkun rot- 
varnarefna til geymslu á síld, loðnu og öðrum bræðslufiski. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 4. júlí 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem.



19. júlí 1966. 339 Nr. 162. 

REGLUGERÐ 

um hámarkstölu vörubifreiða í Árnessýslu. 

1. gr. 
Sýslunefnd getur að fengnum tillögum Vörubifreiðastjórafélagsins Mjölnis í År- 

nessýslu og með samþykki samgöngumálaráðuneytisins, ákveðið hámarkstölu þeirra 
vörubifreiða í Árnessýslu, sem nota má til aksturs fyrir almenning gegn borgun. 

2. gr. 
Áður en sýslunefnd ákveður hámarkstölu, skv. 1. gr., skal félagið láta henni í 

té skýrslu um atvinnuhorfur stéttarinnar, og skal þar einnig greint frá, hvort fækkað 
hafi í stéttinni á s. 1. 12 mánuðum og ef svo er, þá um hve marga, og hve margar 
inntökubeiðnir hafa borizt félaginu, svo og öðru því, er máli skiptir. Enn fremur skal 
félagið láta sýslunefnd í té rökstudda tillögu um hámarkstölu vörubifreiða á næsta 
tímabili, sbr. 3. gr. 

Áður en sýslunefnd ákveður hámarkstölu, skal hún leita álits samtaka vinnu- 
veitenda um málið. 

3. gr. 
Í októbermánuði ár hvert tekur sýslunefnd ákvörðun um hver hámarkstala skuli 

vera, og má hún aldrei vera lægri en tala starfandi vörubifreiða hjá Vörubifreiða- 
stjórafélaginu Mjölni 1. þess mánaðar. Ákvörðun skv. 1. mgr. gildir í eitt ár í senn, 
frá 1. nóvember til jafnlengdar næsta ár. 

4. gr. 
Stjórn félagsins er skylt að veita sýslunefnd allar þær upplýsingar, sem sýslu- 

nefnd telur nauðsynlegar í sambandi við framkvæmd samþykktar þessarar. 
Ef atvinnuástand breytist verulega á tímabilinu, getur sýslunefnd breytt ákvörð- 

un um hámarkstölu að fengnum tillögum þeirra aðila, er getur um í 2. gr. og sam- 
þykki samgöngumálaráðuneytisins. 

5. gr. 
Samþykkt þessi tekur ekki til sendiferðabifreiða né vörubifreiða, sem eru í eign 

einstakra atvinnufyrirtækja og hafa ekki aðild að Vörubifreiðastjórafélaginu Mjölni. 
Ef ágreiningur rís um, hvort bifreið skuli teljast vörubifreið eða sendiferðabifreið 
samkvæmt samþykkt þessari, sker sýslunefnd úr því. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 1 31. janúar 1966 um leigubifreiðar, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 19. júlí 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.



Nr. 163. 340 19. júlí 1966. 

REGLUGERÐ 

um hámarkstölu vörubifreiða í Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Sýslnefnd getur, að fengnum tillögum Vörubilstjórafélagsins Fylkis í Rangár- 

vallasýslu, og með samþykki samgöngumálaráðuneytisins, ákveðið hámarkstölu 
þeirra vörubifreiða í Rangárvallasýslu, sem nota má til aksturs fyrir almenning 

segn borgun. 

2. gr. 
Áður en sýslunefnd ákveður hámarkstölu, skv. 1. gr., skal félagið láta henni í 

té skýrslu um atvinnuhorfur stéttarinnar, og skal þar einnig greint frá, hvort fækkað 
hafi í stéttinni á s. 1. 12 mánuðum, og ef svo er, þá um hve marga, og hve margar 
inntökubeiðnir hafa borizt félaginu, svo og öðru því er máli skiptir. Enn fremur skal 
félagið láta sýslunefnd í té rökstudda tillögu um hámarkstölu vörubifreiða á næsta 
tímabili, sbr. 3. gr. 

Áður en sýslunefnd ákveður hámarkstölu, skal hún leita álits samtaka vinnuveit- 

enda um málið. 

3. gr. 
Í októbermánuði ár hvert tekur sýslunefnd ákvörðun um hver hámarkstala 

skuli vera, og má hún aldrei vera lægri en tala starfandi vörubifreiða hjá Völubíl- 
stjórafélaginu Fylki 1. þess mánaðar. Ákvörðun skv. 1. mgr. gildir í eitt ár í senn, 
frá 1. nóvember til jafnlengdar næsta ár. 

4. gr. 
Stjórn félagsins er skylt að veita sýslunefnd allar þær upplýsingar, sem sýslu- 

nefnd telur nauðsynlegar í sambandi við framkvæmd samþykktar þessarar. 

Ef atvinnuástand breytist verulega á tímabilinu, getur sýslunefnd breytt ákvörð- 
un um hámarkstölu að fengnum tillögum þeirra aðila, er getur um í 2. gr., og sam- 
Þykki samgöngumálaráðuneytisins. 

5. gr. 
Samþykkt þessi tekur ekki til sendiferðabifreiða né vörubifreiða, sem eru í eign 

einstakra atvinnufyrirtækja og hafa ekki aðild að Vörubílstjórafélaginu Fylki. Ef 
ágreiningur rís um, hvort bifreið skuli teljast vörubifreið eða sendiferðabifreið sam- 
kvæmt samþykkt þessari, sker sýslunefnd úr því. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 1 31. janúar 1966, um leigubifreiðar 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 19. júlí 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson.



19. júlí 1966. 341 Nr. 164. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 6 7. janúar 1963, um takmörkun leigubifreiða 

í Keflavík og um ráðstöfun atvinnuleyfa. 

1. gr. 
Við 13. gr. reglugerðarinnar bætist nýr liður, svo hljóðandi: 
d) Stjórn Bifreiðastjórafélagsins Fylkis getur heimilað leyfishöfum að láta aka 

fyrir sig á orlofstíma, þó eigi lengur en allt að 4 vikum árlega. 

2. gr. 
Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. Í 31. janúar 1966, um 

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

Samgöngumálaráðuneytið, 19. júlí 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

31. júlí 1966. Nr. 165. 
REGLUGERÐ 

um hækkun bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar. 

Upphæðir bóta samkvæmt lögum um almannatryggingar, annarra en fjölskyldu- 
bóta, skulu hækka um 5.2% frá 1. júlí 1966 að telja. 

Heimilt er Tryggingastofnuninni að greiða umrædda hækkun bóta á þessu ári í 
einu lagi með desembergreiðslu bóta. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 20 23. apríl 1965, um breyting á 
lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar, staðfestist hér með til þess að taka 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. júlí 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

22. júlí 1966. i Nr. 166. 
AUGLYSING 

um varnir gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma í Mýra- og Borgarfjardarsyslu. 

Þar sem garnaveiki hefur fundizt í búfé á 15 bæjum í Þverárhlíð, Stafholtstung- 
um, Norðurárdal, og enn fremur í Borgarnesi, er samkvæmt heimild í 44. gr. laga nr. 
23, 1956, um varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra, 
bannaður allur flutningur búpenings til lífs úr Mýrarhólfi, austan Langár. Enn fremur
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er bannaður allur flutningur á búfé til lífs frá þeim bæjum innan svæðisins, þar sem 
garnaveiki hefur fundizt. Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum og öðrum viður- 
lögum, samkvæmt lögum nr. 23/1956. 

Landbúnaðarráðuneytið, 22. júlí 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem. 

Nr. 167. i 29. juli 1967. 
AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur 

nr. 164/1962, sbr. breytingu nr. 235/1963, sbr. 

breytingu nr. 166/1965, svo hljóðandi: 

1. gr. 
Í stað kr. 5.87 í 3. gr. komi kr. 7.63. 

2. gr. 
Í stað kr. 33.00 í a-lið 4. gr. komi kr. 66.00, í stað kr. 82.50 í b-lið komi kr. 150.00, 

og i stað kr. 297.00 í c-lið komi kr. 300.00. 

3. gr. 
7. gr. orðist svo: 
Heimæðagjald Hitaveitunnar skal vera sem hér segir fyrir eina heimæð: 

Rúmmál húss Heimæða- 

(utanmál) mö gjald 

Allt að 400 25 000 kr. 
400— 2000 25000 —- fyrir 400 mó — 20.00 kr./mð þar yfir 

2000—- 6000 57000 — —- 2000 — — 17.00 — — — 
6000 — 10000 125000 — —- 6000 — — 15.00 — — — 
Meira en 10000 185 000 — -— 10000 — — 1300 — sr — 

Nú er fleiri en eitt hitunarkerfi í húsinu með sérstökum mælum frá Hitaveitunni, 

og skal þá greiða kr. 3000 í aukagjald fyrir hvern mæli umfram hinn fyrsta. 

4. gr. 

Á eftir 7. gr. komi ný grein, 8. grein, svo hljóðandi: Hitaveitu Reykjavíkur er 
heimilt að hækka eða lækka hitaveitugjöld í sama hlutfalli og vísitala byggingar- 
kostnaðar breytist. Þó skal meðalheildarkostnaður við hitun húsa með hitaveitu ekki 
fara fram úr 80% af meðalheildarkostnaði hitunar með olíukyndingu. 

5. gr. 
Breytingar þessar öðlast gildi 1. júlí 1966.
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Ákvæði til bráðabirgða: 

Fyrir hús, sem hafa sérkyndingu og eru á þeim svæðum, sem hitaveituáætlunin 
1961 náði til, skulu heimæðagjöld haldast óbreytt frá því, sem þau voru í gjaldskrá 
samþ. í borgarstjórn Reykjavíkur 22. júlí 1965, staðfest af félagsmálaráðuneytinu 
10. ágúst s. á. 

Þetta gildir þó aðeins fyrir hús, sem tengd eru við hitaveituna fyrir 1. júlí 1967. 
Fyrir hús í nýjum hverfum, sem ekki fá hitaveitu um leið og húsin eru byggð, er 

borgarráði heimilt að ákveða afslátt af nýju heimæðagjöldunum, ef fullnægjandi 
kynditæki hafa verið sett í húsin áður en þau eru tengd hitaveitunni. 

Verðhækkun sú, sem ákveðin er með þessari gjaldskrá, skal framkvæmd sam- 
kvæmt eftirfarandi reglum: 

1. Notkun samkvæmt mælaálestri í ágúst skal greidd eftir eldri gjaldskrá með 10% 
álagi. 

2. Notkun samkvæmt mælaálestri í september skal greidd eftir eldri gjaldskrá með 
20% álagi. 

3. Notkun samkvæmt mælaálestri í október skal reiknuð á einingarverði gjaldskrár 
þessarar og síðan öll notkun úr því. 

4. Þar sem álestur mæla fer fram mánaðarlega, skal notkun samkvæmt álestri í 

ágúst greidd með einingarverði gjaldskrár þessarar. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 38 12. febrúar 
1940. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. júlí 1966. 

Magnús Jónsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

10. ágúst 1966. Nr. 168. 
REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt í Blönduóshreppi, 

Austur-Húnavatnssýslu. 

Fasteignaskatt í Blönduóshreppi skal innheimta með 200% álagi eins og hann er 
ákveðinn í 3. gr. laga nr. 51 10. júní 1964. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 10. júní 1964, 5. gr. 
sbr. 3. gr., til þess að öðlast gildi þegar í stað, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. ágúst 1966. 

Magnús Jónsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Kópasker. 

  

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Kópaskershöfn takmarkast að sunnan af línu, sem dregin er úr Brekkuskeri rétt- 

vísandi í vestur, að norðan af línu, sem dregin er úr Langaskeri, einnig réttvísandi 

vestur, og að vestan af línu, sem dregin er frá norðri til suðurs hornrétt á áðurnefndar 

línur og 1.5 km vestur úr Brekkuskeri. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Presthólahrepps hefur á hendi stjórn hafnarmála, en þrír menn 

kosnir af hverri nýkjörinni hreppsnefnd á fyrsta fundi til 4 ára í senn hafa á hendi 
framkvæmd þeirra. Skal einn þessara manna kosinn formaður. Formaður hafnar- 
nefndar er hafnarstjóri. Heimilt er þó að ráða sérstakan hafnarstjóra eða starfs- 
mann, ef hafnarnefnd mælir með því og hreppsnefnd samþykkir. Hafnarnefnd sér 
um viðhald og umbætur á höfninni og eignum hennar, stýrir öllum framkvæmdum, 
er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarsjóðs fyrir hönd hreppsnefndar. Reikningur 
hafnarsjóðs skal fylgja hreppsreikningnum og endurskoðast ásamt honum. 

III. KAFLI 

Hafnarsjóður. 

3. gr. 
Stofna skal sérstakan sjóð, sem nefnist Hafnarsjóður Kópaskers. Í hann renna 

allar tekjur hafnarinnar, sem ákveðnar eru í þessari reglugerð. Hafnarsjóði skal, 
eftir ákvörðun hreppsnefndar, varið í þarfir hafnarinnar, til greiðslu á kostnaði við 
stjórn hennar, til umbóta á henni, til bygginga hafnarmannvirkja og viðhalds á þeim. 

IV. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Hafnarstjóri sér um að gætt sé reglu á höfninni og landi hennar. Er öllum skylt 

að hlýða boði hans og banni og enn fremur þeirra starfsmanna, er hafnarnefnd setur 
til að gæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum hafnarinnar, 
getur hann kært það fyrir hafnarstjóra, en skipun starfsmannsins ber að hlýða þegar 
í stað. 

5. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tefja fermingu eða affermingu skipa eða önnur störf, sem þar eru 
unnin.
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6. gr. 

Ekki má kasta seglfestu, ösku, kolum eða neinu öðru, sem valdið getur skemmd- 
um á höfninni, né flytja það frá landi út í höfnina. Sama gildir og um síldar- og 
fiskúrgang, nema með leyfi hafnarstjóra. 

7. gr. 
Ekki má gera nein hafnarmannvirki við höfnina, né breyta þeim mannvirkjum, 

sem fyrir eru, og ekki heldur fylla upp né dýpka út frá landi, nema leyfi hrepps- 
nefndar komi til. 

V. KAFLI 

Um legu skipa og umferð þeirra á höfninni. 

8. gr. 
Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast svo á 

höfninni, að þau tálmi affermingu annarra skipa, og skulu þau í hvert skipti skyld 
að hlýta boðum hafnarstjóra og starfsmanna hafnarinnar um það, hvar þau megi 
liggja eða leggjast. Aldrei mega nein skip liggja svo nærri bryggju að eigi sé nægi- 
legt rúm fyrir önnur skip að komast að eða frá. Skipum eða bátum má ekki leggja 
svo, að þau hindri eða tefji umferð um höfnina. Nú tregðast eigandi við að hlýða 
boði hafnarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar um að flytja skip sitt, bát eða strengi 
á höfninni, og getur þá hafnarstjóri látið gera það á kostnað og ábyrgð eiganda. 

9. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur þar, sem að áliti hafnarnefndar tálmar 

greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt, sem auðið er. Verði dráttur 

á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eiganda, og er honum heimilt 
að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

VI. KAFLI 

Um lesta- og ljósagjald. 

10. gr. 
Öll skip, seglskip, gufuskip, mótorskip og bátar, stærri en 12 rúmlestir, hvort 

sem þau eru tóm eða hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða lestagjald í hvert 
sinn, sem þau leggjast við festar á höfninni eða við bryggjur í höfninni, þó með þeim 
undantekningum, sem síðar getur. Ef ekki er öðruvísi ákveðið, greiðist lestagjaldið 
af nettó burðarmagni skipsins, þannig að hálf rúmlest telst heil, en minna broti skal 
sleppt. 

11. gr. 
a) Skip og bátar, sem eru eign búsettra manna á Kópaskeri og skrásett þar 

eða gerð út þaðan til fiskveiða og flutninga, svo og önnur skip og bátar, sem 
gerðir eru út frá Kópaskeri a. m. k. 4 vikur eða lengur á ári, skulu greiða lágmarks- 
gjald sem hér segir: 

Opnir bátar greiði kr. 200.00 og þilfarsbátar kr. 500.00. 
b) Skip, sem ganga samkvæmt fyrir fram útgefinni áætlun (birtri á prenti), 

skulu greiða lestagjald kr. 1.00 fyrir hverja rúmlest. Innlend fiskiskip greiði kr. 1.50 
og öll önnur skip kr. 2.50 fyrir hverja rúmlest. 

c) Undanþegin framangreindu lestagjaldi eru herskip, varðskip, björgunarskip, 
skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna, skip, sem hafa skírteini sem skemmti- 
ferðaskip og skip, sem leita hafna vegna sjóskemmda.
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12. gr. 
Hafi skip legið í höfninni í 14 daga, skal greiða lestagjald að nyju fyrir hverja 

14 daga eða brot úr þeim. 
Hafi skip verið tekið á land til viðgerðar, telst sá tími ekki með, sem það stóð 

uppi. 

13. gr. 
Öll skip, sem til hafnarinnar koma á tímabilinu 1. ágúst til 15. maí og lestagjald 

greiða, skulu greiða ljósagjald kr. 60.00 í hvert skipti, sem þau koma til hafnarinnar. 
Þau skip og bátar, sem um getur í a)-lið 11. gr., greiði árlega kr. 100.00. 

VII. KAFLI 

Um bryggjugjald. 

14. gr. 

Gjöld af bryggju hafnarsjóðs. 

Hvert skip, sem leggst að bryggju, skal greiða bryggjugjald af nettó stærð skips- 
ins. Skip, sem ganga samkvæmt áætlun greiða kr. 0.50 af rúmlest. Öll önnur skip 
greiða kr. 1.00 af rúmlest. Bryggjugjald skal þó aldrei vera minna en kr. 80.00. 

Þau skip og bátar, sem um getur í a)-lið 11. gr., greiði árlega kr. 80.00. 

VIII. KAFLI 

Um vörugjald. 

15. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, lifandi og dauðum. sem 
fermdar eru og affermdar á höfninni, með þeim undantekningum, er um getur í 
næstu greinum. 

16. gr. 
Fyrir vörur skips, sem samkvæmt farmskrám eru ætlaðar til umhleðslu og eiga 

aðeins að leggjast á land um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda sé 

þess getið í farmskránni, greiðist ekkert gjald. 

17. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a) Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið í farmskránni. 
bh) Vistir og aðrar nauðsynjar báta og skipa, til eigin notkunar, sem fluttar eru úr 

landi. 
ce) Póstflutningur og farangur ferðamanna. 
d) Vörur, sem fluttar eru úr herskipi (varðskipi) eða í herskip. 

18. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldein- 

ingu telst sem gjaldeining. Fara skal eftir farmskrám skipa við útreikning vöru- 
gjalds, og er skipstjóri skyldur að láta hafnarstjóra í té eftirrit af farmskrám skips- 
ins. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð 
um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjórn ástæða til, 
getur hann látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentugast. Reyn- 
ist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn.
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19. gr. 

Vörugjaldskrá. 

Gjald kr. 2.00 fyrir hver 100 kg: 
Kol, salt, sement. 
Gjald kr. 3.00 fyrir hver 100 kg: 
Korn- og mjölvörur, garðávextir, sykur, saltfiskur, ísaður fiskur, síldar- 
mjöl, fiskimjöl, lýsi, freðsíld, óunnið járn, eldavélar, bárujárn, saumur, 
timbur, sem reiknast eftir þyngd, legsteinar, eldfastir steinar og leir, 
gólf- og veggflísar, gufuvélar, benzinvélar, varahlutir til véla, tjara, bik, 
asfalt, asbest, kaðlar, pappi til húsagerðar, vatnsleiðslu- og miðstöðvar- 
vörur, heyvinnsluvélar, plógar, herfi, blý, vír, virnet, akkeri, kalk, fræ, 

fóðurbætir, hey, tilbúinn áburður, mjólk og skyr. 
Gjald kr. 4.00 fyrir hver 100 kg: 
Olíur, benzin, feiti, smjörlíki, bifreiðar, strigapokar, hessian, tvistur, 
bindigarn, net, línur, önglar, olíufatnaður, útgerðarvörur ótaldar ann- 

ars staðar, hert skinn, hertur sundmagi, hraðfrystur fiskur, smjör og 

ostar. 
Gjald kr. 1.50 fyrir hver 10 kg: 
Málningarvörur og efni til málningar, lakk, kítti, lím, gips, veggfóður, 
hráefni til iðnaðar, svo sem sýrur, brennisteinn o. þ. h., korkur, kork- 

vörur, brauðvörur alls konar, gólfdúkar, gúmmí, gúmmívörur, pappír, 
pappírsvörur, bækur, blek, baðlyf, ljósaefni, plöntur, ávextir, niður- 
suðuvörur, blikkvörur, hjólhestar og varahlutir í þá, tin, zink, seglgarn, 
ger, gerefni, smíðatól, skóflur, hakar og þess háttar, vörur úr kopar, 
eir, messing, bronse, emaleraðar vörur, glervörur, leirvörur, leðurvör- 

ur, smávélar alls konar, smáiðnaðarvélar, hreinlætisvörur, skó-, gólf- 

og húsgagnaáburður, gólfklútar, ölgerðarvörur og efni til ölgerðar, öl- 
og gosdrykkir, ávaxtadrykkir, burstavörur, smájárnvörur, eldhúsáhöld, 
barnavagnar, bökunarvörur, kaffi og kaffibætir. 
Gjald kr. 2.50 fyrir hver 10 kg: 
Rafmagnsvörur, kryddvörur, ljósmyndavörur, lyfjavörur, snyrtivörur, 
eldspýtur, viðtæki, smáhljóðfæri, hljómvélaplötur, skrifstofuáhöld, vefn- 
áðarvörur, skófatnaður úr öðru en gúmmí, fatnaður alls konar, klukkur, 

mælar, símar, áttavitar, sportvörur, skot, skotfæri, sprengiefni, súkku- 
laði, sælgæti, kakaóduft, te, húsgögn, peningaskápar, jólatré, leikföng, 
sýnishorn og glysvarningur ótalinn annars staðar. 

Gjald kl. 3.50 fyrir hver 10 kg: 
Tóbaksvörur, vín og spíritus. 

Gjald kr. 1.00 fyrir stykki. 
Tómar tunnur og föt, uppsett og óuppsett. 

Gjald kr. 0.75 fyrir teningsfet: 

Trjáviður. 
Gjald kr. 1.25 fyrir teningsfet: 
Allar aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

Gjald kr. 2.50 fyrir tunnu: 
Saltsild. 
Gjald kr. 6.00 fyrir hver 100 kg: 
Kjöt- og sláturafurðir, rjúpur, ull og gærur. 
Gjald kr. 10.00 fyrir hvert stykki: 
Stórgripir, sauðkindur, geitur og loðdýr.
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13. flokkur. Gjald %% af verðmæti sjávarafla, lögðum á land í Kópaskershöfn til 
vinnslu og verkunar, sem innleggjandi greiðir. Kaupandi, vinnsluaðili 
eða verkandi innheimtir gjaldið og er ábyrgur fyrir því til hafnarsjóðs, 
þótt hann vanræki innheimtu þess hjá innleggjanda. 

Þó skal lægsta gjald af aðfluttum og brottfluttum vörum aldrei vera minna en 
kr. 2.00, en ekki skal taka tvisvar gjald af sömu vöru, enda sé þess getið í farmskrá, 
sé um vöru að ræða, sem vörugjald hefur áður verið tekið af. 

20. gr. 
Lestagjöld, ljósagjöld og bryggjugjöld skal greiða áður en skipið fer úr höfn. Aðra 

gjalddaga ákveður hafnarstjóri. 

21. gr. 
Gjald fyrir vörur þær, er um getur í 19. gr., greiðir eigandi eða umboðsmaður 

hans á Kópaskeri og hefur hafnarsjóður haldsrétt á vörunum unz gjaldið er greitt. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslan standa skil á greiðslunni. Ef 
skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða afgreiðslumaður 
ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð renna í hafnarsjóð. 

Ýmis ákvæði. 

22. gr. 
Um skaðabótaskyldur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. Ef samningum verður ekki við komið um 
skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 3 dómkvöddum, óvilhöllum mönnum. 

Hvorum aðila um sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en 
einn mánuður er liðinn frá því að matsgerð fór fram. 

Yfirmat skal framkvæmt af 5 dómkvöddum mönnum. Kostnað við yfirmat 
greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæð verður eigi breytt meira en nemur 
10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, að öðrum kosti greiði hinn aðilinn kostn- 
aðinn. 

23. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglugerð 

þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema hann setji trygg- 
ingu, er hafnarstjóri tekur gilda. 

24. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 10 000.00. Sektirnar renna 

í hafnarsjóð. 

25. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946, sbr. lög nr. 41 5. apríl 1948, til að öðlast þegar gildi, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Kópasker nr. 219 17. desember 
1951. 

Samgöngumálaráðuneytið, 16. ágúst 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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REGLUGERD 

um breytingu á hafnarreglugerd fyrir Patrekshöfn, 

nr. 161 21. september 1959. 

1. gr. 
Á eftir V. kafla reglugerðarinnar komi nýr kafli, sem verður VI. kafli, er orðast 

þannig, og breytast eftirfarandi kaflar og greinar í samræmi við það: 

VI. KAFLI. 

Um hafnsögu. 

20. gr. 
Hafnarnefnd skipar hafnsögumenn, svo marga, sem þurfa þykir, og ákveður laun 

þeirra. Laun hafnsögumanna greiðast úr hafnarsjóði. 

21. gr. 
Hafnsögumönnum ber í starfi sínu að haga sér eftir því, sem sagt er Í reglugerð 

þessari og eftir skipun hafnarnefndar. Þeim skal skylt að bera einkennisbúning þann, 

er hafnarnefnd ákveður. 

22. gr. 
Hafnarnefnd getur með þriggja mánaða fyrirvara sagt hafnsögumanni upp starfi 

sínu. Með sama fyrirvara getur hafnsögumaður sagt starfa sínum lausum. Hafnar- 
nefnd getur fyrirvaralaust vikið hafnsögumanni frá starfanum, ef hann verður ber 

að vanrækslu í starfi sínu. 

23. gr. 
Hvert skip, sem ætlar til Patreksfjarðar og nota vill hafnsögumann, skal, þegar 

það er komið hálfa milu undan Vatneyrarodda, gefa merki um, að það óski hafn- 
sögumanns eða tilkynna það með símskeyti, og er hafnsögumanni skylt að vitja skip- 

anna þangað. 

24. gr. 
Hafnsögumaður, er vísar skipi til hafnar, má eigi yfirgefa skipið án samþykkis 

skipstjóra, fyrr en skipið er lagzt við festar í höfninni. Meðan hafnsögumaður dvelur 
í skipi, ber því að sjá honum fyrir fæði. 

25. gr. 
Hvert skip, sem úr höfninni fer, á rétt á að fá hafnsögumann, og skal hafnsögu- 

manni skylt að fylgja því þangað, sem honum skv. 4. gr. er skylt að vitja þess. 

26. gr. 
Hafnsögumanni er skylt að banna allar ónauðsynlegar samgöngur við skipið áður 

„ 
en hann hefur lokið starfi sínu á skipsfjöl. 

27. gr. 
Ef sjúkdómur er á skipi eða ástæða er til að halda að sótthætta geti stafað frá 

því, ber hafnsögumanni að sjá um að fylgt sé reglum þeim, sem settar eru í lögum 
um varnir gegn því, að næmir sjúkdómar berist til landsins.
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28. gr. 
Hafnarsjóður leggur til báta og önnur tæki, er hafnsögumenn þurfa að nota vid 

starfa sinn, svo og mannahjálp. 

2. gr. 
Á eftir IX. kafla, sem verður X. kafli, kemur nýr kafli, sem verður XI. kafli og 

orðast þannig, og breytast eftirfarandi kaflar og greinar í samræmi við það: 

KI. KAFLI 

Hafnsögugjöld. 

36. gr. 
Öll skip, 30 brúttórúmlestir að stærð eða meira, skulu, hvort sem þau nota hafn- 

sögumann eða eigi, skyld að greiða hafnsögugjald, er þau koma frá útlöndum til 
hafnarinnar. Herskip, skemmtiskip og fiskiskip, sem skrásett eru hér á landi, eru 
undanþegin hafnsögugjaldi, nema þau noti hafnsögumann. 

37. gr. 
Hvert það skip, sem hafnsögumann notar til hafnarinnar eða frá höfninni, skal 

greiða hafnsögugjald. Auk þess skal greitt sérstakt gjald fyrir leiðsögu skipa um 
höfnina sjálfa, þar á meðal inn og út úr höfninni. 

38. gr. 
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá: 

a) Fyrir leiðsögu til hafnarinnar, 250 krónur fyrir hvert skip, auk 70 aura fyrir 
hverja brúttórúmlest allt að 6000 rúmlestum og 20 aura fyrir hverja brúttó- 
rúmlest fram yfir 6000. 

b) Fyrir leiðsögu frá höfninni 200 krónur fyrir hvert skip, auk 35 aura fyrir hverja 
brúttórúmlest allt að 6000 lestum og 10 aura fyrir hverja brúttórúmlest fram 
yfir 6000. 

c) Fyrir leiðsögu um höfnina sjálfa greiðist 125 krónur, auk 20 aura fyrir hverja 
brúttórúmlest. 

d) Auk þess skal hvert skip, sem hafnsögumann notar til hafnarinnar eða, sem 
skylt er að greiða hafnsögugjald skv. 1. gr., greiða 50 krónur til hafnarsjóðs. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur, sbr. lög nr. 41 5. apríl 1948, til að öðlast þegar gildi, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 16. ágúst 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Brynjólfur Ingólfsson.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Stöðvarfjarðarkauptún. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Stöðvarfjarðarhöfn tekur yfir Stöðvarfjörð vestan línu, sem hugsast dregin úr 

Kapalhaus norðan megin fjarðarins í Skútuklöpp sunnan fjarðarins. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, skulu renna í hafnarsjóð Stöðvar- 
fjarðar og skal honum varið til greiðslu kostnaðar við rekstur hafnarinnar, til þess 
að gera umbætur á höfninni, til byggingar mannvirkja, er höfninni tilheyra, og til 
leiðarmerkja við höfnina og innsiglingu. Hafnarnefnd Stöðvarfjarðarhrepps skipa þrir 
menn, sem hreppsnefnd kýs til fjögurra ára í senn. Hafnarnefnd hefur á hendi inn- 
heimtu hafnargjaldanna og reikningsskil fyrir hafnarsjóð. Kosning í hafnarnefnd 
skal jafnan fylgja hreppsnefndarkosningum. 

Hafnarnefnd skal sjá um að reglugerð þessari sé hlýtt og stjórna hafnarsjóðnum 
með eftirliti hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd veitir fé úr sjóðnum til umræddra framkvæmda eftir tillögum hafn- 
arnefndar, og ber ábyrgð á sjóðnum sem öðrum eignum hreppsins. 

Reikningur hafnarsjóðs skal fylgja sveitarsjóðsreikningum og endurskoðast og 
úrskurðast ásamt þeim. Handbært fé sjóðsins skal ávallt ávaxta í Landsbanka Ís- 
lands eða annarri jafn tryggri lánsstofnun. 

3. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má innheimta með lögtaki. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Hafnarnefnd sér um, að gætt sé almennrar reglu á höfninni og við hana. Er öllum 

skylt að hlýða boði og banni tafarlaust og enn fremur þeirra starfsmanna, sem hún 
setur til þess að sæta reglu. 

5. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. Í 

skipum, sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós, nema í eldavél skipsins 
og á ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar á því svæði, sem unnið er að ferm- 
ingu þeirra eða affermingu. 

6. gr. 
Seglfestu eða öðru, sem valdið getur skemmdum, má hvergi kasta úti á höfn- 

inni, og seglfestu má hvergi taka innan takmarka hafnarinnar, nema með leyfi hafn- 
arnefndar. 

B 44
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Vid håfnina må ekki gera nein hafnarmannvirki, né breyta eda auka vid pau, 

sem nu eru, og ekki heldur fylla upp né dypka ut frå landi, nema leyfi hafnar- 

nefndar komi til, og gildir leyfið aðeins til eins árs, sé það látið ónotað. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa og umferð þeirra í höfninni. 

7. gr. 

Fiskiskip og önnur skip, sem ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast svo á 

höfninni, að tálmi fermingu eða affermingu annarra skipa, og skulu þau í hvert 

skipti skyld að hlýða boði hafnarnefndar eða umboðsmanns hennar um það, hvar 

þau skuli leggjast. Aldrei mega slík skip liggja svo nærri bryggjum, að ekki sé nægi- 

legt rými fyrir önnur skip að komast að og frá. 

Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að það hindri eða tefji umferð um höfnina. 

Skip eða bátar mega aldrei leggja svo frá sér strengi eða aðrar festar, að það 

tálmi umferð. Festar skipa má aldrei leggja yfir alfaraleið. 

V. KAFLI 

Um lestagjald. 

8. gr. 

Öll skip, er leggjast við festar eða bryggju innan takmarka hafnarinnar, þó 

með þeim undantekningum, er síðar getur, skulu greiða lestagjald sem hér segir: 
a. Skip 8—30 brúttólestir, sem eru skrásett á Stöðvarfirði, skulu greiða lestagjald 

einu sinni á ári kr. 2.00 fyrir brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 40.00. Stærri 

fiskiskip skrásett á Stöðvarfirði, sem ekki eru í millilandasiglingu, greiða kr. 

4.00 á brúttórúmlest árlega, þó aldrei minna en kr. 400.00 á ári. 

b. Innlend veiðiskip greiða 25 aura á brúttórúmlest, er þau koma til hafnar, þó 
aldrei minna en kr. 15.00. Þegar þessi gjöld hafa verið greidd sex sinnum af 

sama sama skipi, fellur gjaldið niður það ár. 
c. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma, skulu greiða 10 aura fyrir hverja 

brúttórúmlest, nema farþegaskip Skipaútserðar ríkisins, sem greiða þessi gjöld 

í tíu fyrstu skiptin á ári hverju. 
d. Liggi skip lengur en 15 daga á höfninni í einu, skal það greiða lestagjald að 

nýju, fyrir hverja 15 daga eða brot úr þeim. 
Undanþegin lestagjaldi eru herskip, varðskip, björgunarskip, skemmtiferða- 

skip, skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna og skip, sem leita hafnar 

vegna sjóskemmda. 

VI. KAFLI 

Bryggju- og bólvirkisgjald. 

9. gr. 
Hvert skip, sem leggst að bólvirki eða bryggju, eða að skipi, sem liggur við ból- 

virki eða bryggju, skal greiða bryggjugjald, eftir stærð skipsins, talið í heilum 
rúmlestum, en brotum sleppt: 

a. Skip, sem um getur í a.-lið 8. gr., greiði kr. 2.00 af hverri rúmlest á ári. Bálar 
undir 12 rúmlestum greiði kr. 30.00 á ári. 

b. Skip, sem um getur í b-lið 8. gr., greiði kr. 0.25 af hverri brúttórúmlest í hvert 
skipti, sem þeim ber að greiða lestagjald. Bátar undir 12 rúmlestum brúttó 
greiði kr. 10.00 hvert skipti,
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c. Önnur skip greiði kr. 0.25 af hverri brúttórúmlest. Innlend vöru- og farþega- 
skip, greiði þó aðeins kr. 0.10 af hverri rúmlest. Bryggjugjald miðast við sólar- 
hring eða hluta úr sólarhring. 

10. gr. 
Varðskip og björgunarskip eru undanþegin bryggjugjaldi, nema þegar þau 

flytja vörur eða farþega og taka gjald fyrir. 

VII. KAFLI 

Um vörugjald. 

11. gr. 
Vörugjald skal greiða til hafnarsjóðs af öllum vörum, svo og af skepnum, lif- 

andi og dauðum, sem fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekn- 

ingum, sem um getur í næstu grein. 

12. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga 

ekki að leggjast í land, nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda sé 

það ákveðið samkvæmt farmskránni, greiðist ekkert gjald. 

13. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið á farmskránni. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. 
c. Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 

d. Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 
e. Vörur og tæki til hafnarinnar. 

14. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. Fara skal eftir 
farmskrá skipa við útreikning vörugjalda. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skips 
er skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. Sé engin farmskrá, 
skal skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem fleyta 
hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða til, getur hann, hvenær sem 
er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentugast. Reynist vöru- 
magnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri teg- 
und, sem hæst gjald skal greiða af. 

15. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur, og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

VIII. KAFLI 

Vörugjaldskrá. 

16. gr. 
1. flokkur. Gjald kr. 1.50 fyrir hver 100 kg: 

Fiskur, saltaður, óverkaður, fiskbein blaut, kjöt, gærur, húðir, og aðrar 
kjötvörur, mjólk og mjólkurvörur, garðávextir, fóðurvörur, áburður, 
salt, kol, koks, sement, lýsi, síldarmjöl, fiskimjöl.
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Gjald kr. 2.25 fyrir hver 100 kg: 

Kex, brauð, brauðvörur, bly, eldavélar, eldfastur steinn, akkeri, báru- 

járn, gólfflísar, veggflísar, girðingarefni, vír og virnet hvers konar, hey, 

járn, járnpípur, kornvörur, kálmeti, kaðall, kalk, lýsi, landbúnaðarvélar, 

jarðstrengir, sykur, þakpappi, þvottavélar, kaffi og kaffibætir, smjörlíki. 

Gjald kr. 3.00 fyrir hver 100 kg: 

Benzin, bifreiðar, bátar, olíur, feiti, harðfiskur, skreið, tólg, veiðarfæri, 

sem ekki eru talin annars staðar. 

Gjald kr. 0.75 fyrir hver 100 kg: 

Bækur, blek, garn, gúmmívörur, hessían, kítti, korn og kornvörur, ein- 

angrunarefni, línoleum, lím, litur, lakk, menja, málning, olíufatnaður, 

pappír, pappakassar, pappírsvörur, stál, stálbik, snurpunætur og snurpu- 

nótaefni, tjara, krít, gips, strigapokar, tvistur. 

Gjald kr. 1.50 fyrir hver 10 kg: 

Á vextir, ávaxtadrykkir, barnavagnar, blikkvörur, burstar, bökunarvörur, 

borðbúnaður, búsáhöld, blóm og plöntur, eldspýtur, eldhúsáhöld. gerefni, 

gerviefni, gler, glervörur, gólfáburður, gosdrykkir, hreinlætisvörur, hjól- 

hestar, húsgagnaáburður, ferðatöskur, krydd, leður og leðurvörur, lyf, 

lyklar, lamir, laukur, niðursuðuvörur, pakkavörur, prjónavörur, sauma- 

vélar, skilvindur, iðnaðarvörur, skrár, sápur, sódi, skóáburður, saft, syk- 

urvatn, sýrur, smá járnvörur, leirvörur, kerti, te, tin, öl, ölgerðarefni, 

vefnaðarvörur, plastvörur, verkfæri, þvottaefni. 
Gjald kr. 3.00 fyrir hver 10 kg: 

Húsgögn og hljóðfæri, sem ekki eru reiknuð eftir rúmmáli, fatnaður, 

jólatré, leikföng, ljósmyndavélar, klukkur, mælar, peningaskápar, pen- 

ingakassar, rafmagnsvörur og raflagnarefni, rammar og rammalistar, 

listmunir, skrifstofuáhöld, skófatnaður, skot, skotfæri, sprengiefni, vopn, 

tóvara, símar, súkkulaði, sælgæti, sportvörur, sýnishorn, sýningarfilmur, 

viðtæki. 
Gjald kr. 4.50 fyrir hver 10 kg: 
Ilmvörur, snyrtivörur, spritt, spiritus og áfengir drykkir, tóbak og tó- 

baksvörur. 
Gjald 0.45 fyrir hvert stykki eða búnt: 

Tómar tunnur og föt, uppsett í stöfum, búntað í hverja tunnu. 

Gjald kr. 0.55 fyrir hvert rúmfet: 
Timbur og aðrar vörur taldar í rúmmáli. 
Gjald kr. 2.25 fyrir hverja tunnu: 
Fiskur, hrogn, garnir, kjöt, síld hvers konar, verkuð í tunnum og til- 

svarandi fyrir minni ílát. 
Gjald kr. 2.25 fyrir hver 100 kg: 

Freðsild og freðfiskur, hvers konar. 

Gjald kr. 1.00 fyrir hver 100 kg: 
Brennsluolía (fuelolía), benzin, svartolía, (flutt í tankskipum). 

Gjald kr. 9.00 fyrir hvern grip: 
Geitur, hestar, loðdýr, nautgripir og sauðkindur. 
Gjald kr. 1.00 fyrir hvert mál: 
Öll síld og annar fiskur í bræðslu, sem flutt er á land, innan hafnar- 

svæðis eða í skip á höfninni. 
Gjald kr. 0.75 fyrir hver 100 kg eða mælda tunnu: 
Sild, mæld eða vegin til frystingar eða söltunar.
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16. flokkur. Gjald kr. 1.00 fyrir hverja uppsaltada tunnu: 
Sild og annar fiskur, bannig mældur. 

17. flokkur. Gjald kr. 2.00 fyrir hver 100 kg: 
Fiskur, nýr, slægður eða óslægður og isvarinn. 

18. flokkur. Gjald kr. 1.50 fyrir hver 100 kg: 
Allar aðrar vörur, sem ekki eru áður taldar. 

17. gr. 
Viðtakandi greiðir vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, en sendandi 

af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. Þau veiðiskip, er landa eigin afla, eða um- 
lesta í flutningaskip innan takmarka hafnarinnar, greiða sjálf vörugjöld af þeim afla 
skv. 14. til 17. flokki vörugjaldskrárinnar, en kaupandi aflans ber þó ábyrgð á skil- 
vísri greiðslu vörugjaldanna. Vörugjöld falla í gjalddaga, áður en viðkomandi skip 
fer úr höfninni, nema um annað hafi verið samið við hafnarstjórn. Gjalddaga fyrir 
ársgjöld ákveður hafnarstjóri. 

Hafnargjöld eru tryggð með lögveði í skipum og gengur það veð fyrir samnings- 
veðskuldum í tvö ár. 

18. gr. 

Gjald fyrir aðrar vörur, sem um getur í 16. gr., greiðir eigandi eða umboðsmaður 
hans á Stöðvarfirði, og hefur hafnarsjóður haldsrétt á vörunum þar til gjaldið er 
greitt. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður standa skil á greiðsl- 
unni. Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða afgreiðslu- 
maður ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð renna í hafnarsjóð Stöðvarfjarðar. 

19. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. Ef samningum verður ekki við komið um skaða- 
bætur, skulu þær ákveðnar af 3 dómkvöddum, óvilhöllum mönnum. Hvorum aðila 

um sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður er 
liðinn frá því, að matsgerð fór fram 

Yfirmat skal framkvæmt af 5 dómkvöddum, óvilhöllum mönnum. Kostnað við 
yfirmat greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæð verður eigi breytt meira en 
sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Að öðrum kosti greiðir hinn 
aðilinn kostnaðinn. 

90. gr 20. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

serð þessari, má fara burt úr höfninni, meðan mál hans er óútkljáð, nema hann setji 
tryggingu, er hafnarstjóri tekur gilda. 

21. gr. 
Enginn skipstjóri getur vænzt að fá afgreiðslu hjá lögreglustjóra eða umboðs- 

manni hans, nema hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra, að hann hafi greitt 
gjöld þau, er innheimtumaður hafnarinnar á að innheimta, svo og sektir og skaða- 
bætur, ef um slíkt er að ræða, er hann á að greiða.
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22. gr. 
Hverja þá skipun, er samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa stýri- 

manni, ef skipstjóri er ekki á skipi og ekki heldur umboðsmaður hans. Ef stýrimaður 
eða stýrimenn eru einnig fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni 
skipunina, og er það jafngilt og skipstjóri hefði fengið hana sjálfur. 

23. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 10 000.00, nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð Stöðvarfjarðar. 

24. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. apríl, 1946, sbr. lög nr. 41 5. apríl 1948, til að öðlast þegar gildi, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur niður reglugerð fyrir lendingarsjóð Stöðvarhrepps, nr. 9 frá 17. 
janúar 1945. 

Samgöngumálaráðuneytið, 16. ágúst 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 172. 24. ágúst 1966. 
REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja o. fl., nr. 51 15. maí 1964. 

1. gr. 

2. mgr. ó. gr. orðist svo: 
Hemlabúnaður skal vera tvenns konar: Aksturshemill og stöðuhemill. Aksturs- 

og stöðuhemlar skulu verka óháðir hvor öðrum. Vökva- eða loftbúnaður til þess að 
halda stöðuhemli í hemlunarstöðu er óheimill. 

2. gr. 
a-liður B-liðs 1. töluliðs 6. gr. orðist svo: 
Samhverf (symmetrisk) lágljós, sem er þannig komið fyrir, að aðal ljósmagninu 

er beint niður á við, enda nái það ekki hærra upp en 10 em fyrir neðan ljóskerin í 
10 m fjarlægð á sléttum, láréttum vegi. 

3. gr. 
Á eftir 3. tölulið 7. gr. komi nýr töluliður, svo hljóðandi: 
Aðvörunarljós. Heimilt er að nota stefnuljós samkvæmt a- og b-lið 6. töluliðs 6. 

gr. sem aðvörunarljós. Þegar ljós þessi eru notuð til aðvörunar, skulu þau lýsa sam- 
tímis, eða fremri ljósin og aftari á víxl. Ljósin skulu þannig tengd rafkerfi bifreiðar, 
að eigi sé unnt að kveikja á þeim, ef hreyfill er í gangi. 

Aðvörunarljós má einungis nota, ef ökutæki stendur óðökufært á vegi eftir árekst- 
ur, skemmd eða bilun, þannig að annarri umferð stafi hætta af. Notkun aðvörunar-
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ljósa leysir ökumann ekki frá þeirri skyldu að gera aðrar, viðeigandi ráðstafanir til 
þess að draga úr slysahættu, þar á meðal að flytja ökutækið á brott svo fljótt sem 
unnt er. 

4. gr. 
3. mgr. 14. gr. orðist svo: 
Á útblásturspípu hreyfils skal vera tæki, er dragi úr hávaða. Skal enda pípunnar 

Þannig komið fyrir, að ekki valdi farþegum eða öðrum vegfarendum hættu eða óþæg- 
indum. 

5. gr. 
2. mgr. 16. gr. orðist svo: 
Hurðarhandföng, lamir, felgulok og annar búnaður á bifreið skal þannig gerður, 

að vegfarendum stafi ekki hætta af. 

6. gr. 
IX. kafli orðist svo: 

Létt bifhjól. 

45. gr. 
Grind létts bifhjóls skal vera úr traustu efni og vönduð að gerð. Breidd stýris má 

ekki vera meiri en 70 cm. 
Bifhjólið skal búið tvenns konar hemlum, er verki sjálfstætt, hvor um sig, og 

hvorugur eingöngu á hjólbarða. Ef afturhjólshemill verkar með því að spyrna fót- 
stigi aftur á bak, skal hemillinn þannig gerður, að hann verki til fulls, ef fótstigið 
fer niður fyrir lárétta stöðu. 

Á léttu bifhjóli skal vera eitt framljósker með innbyggðum búnaði fyrir háljós 
og lágljós. Ljósker skal tengt við rafal, en ljósaskipti komið fyrir á stýrisstöng. Still- 
ing ljósa skal vera í samræmi við ákvæði 6. gr. Á hjólinu skal enn fremur vera ljós- 
ker fyrir rautt afturljós og rautt glitauga, sem má vera sambyggt afturljóskeri. 

Á léttu bifhjóli skal vera bjalla eða eintóna horn, svo og læsingarbúnaður, er sé 
fastur á hjólinu. 

Ákvæði 14. gr. gilda um létt bifhjól eftir því sem við á. 
Oheimilt er að hafa á léttu bifhjóli búnað til farþegaflutnings. 

7. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í umferðarlögum, nr. 26 2 maí 

1958, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. ágúst 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Ólafur W. Stefánsson. 

18. ágúst 1966. Nr. 178. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Dalasýslu, nr. 125 9. júní 1965. 

1. gr. 

Á eftir síðasta tölulið í upptalningu sýsluvega í Miðdalahreppi í 2. gr. samþykkt- 
arinnar komi nýr töluliður, svo hljóðandi: 
11. Hundadalsvegur: 

Af Hálsbæjarvegi að Neðri-Hundadal. 
Röð eftirfarandi töluliða reglugerðarinnar breytist í samræmi við þetta.
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Samþykkt þessi, seim sýslunefnd Dalasýslu hefur samið og samþykkt samkvæmt 
19. gr. vegalaga, nr. 71 30. desember 1963, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 18. ágúst 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 174. 18. ágúst 1966. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð í Norður-Múlasýslu, 

nr. 234 6. október 1964. 

1. gr. 

Á eftir síðasta tölulið í upptalningu sýsluvega í Hlíðarhreppi í 2. gr. samþykkt- 
arinnar komi 2 töluliðir, svo hljóðandi: 

12. Bakkavegur: 
Um 200 metra af Hafnarvegi að Bakka í Skeggjastaðahreppi. 

13. Grófarselsvegur: 
Um 700 metra af Grófarselsvegi að nýbýli í landi Grófarsels í Hlíðarhreppi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Norður-Múlasýslu hefur samið og sambykkt 
samkvæmt 19. gr. vegalaga, nr. 71 30. desember 1963, staðfestist hér með til að öðlast 
þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að mál. 

Samgöngumálaráðuneytið, 18. ágúst 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 175. 19. ágúst 1966. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Rangárvallasýslu, 

nr. 154 12. september 1941. 

1. gr. 

44. gr. orðist svo: 
Foreldrum og öðrum hlutaðeigandi er skylt að annast um, að tilhlýðilegt eftirlit 

sé haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þeirra vegum, þegar þau eru á almanna- 
færi. 

Unglingum innan 16 ára er óheimill aðgangur að almennum dansstöðum. Þeim er 
óheimill aðgangur að almennum veitingastofum, ís-, sælgætis- og tóbaksbúðum eftir 
klukkan 20 nema í fylgd með fullorðnum, sem ber ábyrgð á þeim. 

Eigendum og umsjónarmönnum þessara stofnana ber að sjá um, að unglingar 
fái ekki aðgang né hafist þar við fram yfir það, sem leyfilegt er.
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Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en klukkan 20 frå 1. 
október til 1. maí og ekki seinna en klukkan 22 frá 1. maí til 1. október, nema í fylgd 
með fullorðnum. 

Lögreglan getur bannað börnum og unglingun umferð og veru á tilteknum svæð- 

um, þegar hún telur ástæðu, til öryggis. 
Foreldrar eða forráðamenn barna bera ábyrgð á því, að fyrirmælum þessarar 

greinar sé framfylgt og hlýtt, að viðlögðum sektum. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Rangárvallasýslu hefur samið og samþykkt 
samkvæmt lögum nr. 107 8. maí 1935, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, 
staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 19. ágúst 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Ólafur W. Stefánsson. 

19. ágúst 1966. Nr. 176. 
SAMÞYKKT 

um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavik, nr. 2 7. janúar 1930. 

1. gr. 

Á eftir 2. málsgr. 79. gr. komi ný málsgrein, svohljóðandi: 
Heimilt er borgarráði, að fenginni tillögu lögreglustjóra, að leyfa annan af- 

greiðslutíma, en um ræðir í 1. málsgrein, á greiðasölustað, sem aðallega er ætlaður 
fyrir ferðamenn á flugvelli eða umferðarmiðstöð. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt sam- 
kvæmt lögum nr. 1 3. janúar 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóvember 1919, um lögreglu- 
samþykktir fyrir kaupstaðina, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 19. ágúst 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Ólafur W. Stefánsson. 

B45
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HEILBRIGÐISSAMÞYKKT 

fyrir Njarðvíkurhrepp, Gullbringusýslu. 

I. KAFLI 

A. Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Samþykktin gildir fyrir lögsagnarumdæmi Njarðvíkurhrepps. 

2. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að veita undanþágu frá einstökum ákvæðum samþykkt- 

arinnar með leyfi heilbrigðisnefndar, ef óhjákvæmilegt þykir vegna aðstæðna eða 

staðhátta. 

3. gr. 
Heilbrigðisnefnd er skipuð 3 mönnum. Hreppstjóri er sjálfkjörinn í nefndina 

og er hann jafnframt formaður hennar, þá á héraðslæknir sæti í nefndinni, en einn 

er kjörinn af hreppsnefnd. 

4. gr. 
Formaður kveður heilbrigðisnefnd til funda svo oft sem þurfa þykir. Hann er 

skyldur að kveðja nefndina á fund, þegar einn nefndarmanna óskar þess. 

5. gr. 
Heilbrigðisnefnd heldur serðabók, og skulu í hana skráðar fundargerðir, svo og 

kærur, sem nefndinni berast. Senda skal hreppsnefnd samþykktir eða álitsgerðir 
fundarins eða afrit af fundargerð. 

6. gr. 
Formaður sér um, að fyrirmæli heilbrigðisnefndar séu framkvæmd. Þó getur 

hann neitað að sjá um framkvæmd þeirra, og skal málinu þá skotið til hreppsnefndar. 
Ef hún samþykkir fyrirmælin, er formanni skylt að sjá um framkvæmd hennar. 

7. gr. 
Ef ágreiningur rís milli heilbrigðisnefndar og hreppsnefndar um tilhögun eða 

framkvæmd heilbrigðisráðstöfunar, skal leitað úrskurðar heilbrigðisstjórnar. Þá getur 
einnig héraðslæknir skotið máli sínu til hennar, ef hann fær ekki framgengt þeim 
heilbrigðisráðstöfunum, er hann telur nauðsynlegar. 

8. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt, ef heilbrigðisnefnd telur það æskilegt, að ráða sérstakan 

heilbrigðisfulltrúa. Skal hann þá starfa samkvæmt erindisbréfi, er hreppsnefnd setur 
honum í samráði við heilbrigðisnefnd. Heilbrigðisfulltrúi situr fundi heilbrigðis- 
nefndar. 

9. gr. 
Á fjárhagsáætlun hreppsins skal jafnan veitt nokkur fjárhæð, er heilbrigðis- 

nefnd getur ráðstafað til nauðsynlegra heilbrigðisframkvæmda, svo og til greiðslu
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kostnaðar vegna bréfaskrifta og bókhalds. Skal heilbrigðisnefnd gera tillögu um upp- 
hæðina til hreppsnefndar áður en fjárhagsáætlun er samin ár hvert. 

B. Um hlutverk og valdsvið heilbrigðisnefndar. 

10. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal sjá um, að haldin séu ákvæði samþykktar þessarar, svo 

og laga og reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta. Hún skal yfirleitt vera á verði 
um allt það, er varðar hollustu og heilbrigði á samþykktarsvæðinu, og í samræmi við 
lög og reglur setur hún um það fyrirmæli, sem öllum hlutaðeigandi er skylt að hlíta. 
Skal nefndinni heimilt að láta rannsaka allt það, er þessi samþykkt fjallar um, svo 
og annað er að hollustuháttum lýtur, utanhús og innan. 

a. Nefndin hefur eftirlit með almennum þrifnaði og hreinlæti utan húss og lætur 
fara fram almenna hreinsun á lóðum og lendum á hverju vori og endranær eftir 
þörfum. Nefndin setur krafizt lagfæringar og viðgerða á lóðum og portum, ef 
nauðsynlegt þykir til þrifnaðar. 

b. Nefndin hefur eftirlit með vatnsveitu og vatnsbólum og lætur taka af vatninu 
sýnishorn til rannsóknar, þegar ástæða þykir til. Nefndin getur bannað notkun 
vatns úr vatnsveitu eða öðrum vatnsbólum, ef hún telur þess þörf. Nefndin 
hefur eftirlit með allri fráræslu og getur bannað notkun á skolpræsum, vatns- 
og sorprennum, enn fremur sundstöðum, ef hún telur þess þörf. 

c. Nefndin lítur eftir meðferð á sorpi úr húsum. 

d. Nefndin gerir ráðstafanir til upprætingar meindýra úr húsum og híbýlum og 
getur bannað afnot húsnæðis, unz dýrin hafa verið upprætt. Nefndin getur 
krafizt þess, að hús séu gerð rottuheld. 

e. Nefndin hefur eftirlit með leiguibúðum, kjallaraíbúðum og öllum lélegum iíbúð- 
um og gengst árlega fyrir skoðun á þeim. Nefndin getur bannað afnot íbúða, ef 
hún telur þær hættulegar lífi og heilsu íbúa. 

f. Nefndin hefur eftirlit með öllum stofnunum, fyrirtækjum og rekstri, sem er 
um fjallað í VIL—XK. kafla þessarar samþykktar, og getur krafizt endurbóta 
og lagfæringar á húsnæði, tækjum, aðbúnaði og frágangi, svo og hreinsunar og 
og hreingerningar, ef hún telur þess þörf. Nefndin getur bannað afnot húsnæðis, 
sem um ræðir i þessari grein, ef hún telur það hættulegt lífi og heilsu þeirra, 
sem við eiga að búa. 

g. Nefndin getur gert ráðstafanir til útrýmingar hvers konar óskiladýra. 

h. Nefndin heldur skrá yfir allar þær stofnanir, fyrirtæki og rekstur, sem fjallað 
er um i samþykkt þessari. 

i. Nefndin aðstoðar héraðslækni við hvers konar sóttvarnir eftir því, sem hann 
telur þörf á. Ef nauðsyn ber til, er henni heimilt að ráða starfsfólk til bráða- 
birgða til sóttgæzlu, eftirlits eða hjúkrunar, en leita skal hún hå sambykkis 
hreppsnefndar, svo fljótt sem auðið er. 

j. Nefndin hefur heimild til að gera ríkari kröfur til tryggingar þrifnaði og holl- 
ustuháttum en beinlínis er mælt fyrir í samþykkt þessari, að því er varðar hvert 
einstakt atriði, en jafnan skulu þær kröfur vera í samræmi við ákvæði sam- 
þykktarinnar um hliðstæð atriði, eða almennt viðurkenndar þrifnaðar- og heil- 
brigðisreglur. 

k. Nefndin tilkynnir hlutaðeigendum þau ákvæði þessarar samþykktar, almennra 
laga og annarra reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta og þá varða. Sama máli 
gegnir um ákvæði, sem hún setur samkvæmt heimild í j-lið þessarar greinar.
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C. Ýmis ákvæði. 

11. gr. 
Ekki má setja á fót neina þá stofnun eða fyrirtæki, né hefja neinn þann rekstur, 

sem um er fjallað í VIL — XVII. og XIX. kafla þessarar samþykktar, nema heilbrigðis- 

nefnd hafi veitt leyfi til af sinni hálfu og farið sé að fyrirmælum hennar um allt, er 

varðar hollustuhætti. Slíkt leyfi þarf einnig til fyrirhugaðrar breytingar á húsa- 

kynnum og rekstri. 
Öllum er skylt að veita nefndinni eða umboðsmönnum hennar nauðsynlegan að- 

gang til eftirlits með stofnun þeirri, fyrirtæki eða rekstri, er þeir stýra. 

12. gr. 
Starfsfólk þeirra stofnana, sem um er fjallað í VIL og X— XVI. kafla þessarar 

samþykktar, skal sanna árlega og oftar, ef þurfa þykir, að það sé ekki haldið neinum 
þeim sjúkdómi, kvillum eða óþrifum, sem öðrum getur stafað hætta af eða vakið getur 
ógeð þeirra, er við það eiga skipti. Það skal í starfi sínu gæta svo rækilega hreinlætis 
sem auðið er, ganga þokkalega og hreinlega til fara, sápuþvo sér um hendur hverju 
sinni, er það hefur gengið til salernis, og endranær eftir þörfum. Starfsfólk í neyzlu- 
búðum skal klæðast sérstökum, hreinum hlífðarfötum við starf og stúlkur hafa 

hreina kappa á höfði. 

13. gr. 
Húsakynni þeirra stofnana, sem um er fjallað í VII. og X—XVII. kafla þessarar 

samþykktar, skulu fullnægja þessum almennu skilyrðum: Vera rúmgóð, björt, hæfi- 
lega hituð og vel loftræst og að öllu leyti sæmilegur dvalarstaður mönnum. 

Í húsakynnum þeim, sem um er fjallað í VIII. og X.—XV. kafla þessarar sam- 

þykktar, skulu gólf lögð gólfdúk eða öðru jafngildu, loft máluð, veggir málaðir eða 
að öðru leyti þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að halda þeim hreinum. Ákvæði 
þessarar málsgreinar taka einnig til húsakynna, sem um er fjallað í KVI. kafla, 77. — 
81. gr. og 87. gr. 

  

14. gr. 
Í stofnunum þeim og fyrirtækjum, sem um er fjallað í VII. og X--XV. kafla 

þessarar samþykktar, skal starfsfólk eiga greiðan aðgang að fatageymslum, rennandi 
vatni, hæfilega mörgum salernum, svo og þvagstæðum, ef þurfa þykir, handlaugum, 
hreinum handklæðum eða pappirsþurrkum og öðrum nauðsynlegum hreinlætisgögn- 
um. Gestum skal séð fyrir sams konar þægindum á öllum stöðum, sem þeim eru 

ætlaðir til afnota, og skulu konur vera sér um salerni og karlar sér. 

  

15. gr. 
Húsakynnum þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VIT— XVII. 

kafla þessarar samþykktar, skal haldið svo hreinum og snyrtilegum sem auðið er. 
Þar sem einhvers konar starfsemi fer fram að staðaldri, skulu gólf þvegin daglega 
og oftar, ef þurfa þykir. Ekki má sópa gólf. Áhöld og innanstokksmuni lausa og 
fasta, skal þvo eða hreinsa á viðeigandi hátt eftir þörfum. Allsherjar hreingerning 
skal fara fram a. m. k. einu sinni á ári. 

Ekki má hleypa hundum, köttum eða öðrum húsdýrum inn í húsakynni þau, 
sem um ræðir í þessari grein.
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II. KAFLI 

Um hreinlæti og þrifnað utan húss. 

16. gr. 

Gæta skal ákvæða 10. gr. a. og 17.—20. gr. að því er varðar hreinlæti og þrifnað 

utan húss og eftirlit með þvi. 

17. gr. 

Girðingar kringum hús og lóðir skulu þannig serðar, að rottur og mýs geti ekki 

gert sér hreiður í þeim. 

Eigendum er skylt að greiða kostnað af lagfæringum og viðgerðum á lóðum 

sínum og portum, svo og af hreinsun á þeim, sem heilbrigðisnefnd getur fyrirskipað 

í þrifnaðarskyni, ef þurfa þykir. 

18. gr. 

Ekki má fleygja á almannafæri, í fjöru eða höfnina neins konar rusli eða 

úrgangi. Ekki má heldur skilja eftir á almannafæri grjót, möl, timbur eða annars 

konar byggingarefni, né neins konar rusl eða úrgang. 

Götur kauptúnsins, fjörur, hafnarbakka, ræsi og annað þess háttar skal hreinsa 

á kostnað hreppsins, svo oft sem heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt. 

19. gr. 

Öll flutningatæki, sem fara um götur kauptúnsins, skulu þannig gerð, að flutn- 

ingurinn valdi ekki óþrifnaði. Ef eitthvað slæðist niður eða hrynur við flutninginn, 

skal þeim, er flytur, skylt að hreinsa það upp þegar í stað. 

20. gr. 

Bannað er með öllu að bera salernisáburð í garða, hvort heldur er um að ræða 

matjurta- eða skrúðgarða. Sorphaugar, opnar sandgryfjur eða forir mega ekki vera 

á þéttbyggðum svæðum í hreppnum. 
Ekki má hengja upp eða leggja við almannafæri fiskiföng eða annað það, sem 

óþrifnaði eða óþef getur valdið. 

III. KAFLI 

Um vatnsveitu, vatnsból og frárennsli. 

21. gr. 
Gæta skal ákvæða 10. gr. b. að því er varðar vatnsból, vatnsveitu og frárennsli 

og eftirlit með því. 

22. gr. 
Allar byggingar innan vébanda Njarðvíkurhrepps skulu taka neyzluvatn úr hinni 

sameiginlegu vatnsveitu hreppsins. 
Skip skulu einnig taka vatn úr vatnsveitu til þvotta á fiskilestum og þilfari. 

23. gr. 
Leita skal samþykkis og umsagnar heilbrigðisnefndar, sé ný vatnsleiðsla lögð 

eða eldri breytt. Sama máli gegnir, ef leyfa skal önnur vatnsból. 

94. ør 24. gr. 
Lagningu allra holræsa á samþykktarsvæðinu skal bera undir heilbrigðisnefnd.
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25. gr. 
Öllum húseigendum í Njarðvíkurhreppi skal skylt að leggja nægilega víð og 

hallandi holræsi frá húsi sínu og út í göturæsi, þar sem til þess næst. Skulu ræsi þessi 
eigi verr gerð en aðalræsin. Eftir þeim skal leiða allt skolp frá húsinu, enn fremur 
rigningarvatn eftir því sem við verður komið. Húseigandi skal á sinn kostnað sjá 
um hreinsun á ræsum þeim, er frá húsinu ganga og gæta þess, að frárennsli stiflist 
ekki. 

26. gr. 
Þar sem skolpi verður ekki veitt í götuholræsi, skal veita því eftir vatnsheldum 

holræsum gegnum rotþrær og leita um það fyrirmæla heilbrigðisnefndar hverju sinni. 

27. gr. 

Ef skolp er mengað daunillum efnum eða öðru, er þarfnast sérstakrar meðferðar, 
skal farið með það hverju sinni eftir fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 

28. gr. 
Þar sem því verður við komið og ekki veldur óþrifnaði, skal leggja öll skolp- 

ræsi til sjávar, og skulu þau ná út fyrir smástraumsfjöruborð, að svo miklu leyti 

sem framkvæmanlegt er. 

IV. KAFLI 
Um salerni og meðferð sorps. 

29. gr. 
Öll salerni á samþykktarsvæðinu skulu vera vatnssalerni. Heilbrigðisnefnd getur 

þó veitt undanþágur, ef sérstaklega stendur á, t. d. bráðabirgðasalerni verkamanna 
á vinnustað, en jafnan skal leita fyrirmæla heilbrigðisnefndar um salerni þessi, svo 
og um uppsetningu salerna af annarri gerð en vatnssalerni. 

30. gr. 
Hverju íbúðarhúsi skulu fylgja nægilega mörg sorpílát úr málmi, að stærð og 

gerð eftir fyrirmynd, sem heilbrigðisnefnd lætur í té. Í þau skal láta allt sorp, ösku 
og rusl úr húsinu, og mega þau aldrei standa opin. Ílátin skulu jafnan tæmd, áður 
en þau fyllast, og sorpið flutt í burt. Öllum matarleifum og öðrum lífrænum úr- 
sangi skal komið fyrir í lokuðum plastpokum áður en því er fleygt í sorpið. 

Ekki má leggja skarnrennur í hús, nema heilbrigðisnefnd fallist á frágang þeirra. 

31. gr. 
Hreppsnefnd lætur annast brottflutning sorps, og ákveður í samráði við heil- 

brigðisnefnd, hvert það skuli flutt og hvernig skuli eytt eða fyrir komið. Þá skal 
þess vandlega gætt, að enginn óþefur eða óþrifnaður annar berist frá sorphaugnum 
til mannabyggða eða á almannafæri. 

V. KAFLI 

Um veggjalús, kakalaka og önnur meindýr. 

32. gr. 
Húseigendum er skylt að tilkynna heilbrigðisnefnd, ef vart verður meindýra 

í húsum þeirra, hvort sem þau eru notuð til íbúðar, geymslu eða einhvers konar 
rekstrar. 

Óheimilt er að leigja íbúðir, þar sem meindýra verður vart, fyrr en þau hafa 
verið upprætt. Enginn má flytja úr þess háttar íbúð í aðra, nema gerðar séu ráðstaf-
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anir, er heilbrigðisnefnd metur gildar, til þess að meindýr berist ekki með honum. 

Skylt er húsráðanda að uppræta meindýr úr húsum sínum og hlíta um það fyrir- 

mælum heilbrigðisnefndar í hvívetna. Ef einhver vanrækir að gera slíkar ráðstafanir 

innan þess tíma, er nefndin hefur til tekið, getur hún látið framkvæma þær á hans 

kostnað. 

33. gr. 
Að öðru leyti skal gæta ákvæða 10. gr. d. 

VI. KAFLI 

Um íbúðarhúsnæði. 

34. gr. 
Um íbúðir og íbúðarherbergi í kjöllurum fer eftir almennum lögum og reglum, 

er á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 57 14. júní 1929, um íbúð í kjöll- 
urum), svo og eftir byggingarsamþykkt hreppsins. 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og byggingarsamþykkt. skal 
gætt ákvæða 10. gr. e. og 35—-40. gr. þessarar samþykktar. 

35. gr. 
1. Íbúðarherbergi er hvert það herbergi í húsi, sem ætlað er til dagvistar eða 

næturvistar fyrir fólk, eða hvort tveggja. Það er talin sérstök íbúð, ef eldhús 
fylgir, hvort sem herbergin eru eitt eða fleiri. 

Lofthæð íbúðarherbergja má ekki vera minni en 2.50 metrar. Sé herbergi undir 
súð, verður að minnsta kosti helmingur af sólffleti þess, og aldrei minna en 
6 fermetrar, að hafa lofthæð 2.5 m. Í gömlum húsum og þakherberg jum má leyfa 
minni hæð. Þó má hæðin aldrei vera minni en 2.15 m, enda sé veggur enginn 

lægri en 85 em. 
3. Gólfflötur íbúðarherbergis má ekki vera minni en 6 m?, nema það sé eingöngu 

ætlað til næturvistar. Má leyfa eitt slíkt herbergi í hverri íbúð, enda sér það ekki 
minna en 4 m? að gólffleti. 

4. Á hverju íbúðarherbergi skal vera slugg si, sem má opna og má glerflötur í glugg- 
um íbúðarherbergis ekki vera minni en %2 af gólffleti þess. 

no 

36. gr. 
Kjallara má því aðeins nota til íbúðar, að fullnægt sé eftirfarandi skilyrðum: 
Kjallari sé ekki grafinn dýpra í jörð en 1 m á þeim hluta, sem íbúðarherbergin 

eru i, og gluggar ekki neðar en 25 cm frá jörðu. Lofthæð herbergja í nýbyggðum 
húsum sé eigi minni en 2.30 m. Glerflötur glugga eigi minni en Ms af gólffleti her- 
bergis. Gólf skal gert úr vatnsheldu efni. Íbúðin sé rakalaus og með nægri hitun. 

37. gr. 
Hverri íbúð skal fylgja forstofa, og hverju íbúðarherbergi skal séð fyrir nægi- 

legum hita. 
Í hverri íbúð mega ekki búa fleiri en svo, að 10 teningsmetrar af loftrúmi komi 

á hvern íbúa, enda séu aðeins talin sjálf íbúðarherbergin. 

38. gr. 
Hver íbúð skal hafa aðgang að vatnssalerni. Salernisklefi skal vera minnst 0.85 

nm? að gólffleti og hafa næga loftræstingu. Í honum eða í sambandi við hann skal 
vera handlaug. Gólf og veggir salernis skulu flísalagðir minnst 1.5 metra hæð frá 
gólfi. Nota má þó annað efni, er heilbrigðisnefndin telur jafngilda til hreinlætis.
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Hver íbúð skal hafa aðgang að þvottahúsi, enda hafi þau vatnsþétt gólf með af- 
rennsli og svo gengið frá lofti og veggjum, að þoli raka og gufu. Ef ekki er gluggi 
á hjörum í þvottahúsi eða eldhúsi, skal loftræsa það út fyrir vegg eða upp fyrir þak, 
en ekki inn í reykháf. 

39. gr. 
Héraðslæknir og heilbrigðisnefnd skulu hafa eftirlit með þeim íbúðum, sem 

ástæða er til að ætla, að ekki fullnægi nauðsynlegum heilbrigðiskröfum. Nú er 
þannig ástatt um íbúð eða einstök herbergi, að telja verður þau heilsuspillandi eða 
óþrifaleg, einkum vegna raka, kulda, þrengsla eða slæms viðhalds, og skal þá heil- 

brigðisnefnd sera húseigenda skriflega aðvart og veita honum hæfilegan frest til úr- 
bóta. Verði ekki úr bætt á tilsettum tíma, er nefndinni heimilt að banna hana til 

ibúðar og láta rýma hana. Skaðabóta fyrir slíkt bann verður ekki krafizt. 

40. gr. 
Nú býr húseigandi ekki í hreppnum og skal hann þá hafa þar umboðsmann, sem 

heilbrigðisnefndin getur snúið sér til. 

VII. KAFLI 

Um vinnustöðvar iðju-, iðnaðar-, verka-, skrifstofu- og afgreiðslufólks. 

41. gr. 
Um vinnustöðvar iðju-, iðnaðar-, verka-, skrifstofu- og afgreiðslufólks, þar með 

taldar verbúðir, verkamannaskýli og þess háttar, fer eftir almennum lögum og regl- 
um, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 23 1. febr. 1952, um öryggis- 
ráðstafanir á vinnustöðvum, reglugerð nr. 10 16. febr. 1929, um eftirlit með verk- 
smiðjum og vélum, með breytingum skv. reglugerð nr. 95 30. júní 1941). 

Umfram það, sem mælt er fyrir í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f., 11. og 42.-48. gr. 

42. gr. 
Slíkar stöðvar skulu þannig úr garði gerðar, að lífi, heilsu, og limum verka- 

manna við vinnu og dvöl á vinnustaðnum sé tryggt nægilegt öryggi. 
Vinnustofur mega ekki vera lægri undir loft en 25 m, og gólfflötur aldrei 

minni en 3 m? fyrir hvern verkamann. Þó skal loftrúm aldrei minna en 8 mö á 
mann, en 12 mö, þar sem óvenjuleg hætta er á, að loft spillist við vinnuna. Gólf skulu 
þannig gerð, að auðvelt sé að halda þeim hreinum, og aldrei mega vera á þeim neins 
konar ábreiður. 

Séð skal fyrir hentugri og nægilegri birtu handa hverjum einstökum starfs- 
manni og fyrir nægilegum hita eftir því sem við á um tegund vinnunnar. 

43. gr. 
Loftræsting skal vera nægileg. Í vinnustöðvum, þar sem rekin er atvinna, sem 

mikið ryk fylgir, skal vera sérstakur útbúnaður til að soga burt rykið. Auk þess 
getur heilbrigðisnefnd krafizt þess, að starfsfólkinu sé séð fyrir sérstökum rykverj- 
um, einkum ef rykið er óvenjulega mikið eða skaðvænlegt. Sama gildir og þegar um 
skaðvænar lofttegundir er að ræða. 

44. gr. 
Starfsfólk skal hafa sérstaka fatageymslu, utan vinnustofunnar eða í lokuðum 

skápum, og herbergi til þess að matast í. Starfsfólk skal hafa greiðan adgang að 
salernum og handlaugum. Þar sem 5 konur hið fæsta eru á vinnustað, skulu þær eiga
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rétt á sérstökum salernum. Ekki má ætla eitt salerni fyrir meira en 20 karlmenn eða 
15 konur. 

Hrákailát skulu vera svo mörg, sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa, og af þeirri 
serð, er henni þykir hlýða. 

45. gr. 
Ræsting á vinnustöðvum innan húss skal fara fram daglega utan vinnutíma og 

skulu gólf þá jafnan þvegin en ekki sópuð. 

46. gr . gr. 
Heilbrigðisnefnd skal einnig hafa eftirlit með vinnustöðvum utan húss eða í 

hálfopnum húsum, svo sem fiskverkunarstöðvum, síldarverksmiðjum o. þ. h. og 
gilda þá um slíkar stöðvar ákvæði 44. gr., eftir því sem við á. 

47. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með hollustuháttum í skrifstofum, sem opnar 

eru fyrir almenning, svo og hvers konar afgreiðslustofum og verzlunarbúðum. 

48. gr. 
Ekkert húsnæði má taka til afnota fyrir starfsrekstur þann, sem um getur í 

næstu grein á undan, nema hæð þess undir loft sé að minnsía kosti 2.5 m, enda skal 
engum starfsmanni ætlað minna en 10 mö loftrúm. 

Þar sem gert er ráð fyrir mikilli aðsókn aðkomufólks, getur heilbrigðisnefnd 
krafizt meira loftrýmis. 

Loftræsting skal vera í góðu lagi og vélknúin, ef heilbrigðisnefndin telur þess 
þörf, og þá einkum í verzlunarbúðum, sem verzla með ryksælar vörur, svo sem 
vefnaðarvörur o. þ. h. 

Séð skal fyrir nægilegum hita og birtu. Skal ljósflötur glugga ekki vera minni 
en Í gólfflatar. 

Gólf skulu lögð gólfdúk eða öðru því efni, sem telja má jafngilda til hreinlætis. 
Gólf skulu þvegin daglega utan vinnutíma og búðin hreinsuð af ryki. 

49. gr. 
Starfsfólk skal eiga greiðan aðgang að salernum og handlaugum, svo að nægi- 

legt sé, sbr. 14. og 44. gr. 

VIII. KAFLI 

Um skrifstofur, bókasöfn, afgreiðslur og verzlunarbúðir, sem ekki lúta 

sérstökum fyrirmælum í samþykkt þessari. 

50. gr. 
Gætt skal ákvæða 10. gr. f. og 11.—15. gr. samþykktar þessarar. 

IX. KAFLI 

Um vöruskemmur og aðrar vörugeymslur. 

51. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal láta sig skipta geymslu á öllum neyzluvörum og húsnæði, 

sem notað er til þeirra hluta. Skulu allar slíkar vörugeymslur vera vel loftræstar og 
rakalausar og þrifalega um þær gengið. Heilbrigðisnefnd getur krafizt endurbóta og 
hreinsunar á þeim, eftir bví sem henni þykir þurfa. 

B46



Nr. 177. 368 29. ágúst 1966. 

Nú verður í slíkum geymslum vart meindýra, og skal það tilkynnt heilbrigðis- 
nefnd. Hún segir fyrir um, hvernig með skuli fara og eru hlutaðeigendur skyldir að 
hlýta fyrirmælum hennar. 

52. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11. og 15. gr. 

X. KAFLI 

Um skóla og aðra kennslustaði. 

538. gr. 
Um skólahúsnæði og heilbrigðiseftirlit í skólum fer eftir almennum lögum og 

reglum, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 61 8. júní 1957, um 
heilsuvernd í skólum og reglugerð nr. 214 22. janúar 1958, um heilsuvernd í skólum, 
9. gr. berklavarnarlaga nr. 66 30. des. 1939 og 11. gr. farsóttarlaga nr. 10 19. 

marz 1958). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f., 1115. gr. og 54.—60. gr. 

54. gr. 
Lofthæð í stofum, sem notaðar eru til kennslu, skal vera a. m. k. 3 m og gólf- 

flötur á hvern nemanda a. m. k. 1.4 m?. Ljósflötur glugga skal vera a. m. k. % gólf- 

flatar, og gluggar mega ekki vita móti norðri. 
Birta skal falla á vinstri hönd nemanda. Hiti í kennslustofu skal vera minnst 

18—19 stig C, og fylgi hitamælir hverri kennslustofu. 

55. gr. 
Kennsluborð og tæki skulu hæfa nemendum. Þau mega hvorki vera rifin né 

sprungin, og auðvelt skal að halda þeim hreinum. 

56. gr. 
Hver nemandi skal hafa aðgang að sérstökum fatasnaga og sérstöku hólfi til 

geymslu á hlífðar- og útiskófatnaði. Ekki má geyma fatnað í kennslustofum, og ekki 

ganga þangað inn á útiskóm. 

57. gr. 
Ekki mega nemendur nota sameiginleg drykkjarker, og jafnan skal drykkjar- 

búnaður þannig, að ekki þurfi að snerta hann með vörum þegar drukkið er. 

58. gr. 
Nemendur skulu hafa greiðan aðgang að vatnssalernum og handlaugum. Skulu 

þau ekki færri en svo, að eitt salerni komi á hverja 30 pilta og eitt á hverjar 20 
stúlkur. Auk þess hafi piltar aðgang að þvagstæðum. 

59. gr. 
Skólalæknir hefur eftirlit með heilsufari og þrifum nemenda og sér um, að 

fram sé fylgt í skólum fyrirmælum heilbrigðisnefndar og ávæðum þessarar sam- 
þykktar og almennra laga og reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta. Hann lætur 
heilbrigðisnefnd í té skýrslur um þann þátt starfs síns, er hana varðar. 

60. gr. 
Nemandi, sem haldinn er kláða eða öðrum óþrifum, má ekki sækja skóla. Sama 

máli gegnir um starfsmenn skólans.



29. ágúst 1966. 369 Nr. 177. 

XI. KAFLI 

Um sjúkraskýli, lækningastofur og aðrar heilbrigðisstofnanir. 

61. gr. 
Um heilbrigðisstofnanir og tilhögun þeirra fer eftir almennum lögum og reglum, 

sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. sjúkrahúsalög nr. 54 10. júlí 1964 og 

væntanlegar reglugerðir eftir þeim). 
Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglum, skal gætt ákvæða 

10. gr. f. og 11.— 15. gr. 
FOKKER 

rn £ 

XII. KAFLI 

Um dagvistarheimili barna. 

62. gr. 
Heilbrigðisnefnd setur í samráði við hreppsnefnd sett sérstök ákvæði um dag- 

vistarheimili barna. 

XIII. KAFLI 

Um gistihús, matsölur og aðra veitingastaði. 

63. gr. 

Hver sá, sem rekur eða hyggst reka gistihús á samþykktarsvæðinu, matsölu eða 
veitingahús hvers konar, skal gæta fyrirmæla laga nr. 53 20. april 1963 um veitinga- 
sölu, gististaðahald o. fl. Einnig skal gæta ákvæða í lögreglusamþykkt Gullbringu- 

sýslu. 

64. gr. 
Gistihús er hvert það hús eða húshluti, þar sem menn dveljast næturlangt fyrir 

borgun. 
Svefnherbergi í gistihúsum mega ekki vera minni en svo að 8 mö loftrými komi 

á hvern gest. 
Sængurfatnaður skal ætíð vera þokkalegur, heill og laus við ólykt. Ávallt skal 

skipta á rúmfatnaði, áður en nýjum gesti er vísað til sængur og minnst vikulega. 
Gestir skulu hafa greiðan aðgang að baði. 

65. gr. 
Lofthæð veitingastofu skal vera a. m. k. 2.5 m, og hverjum gesti skal ætlað 

a. m. k. 2.15 m? gólfflötur. Ekki má vera innangengt milli veitingastofu og herbergja, 
sem eru rekstrinum óviðkomandi. 

66. gr. 
Á veitingastofum, þar sem heitir réttir eða drykkir eru framreiddir, skal vera 

sérstakt eldhús með fullkomnum tækjum til matreiðslu, uppþvotta og sótthreins- 
unar. Í eldhúsum skulu vera vélknúin loftræstingartæki, ef þurfa þykir. 

Réttir, sem ekki er neytt 4 klst. frá tilbúningi, skulu geymdir í kæliskápum, þar 
sem hiti er undir 5 stigum C. Þetta gildir þó ekki um heita rétti, sem geyma á Í 
minnst 60 stiga hita C, unz þeirra er neytt. 

67. gr. 
Ekki skal bera gestum skörðótt eða sprungin matar- eða drykkjarílát og mat- 

reiðslu- og uppþvottatæki skulu heil. Ílát og borðbúnað skal þvo úr heitu sápu-
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vatni og sjóða eða sóthreinsa í hæfilega virkum sótthreinsunarlegi hverju sinni 
eftir notkun. Búr, hillur og þess konar ber að þvo einu sinni í viku hið minnsta. 

Í veitingastofu má ekkert seyma, sem ekki er ætlað til daglegra nota. 

68. gr. 
Herbergi, sem sjúkur maður hefur legið í, ber að sótthreinsa áður en að það 

er notað að nýju, nema héraðslæknir telji það óþarft. Sama máli gegnir um rúmfatnað 
og aðra muni, sem hinn sjúki maður hefur notað. 

69. gr. 
Að öðru leyti skal gæta ákvæði 10. gr. f. og 11.—15. gr. 

XIV. KAFLI 

Um rakara-, hárgreiðslu- og snyrtistofur. 

70. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur ásamt hreppsnefnd sett sérstök fyrirmæli varðandi þessi 

fyrirtæki, ef rekstur þeirra yrði upp tekinn á samþvykktarsvæðinu. 

XV. KAFLI 

Um kirkjur og önnur samkomuhús. 

71. gr. 
Veggir, loft og sólf í kirkjum og öðrum samkomuhúsum skal þannig gert, að 

auðvelt sé að halda því hreinu. Vélknúin loftræstingartæki skulu sett þar, sem slíks 
er talin þörf. 

72. gr. 
Að öðru leyti skal gæta ákvæða 10. gr. f. og 11.   15. gr. 

XVI. KAFLI 

Um meðferð og sölu matvæla og annarrar neyzluvöru. 

73. gr. 
Um meðferð og sölu matvæla og annarrar neyzluvöru fer eftir almennum lögum 

og reglum, sem á hverjum tíma eru í gildi um það efni (sbr. lög nr. 24 1. febr. 1936, 
um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, og reglugerðir, 
sem settar hafa verið samkvæmt þeim lögum, einkum reglugerð nr. 49 15. júlí 1936 

og reglugerð nr. 17 22. febr. 1939, reglugerð nr. 147 4. sept. 1963 um mjólkurvörur, 
bráðabirgðareglur nr. 57 12. marz 1941, um framleiðslu og sölu á rjómaís með eða 
án bragðbætandi efna, lög nr. 5 22. febr. 1949, um kjötmat o. fl. auglýsingu nr. 185 
22. nóv. 1940, um nokkrar vörur úr kjöti, og reglugerð nr. 155 8. sept. 1949, um kjöt- 
mat o. fl.). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum skal gætt 
ákvæða 10. gr. f., 11.--15. gr. og 74.—87. gr. 

A. Almenn ákvæði. 

74. gr. 
a. Ekki má vera innangengt milli neyzluvörubúða eða neyzluvörugeymslna og 

ibúðarherbergja eða annarra herbergja, sem rekstrinum eru óviðkomandi.
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b. Lofthæð husakynna skal vera a. m. k. 25 m. Vélknúin loftræstingartæki skulu 
sett þar, sem heilbrigðisnefnd telur þörf. 

c. Búðir og matvælaserðarhús skal verja fyrir rottum, músum, flugum og öðrum 

meindýrum. 
d. Aldrei má handfjatla óumbúna vöru, sem ætluð er til neyzlu, eins og hún kemur 

úr búð, en nota til afgreiðslu á henni þar til gerð áhöld. 
e. Til umbúða má einungis nota hreinan umbúðapappír eða annað jafngildi. 
f. Vöru, sem seld er í neyzluvörubúðum, má aldrei neyta þar inni, nema húsakynni 

og annar búnaður sé til þess gerður og leyfi heilbrigðisnefndar sé til þess fengið. 
g. Í búðum og matvælasölustöðum skulu vera lokuð ílát undir úrgang, og skulu þau 

tæmd daglega. 

B. Um mjólk og mjólkurvörur. 

75. gr. 
Mjólk og mjólkurvörur má aðeins selja úr sérstökum búðum, sem fengið hafa 

til þess leyfi frá heilbrigðisnefnd. Þó er heimil mjólkursala á matsölu- eða veitinga- 
húsum til neyzlu þar. Öll mjólk, sem seld er, skal vera gerilsneydd. 

76. gr. 
Um sölu á rjómaís gilda almennar reglur um sölu matvæla, svo og aðrar þær 

reglur, sem í gildi eru á hverjum tíma. 

; Um brauðgerðarhús, brauðbakstur og heimabakstur o. fl. 

77. gr. 
Verði brauðgerðarhús starfrækt á samþykktarsvæðinu, getur heilbrigðisnefnd 

sett um það nánari fyrirmæli í samráði við hreppsnefnd. 

78. gr. 
Öll óumbúin vara skal geymd í luktum skápum. Brauð, sem ekki verða afgreidd 

með sérstökum tækjum (sbr. 74. gr. d.), skulu geymd og afhent í sérstökum um- 
búðum. 

79. gr. 
Brauðvörur má aldrei hafa á boðstólum á götum úti eða á torgum né ganga 

með þær húsa á milli í framboðsskyni. 
Brauðvörur skal flytja milli brauðgerðarhúsa og búða í hreinum, lokuðum og 

rykheldum kössum. 

80. gr. 
Heimabakaða brauðvöru má ekki selja, nema heilbrigðisnefnd hafi í samráði 

við hreppsnefnd veitt leyfi til þess og farið sé að fyrirmælum heilbrigðisnefndar 
um allt, sem máli skiptir. Þó eru undanskildar brauðvörur seldar sem þáttur al- 

mennra veitinga á vegum félaga og einstaklinga, enda fari sá rekstur eftir almenn- 
um reglum um hreinlæti. 

D. Um meðferð og sölu kjötvöru. 

81. gr. 

Kjöt og kjötvörur til daglegrar neyzlu má einungis selja í sérstökum kjötbúðum 
eða deildum. Þó getur heilbrigðisnefnd veitt undanþágu frá þessu ákvæði um stundar- 
sakir, ef nauðsyn ber til. 

Í kjötbúðum má einnig selja harðan og frystan fisk í umbúðum, nýjan og reyktan 
lax og silung, sild, fiskfars, niðursuðuvörur, feitmeti, áskurð, osta, egg, kartöflur 

rófur, grænmeti, svo og aðra vöru, er heilbrigðisnefnd leyfir þar sölu á.
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Um kjötbúðir gilda sérstaklega þessi fyrirmæli: 
a. Gólf kjötbúðar (eða deildar) skal vera vatnshelt og lagt flisum og/eða öðru jafn- 

gildu, rás skal úr gólfi niður í skolpræsi, veggir skulu flísalagðir, glerjaðir eða 
húðaðir öðru jafngildi, en búðin að öðru leyti máluð. 

b. Botn búðarborða skal vera a. m. k. 15 em frá gólfi. Borð skulu lögð gleri, 
marmara eða öðru jafngildu. Matvæli, sem standa á borðum, skulu varin gleri. 

c. Kjötkrókar og kjötstengur skal vera gljáð, höggstokkar, ef notaðir eru, úr 
hörðum viði, og eggjárn öll óryðguð. 

d. Vara, sem ætluð er til neyzlu, eins og hún kemur úr búð, skal geymd í luktum 
glerskápum. 

ce. Kæliklefi eða kæliskápur skal vera í hverri kjötbúð (eða deild). 

E. Um meðferð og sölu á neyzlufiski. 

82. gr. 
Í fiskverkunarhúsum skulu vera steinsteypt gólf með niðurfallsopum, einu eða 

fleiri, og hallist gólfið að þeim. Veggir skulu kalkaðir, nema heilbrigðisnefnd leyfi 
aðra tilhögun. Vatnsleiðsla skal vera um allt húsið. 

Staðsetning fiskhjalla til þurrkunar á skreið skal vera háð samþykki heilbrigðis- 
nefndar. 

83. gr. 
Með þeim undantekningum, sem um getur í 81. og 85. grein skal selja óunninn 

neyzlufisk í sérstökum fiskbúðum. Í fiskbúðum má einnig selja niðursuðuvöru, sjó- 
fugl, hval, sel, hákarl, harðfisk í umbúðum og aðra þá vöru, sem heilbrigðisnefnd 

leyfir sölu á. 

84. gr. 
Um fiskbúðir gilda sérstaklega þessi fyrirmæli: 

a. Gólf skal vera úr terrazzo eða öðru jafngildu, með niðurfalli og Hæfilegum 
halla á því. 

b. Gengið skal þannig frá veggjum, að auðvelt sé að hreinsa þá. 
ce. Búðarborð skulu vera skúffulaus og klædd ryðfríum stálplötum eða öðru jafn- 

gildu. Skal þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að hreinsa undan þeim. 
d. Geymsluklefi skal fylgja hverri búð. 
ce. Sérstakur upphitaður klefi skal ætlaður starfsfólki til fataskipta og dvalar, 

en fiskbúðin sjálf sé ekki upphituð. 
f. Í búð eða geymsluklefa skal vera þvottaker með rennandi vatni til fiskþvottar, 

þar skal enn fremur vera lokað ílát undir fiskúrgang og ber að hreinsa það 
daglega. 

g. Í búðinni skulu vera trog eða bakkar undir fisk. Ef trog eru notuð. skulu þau 
grænmáluð utan, en ljósmáluð innan og göt á botni. 

h. Kassar, sem notaðir eru til flutnings á fiski úr fiskbúð til neytenda, skulu vera 
með loki, grænmálaðir að utan en ljósmálaðir að innan, og á þá málað nafn eða 
merki eigandans. 

i. Ekki má láta fisk liggja á gólfi í búð eða í geymslu. 

85. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur í samráði við hreppsnefnd leyft til bráðabirgða sölu á 

neyzlufiski annars staðar en í sérstökum fiskbúðum. Slík starfsemi skal að sjálfsögðu 
háð eftirliti heilbrigðisnefndar, sem og annað það, er að meðferð og sölu neyzlu- 
varnings lýtur, og skal hún háð ákvæðum 11.—15. gr. svo og 84. gr. eftir því, sem við 
verður komið.
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86. gr. 

Frá 1. maí til septemberloka má ekki selja óslægðan fisk, og aldrei má selja fisk, 

sem ekki hefur verið slægður, áður en sólarhringur er liðinn frá því að hann var 

veiddur. 
Allur neyælufiskur skal vera hreinn, óskemmdur, ómarinn og að öllu leyti 

óaðfinnanlegur. 
Við flutning á fiski, skal ætíð gætt fyllsta hreinlætis. 

F. Um meðferð og sölu annarrar neyzluvöru. 

87. gr. 

Kornvöru, sykur og aðra neyzluvöru, sem ekki eru sérstök ákvæði um í sam- 

þykkt þessari og vegin er eða mæld jafnóðum og sala fer fram, skal geyma í vel 

luktum skúffum eða ílátum, sem aldrei mega standa opin. 
Smjör, smjörlíki og ost skal geyma í vel luktum glerskápum. 

XVII. KAFLI 

Um baðstaði, sundlaugar og aðrar íþróttastöðvar. 

A. Um sundlaugar og baðstaði. 

88. gr. 

Gólf baðherbergja skv. þessum kafla skulu vera flísalögð og veggir flísalagðir, 

glerjaðir eða húðaðir öðru jafngildu í 1.80 m hæð. 

89. gr. 

Sundlaugar skulu vera úr steinsteypu og svo sléttar innan, að auðvelt sé að þvo 

gólf og veggi. Barmarnir skulu vera hærri en gólfið í kring. Meðfram innanverðum 

börmum ofan vatnsborðs skulu vera vantsheldar rennur eða ílát, er sundgestir geti 

hrækt í. 

90. gr. 
Vatn eða sjór, sem notað er í sundlaug, skal vera hreint og gerlagróður þess 

ekki meiri en 1000 í hverjum em? og saurgerlar í sundlaugarvatni (B. coli) mega 
ekki finnast að staðaldri í 1 emð. Taka skal sýnishorn af vatni til rannsóknar svo oft, 

sem heilbrigðisnefnd telur ástæðu til. 
Sundlaugar skal hreinsa svo oft, sem þurfa þykir. 

91. gr. 
Sundlaug skulu fylgja hæfilega margir búningsklefar, blaðklefar með steypi- 

böðum, salerni og þvagstæði. Húsakynnum skal hagað þannig, að sundgestir komist 
ekki í laugina nema úr baðklefa. Skylt er að hafa björgunartæki við sundlaug. 

92. gr. 
Sundgestum er skylt að sápuþvo sig vandlega, áður en þeir fara í sundlaug. 

Bannað er að hrækja eða snýta sér í laugina eða saurga hana á annan hátt, og er 
heimilt að vísa sundgestum burt, ef þeir verða uppvísir að slíku. 

93. gr. 
Ekki má hleypa fleiri gestum í sundlaug í senn, en svo, að a. m. k. 3 m? af 

yfirborði vatnsins komi á hvern gest.
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94. gr. 
Ef uppvíst verður, að sundgestur hefur næman sjúkdóm eða óþrifakvilla, opin 

sár, rennsli úr augum, eyrum eða nefi, áberandi kvef, niðurgang eða aðra kvilla, 
sem borizt geta manna á milli, ber að synja honum um aðgang að sundlaug. Ef grunur 
leikur á, að sundgestur sé haldinn einhverjum slíkum kvilla, skal synja honum um 
aðgang, nema læknisvottorð komi til. 

95. gr. 
Ef grunur leikur á, að smitandi sjúkdóm, t. d. fótamyglu (epidermophytosis 

interdigitalis plantarum), megi rekja til smitunar í sundlaug, skal tafarlaust gera 
héraðslækni viðvart og hlíta fyrirmælum hans um varúðarráðstafanir. 

96. gr. 
Baðföt, handklæði, bursta og annað, sem lánað er sundlaugargestum til afnota, 

skal sjóða eftir notkun hverju sinni eða leggja í sótthreinsunarlög eftir nánari fyrir- 
mælum héraðslæknis. 

97. gr. 
Útisundlaug má ekki vera nær peningshúsum, safngryfjum, sorphaugum eða 

öðru sliku en 200 metra. 

Skal búið svo um, að vatn úr umhverfi sundlaugar geti ekki runnið í hana eða 
safnazt umhverfis hana. 

98. gr. 
Sérstakur umsjónarmaður skal hafa umsjón með lauginni og sjá um, að reglum 

hennar sé hlýtt. Enginn má fá aðgang að lauginni, nema með hans leyfi. 

99. gr. 
Enn fremur skal fara eftir fyrirmælum íþróttalaga og reglugerða þeirra, sem 

í gildi eru. Gæta skal einnig fyrirmæla lögreglusamþykktar fyrir Gullbringusýslu. 

100. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur í samráði við hreppsnefnd veitt til bráðabirgða undan- 

þágu frá þeim fyrirmælum, sem ósamrýmanleg eru aðstæðum, þar til skilyrði til 
sundiðkana hafa verið bætt frá því sem nú er. 

B. Um íþróttahús. 

101. gr. 
Gluggar skulu vera á gagnstæðum hliðum íþróttasalar og glerflötur þeirra helzt 

ekki minni en % hluti gólfflatar. Gólf skulu þannig gerð, að slysahætta verði sem 
minnst. Leitazt skal við að gera áhöld og dýnur þannig úr garði, að þau safni ekki í 
sig ryki. 

102. gr. 
Auk æfingasalar skulu vera í íþróttahúsi eða í þeirri byggingu, sem notuð er til 

íþróttaiðkana, eitt eða fleiri búningsherbergi, baðherbergi með steypiböðum, salerni 
og áhaldaherbergi eða skápur fyrir ræstitæki. 

Haga skal húsakynnum þannig, að gengt sé í leikfimisal úr búningsklefa, og 
ætið gengið á hreinum skóm. 

, 103. gr. 
Íþróttahús má ekki nota örara en svo, að nægur tími sé til nauðsynlegrar hrein- 

gerningar og loftræstingar.
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C. Um íþróttavelli og útiskemmtistaði. 

104. gr. 
Íþróttavöllur skal þannig úr garði gerður, að sem minnst rykist upp af honum. 

Hann skal hreinsaður eftir þörfum, og aldrei má safnast þar fyrir rusl. Heilbrigðis- 
nefnd getur sett nánari reglur, ef þurfa þykir. 

105. gr. 
Heilbrigðisnefnd hefur eftirlit með útiskemmtistöðum. Þeim, sem útiskemmtun 

heldur, skal skylt að hafa samráð við heilbrigðisnefnd um, að gætt sé hreinlætis og 
góðrar umgengni á samkomusvæðinu. 

D. Um útileikvelli barna. 

106. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur í samráði við hreppsnefnd sett sérstakar reglur um úti- 

leikvelli barna. 

XVIII. KAFLI 

Um eftirlit með skipum, bátum og bifreiðum. 

107. gr. 
Um eftirlit með skipum og bátum fer eftir almennum lögum og reglum, sem á 

hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 50 31. júlí 1959, um eftirlit með skipum, 
svo og reglur nr. 11 20. jan. 1953, um eftirlit með skipum og öryggi þeirra, sótt- 
varnarlög nr. 34 12. apríl 1954 og farsóttalög nr. 10 19. marz 1958). 

Umfram það sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða nr. 10. gr. f. og 108.—112. gr. 

108. gr. 
Vistarverum skipshafna og farþega skal haldið eins hreinum og auðið er, svo og 

bifreiðum. Um meðferð matvæla í skipum og bátum gilda sömu reglur sem á veitinga- 
húsum, eftir því sem við verður komið. 

109. gr. 
Ekki má flytja með skipum, bátum né bifreiðum sjúklinga með næma sjúkdóma 

nema með leyfi héraðslæknis, sem hefur um það samráð við landlækni, þegar mikið 
er í húfi. 

110. gr. 
Ef vart verður meindýra í skipi eða bát, sömuleiðis lúsa, kláða eða annarra 

óþrifa á skipverjum, skal skipstjóri tilkynna það heilbrigðisnefnd þegar í stað, og 
ber að hlíta fyrirmælum hennar um upprætingu. 

111. gr. 
Skipstjórar, útgerðarmenn, bifreiðastjórar og eigendur bifreiða bera ábyrgð á, 

að farið sé að fyrirmælum héraðslæknis og heilbrigðisnefndar um allt, er lýtur að 
þrifnaði, sóttvörnum og heilsugæzlu í skipum, bátum og bifreiðum. 

Kyrrsetja má skip og taka bifreið úr umferð, ef brotið er í bága við fyrirmæli 
héraðslæknis eða heilbrigðisnefndar. 

112. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur krafizt þess, ef þurfa þykir, að skipverji leggi fram, áður 

en hann er skráður í skiprúm, eigi eldra læknisvottorð en tveggja mánaða, um að 
hann sé ekki haldinn neinum næmum sjúkdómi eða óþrifakvilla. 

B 47
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XIX. KAFLI 

Um peningshus, búrekstur og skepnuhöld. 

113. gr. 
Auk þess sem fyrir er mælt í lögreglusamþykkt Gullbringusýslu, skal gætt 

ákvæða 10. gr. f. og 11. gr. þessarar samþykktar og 114.-118. gr. um peningshús og 
búrekstur og skepnuhöld. 

114. gr. 
Ekki má reisa peningshús, haughús, áburðarhús eða safngryfjur nema í sam- 

ræmi við ákvæði heilbrigðissamþykktarinnar, enda skulu slíkar framkvæmdir til- 
kynntar heilbrigðisnefnd. 

115. gr. 
Peningshús má ekki standa nær íbúðarhúsi né alfaravegi en 10 metra, og ekki 

má það standa nær vatnsbóli en 15 metra, og því aðeins svo nærri, að jarðvegi halli 
frá vatnsbóli. 

116. gr. 
Peningshús skulu vera björt og loftgóð, golf og flórar úr efni, sem auðvelt er að 

þrífa og húsin að öðru leyti þannig gerð að auðvelt sé að hreinsa þau. Skulu þau 
kölkuð eða þrifin viðlíka vel a. m. k. einu sinni á ári. 

Gengið skal þannig frá haug- og áburðarhúsum og safngryfjum, að ekki berist 
frá þeim til mannabyggða ódaunn eða óþverri og mönnum og skepnum stafi ekki 
hætta af, þótt yfir þau sé gengið. 

117. gr. 
Hundahald er bannað á samþykktarsvæðinu. Þó getur hreppstjóri leyft mönn- 

um, er stunda búrekstur, að hafa smalahunda, ef heilbrigðisnefnd veitir samþykki til. 

118. gr. 
Búpeningur má ekki ganga laus innan takmarka Njarðvíkurhrepps. 

XX. KAFLI 

Um kirkjugarða, geymslu og meðferð líka. 

119. gr. 
Um kirkjugarða og meðferð líka fer eftir almennum lögum og reglum, sem á 

hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 21 23. apríl 1963, reglugerð nr. 83 25. 
júlí 1934, hvort tveggja um kirkjugarða, lög nr. 42 10. nóv. 1913 og reglugerð nr. 
24 1. apríl 1936, hvort tveggja um mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum 
líkum). 

Um flutning líka á milli sókna fer eftir ákvæðum farsóttarlaga nr. 10 19. marz 
1958 og ákvæðum reglugerðar nr. 159 27. sept. 1941, um flutning líka. 

Umfram það sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal sætt 
ákvæða 10. gr. f., 11. gr. og 120. 127. gr. samþykktar þessarar. 

120. gr. 
Þá er gera skal nýjan kirkjugarð eða stækka gamlan, skal sóknarnefnd leita 

álits héraðslæknis og heilbrigðisnefndar um garðstæðið. 

121. gr. 
Jarðvegsvatn má ekki standa ofar í kirkjugarði en sem svarar % m neðan grafar- 

botns, og skulu grafir vera minnst 2 m djúpar.
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Fjarlægð frå kistuloki að grafarbarmi sé minnst 1.25 m og a. m. k. 30 em þykkt 
moldarlag sé á milli grafa. 

122. gr. 
Vatnsból mega ekki vera nær kirkjugarði á jafnsléttu eða undan brekku en 

200 m. 
Matjurtagarðar mega aldrei vera nær kirkjugarði en 50 m og ekki nær en 200 m, 

halli frá kirkjugarði að þeim. 

123. gr. 
Leyfa má, að grafir séu gerðar úr steinsteypu, en þó skulu þær vera neðanjarðar, 

og a. m. k. 0.5 m þykkt jarðvegslag ofan á. Í botni slíkra grafa skal vera sandur eða 
möl eða þannig frá honum gengið á annan hátt, að gröfin haldist þurr. 

Ekki má opna slíkar grafir, nema héraðslæknir veiti samþykki til og farið sé 
að fyrirmælum hans í hvívetna. 

124. gr. 
Lík má ekki geyma ókistulögð í heimahúsum lengur en 2 sólarhringa og aldrei 

lengur en 7 sólarhringa, þótt kistulögð séu, nema sérstakt leyfi héraðslæknis komi 
til eða þau séu í loftþéttri málmkistu. 

Héraðslæknir getur fyrirskipað, að lík fólks, sem dáið hefur úr næmum sjúk- 
dómi, séu kistulögð þegar í stað. 

125. gr. 
Fundin og sjórekin lík skal kistuleggja þegar í stað að lokinni lögskipaðri mann- 

skaðarannsókn. 

126. gr. 
Verði komið upp sérstakri líkgeymslu eða líkhúsi á samþykktarsvæðinu getur 

heilbrigðisnefnd sett um það nánari fyrirmæli. 

127. gr. 
Samþykki heilbrigðisnefndar þarf til að taka niðurlagðan kirkjugarð til ann- 

arra nota. 

XKI. KAFLI 

Lokaákvæði. 

128. gr. 
Ef einhver vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefndin hefur mælt fyrir um 

samkvæmt samþykkt þessari, er nefndinni heimilt að láta vinna það á kostnað hans. 
Skal þá greiða kostnaðinn úr sveitarsjóði til bráðabirgða, en innheimta síðan hjá hlut- 
aðeiganda, með lögtaki, ef þörf gerist. 

129. gr. 
Ef einhver brýtur ákvæði samþykktar þessarar eða vanrækir að hlýðnast í tæka 

tið fyrirmælum heilbrigðisnefndar samkvæmt samþykktinni, skal hann sæta sektum 
allt að 5000.00 kr. nema þyngri refsing liggi við að lögum og rennur sektarféð allt 
í sveitarsjóð. 

130. gr. 
Ef ágreiningur rís milli heilbrigðisnefndar annars vegar og einstaklinga eða 

stofnana, sem um er getið í reglugerð þessari, hins vegar, sker hreppsnefnd úr, nema 
annað sé fyrir mælt í reglugerðinni. 

131. gr. 
Með mál er rísa af brotum á samþykkt þessari, skal farið að hætti opinberra mála. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi.
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Samkvæmt lögum nr. 35 12. febrúar 1940, um heilbrigðisnefndir og heilbrigðis- 
samþykktir, er hér með eftir tillögu landlæknis, staðfest framanrituð heilbrigðis- 
samþykkt fyrir Njarðvíkurhrepp í Gullbringusýslu, er hreppsnefnd Njarðvíkurhrepps 
hefur samþykkt. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinn, 29. ágúst 1966. 

F. hr. 

Baldur Möller. i 
Jón Thors. 

Nr. 178. . 24. ágúst 1966. 
AUGLÝSING 

um hámarkshraða ökutækja á Tálknafjarðarvegi í Barðastrandarsýslu. 

Hámarkshraði ökutækja á Tálknafjarðarvegi um þorpið í Tálknafirði skal vera 
35 km á klst. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt 50. gr. umferðarlaga nr. 26 2. maí 1958, 

sbr. 7. gr. laga nr. 62 13. maí 1966, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. ágúst 1966. 

Jóhann Hafstein. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 

Nr. 179. . 2. ágúst 1966. 
AUGLÝSING 

um hámarkshraða ökutækja í Vogakauptúni í Gullbringusýslu. 

Hámarkshraði ökutækja í Vogakauptúni skal vera 35 km á klst. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt 50. gr. umferðarlaga nr. 26 2. maí 1958, 
sbr. 7. gr. laga nr. 62 13. maí 1966, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. ágúst 1966. 

Jóhann Hafstein. 
  

Ólafur W. Stefánsson.
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AUGLÝSING 

um laun stundakennara. 

1 

Nr. 180. 

Laun stundakennara miðast við þá launaflokka, sem kennararnir myndu taka 
laun samkvæmt, ef þeir væru fastir kennarar, og skulu vera fyrir hverja kennslu- 
stund sem hér segir: 

I. 

II. 

111. 

Í barnaskólum: 

Miðað við 13. launaflokk 

— 18 

Í húsmæðraskólum: 

Miðað við 14. launaflokk 

— — 17. — 
— — 18. — 

— — 19. — 

Í gagnfræðastigsskólum 

Miðað við 17. launaflokk 

— — 17. — 

(kennarar án kennararéttinda) ........ 

(söngkennarar, tónlistarkennarar og 
kennarar afbrigðilegra og vangefinna 
barna með 44 kennsluskyldu) ....... 

(kennarar með a. m. k. árs framhalds- 
námi við kennaraháskóla eða öðru sam- 
bærilegu framhaldsnámi, hvoru tveggja 
að mati menntamálaráðuneytisins, tal- 

kennarar og blindrakennarar) ........ 
(söngkennarar, tónlistarkennarar og 
kennarar afbrigðilegra og vangefinna 
barna með a. m. k. árs framhaldsnámi 
við kennaraháskóla eða öðru sambæri- 
legu framhaldsnámi, hvoru tveggja að 
mati menntamálaráðuneytisins) ........ 
(vanvitaskólakennarar) .............. 

0... 

(kennarar með B.A.-prófi eða öðru sam- 
bærilegu prófi í kennslugreinum sinum, 
ásamt prófi í uppeldisfræðum) ........ 
(kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

(unglingaskólum, miðskólum og gagn- 
fræðaskólum): 

(söngkennarar og tónlistarkennarar með 
4%£ kennsluskyldu) ................... 
(kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sinum, ásamt prófi i 
uppeldisfræðum) ..........0.0..0.00... 
(kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

90.35 
101.55 

126.95 

105.65 

132.10 
137.40 

116.25 
130.65 

135.95 

148.00 

130.65 

163.40 

135.95 

148.00
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IV. 

VIL. 

VIIL 

IX. 

XI. 

Í iðnskólum: 
Miðað við 17. launaflokk ........0000000 00 0n nn 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi í 
uppeldisfræðum) .........0.000000.... 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Hå- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

. Í Hjúkrunarskóla Íslands: 
Miðað við 17. launaflokk ...........200.00.000n. sn 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi í kennslu- 

greinum sínum, ásamt prófi í uppeldis- 
fræðum) ........0000000 000... 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi eða 
öðru sambærilegu prófi í aðalkennslu- 
STEINUM SÍNUM) 2... 

. Í Myndlista- og handíðaskóla Íslands: 

Miðað við 18. launaflokk ............20000 0... s 0 nn 

Í Heyrnleysingjaskólanum: 

Miðað við 17. launaflokk .............00..0.0 0. sn 

Í Tónlistarskólanum í Reykjavík (kennaradeild): 

Miðað við 18. launaflokk ............000.. 00 enn 

Í Vélskólanum í Reykjavík: 
Miðað við 17. launaflokk ............200.000 nenna 

— — 18. — (kennarar í tæknigreinum og kennarar 
með B.A.-prófi frá Háskóla Íslands eða 
öðru sambærilegu prófi í kennslugrein- 
um sínum, ásamt prófi í uppeldisfræð- 
UM) 2000 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

. Í Íþróttakennaraskóla Íslands: 

Miðað við 18. launaflokk ...........000.00 00 eens 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) 

Í Húsmæðrakennaraskóla Íslands: 

Miðað við 18. launaflokk .........000000.. senn 
— — 19. —- (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 

skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sinum) 

'. 130.65 

135.95 

148.00 

140.85 

146.55 

159.45 

146.55 

130.65 

146.55 

140.85 

146.55 

159.45 

146.55 

159.45
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

Í Kennaraskóla Íslands: 

a) Íþróttakennarar: 
Miðað við 18. launaflokk ...........0..0.000 000. kr. 

b) Kennarar við handavinnudeild: 

Miðað við 18. launaflokk ............00..0..00nn rn — 
— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 

skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) .. — 

c) Aðrir kennarar: 

Miðað við 20. launaflokk ...........0.0..020. 00. — 

Í menntaskólum: 

a) Íþróttakennarar: 
Miðað við 18. launaflokk .........00002002. ern — 

b) Aðrir kennarar: 

Miðað við 20. launaflokk ..........200..0..n er — 

Í Stýrimannaskólanum: 

Miðað við 17. launaflokk ..............200.. nn — 
—- — 18. — (kennarar í tæknigreinum og kennarar 

með B.A.-prófi frá Háskóla Íslands eða 
öðru sambærilegu prófi í kennslugrein- 
um sínum, ásamt prófi í uppeldisfræð- 
um) 2000. — 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frá Há- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi í aðalkennslugreinum sínum) .. — 

Í Matsveina- og veitingaþjónaskólanum: 

Miðað við 17. launaflokk .........0.000.. 0000. 0 nn — 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi í 
uppeldisfræðum) ..................... — 

— — 19. — (kennarar með cand. mag.-prófi frå Hå- 
skóla Íslands eða öðru sambærilegu 
prófi i aðalkennslugreinum sínum) .. — 

Í búnaðarskólum: 

Miðað við 17. launaflokk ................0.. 00 nn ens — 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi í 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi i 
uppeldisfræðum) ........0...0..... — 

— — 19. — (kennarar með prófi frå búnaðarháskóla 

eða samsvarandi prófi í aðalkennslu- 
STEINUM SÍNUM) ........0000 0 — 

146.55 

146.55 

159.45 

168.20 

146.55 

168.20 

140.85 

146.55 

159.45 

140.85 

146.55 

159.45 

140.85 

146.55 

159.45
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XVII. Í Garðyrkjuskóla ríkisins: 
Miðað við 17. launaflokk ................0.0 00 senn kr. 140.85 
— — 18. — (kennarar með B.A.-prófi frá Háskóla 

Íslands eða öðru sambærilegu prófi i 
kennslugreinum sínum, ásamt prófi i 
uppeldisfræðum) ........0.00..0.0.000.. — 146.55 

— — 19. —- (kennarar með prófi frå búnaðarháskóla 
eða samsvarandi prófi í aðalkennslu- 

. greinum SÍNUM) .....00000000......... — 159.45 
XVIII. Í Tækniskóla Íslands: 

Miðað við 20. launaflokk .............0.0.00000 000. .nn en. — 168.20 

2. gr. 
Í auglýsingu þessari eru framangreind laun stundakennara í barnaskólum miðuð 

við 40 mínútna kennslustund, en i öllum framhaldsskólum við 45 mínútna kennslu- 
stund. En sé hver kennslustund lengri eða skemmri, breytast launin í hlutfalli 
við það. 

3. gr. 
Orlofsfé er innifalið í launum þessum. 

4. gr. 

Stjórnskipaðir prófdómendur njóta sömu launa og stundakennarar skólanna, 
er þeir starfa við. 

5. gr. 
Stundakennsla greiðist af rekstrarfé skólanna hvers um sig. 

6. gr. 

Framangreint stundakennarakaup í auglýsingu þessari greiðist fyrir kennslu, 
sem fram fer á tímanum frá kl. 8 til kl. 17, þar með talinn matartími. Fyrir 
kennslu eftir kl. 17, svo og fyrir kennslu eftir kl. 13 á laugardögum, skal kaup 
stundakennara vera jafnhátt og eftirvinnukaup fastra kennara í viðkomandi launa- 
flokkum, án tillits til lengdar kennslustundar, og vera sem hér segir: 

Samkvæmt 13. launaflokki ..........000000000. 0000... kr. 118.94 
— 14. rr — 123.59 
— 16. rr — 133.70 
— 17. — eeeeeneeneneseeensseesssee — 139.04 
— 18. — eeveeeneeeveneeeeeesereeee — 144.64 
— 19. — eee eeserennsrreges — 159.41 
— 20. rr — 168.16 

7. gr. 
Eigi skal greiða fyrir eyður, sem verða kunna í starfstíma stundakennara. 

8. gr 
Auglýsing þessi er gefin út í samráði við önnur ráðuneyti, sem með skólamál 

fara, svo og fjármálaráðuneytið, og gilda ákvæði hennar frá 1. september 1966 og þar 
til öðruvísi kann að verða ákveðið. 

Í menntamálaráðnneytinu, 12. september 1966. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius.   
Árni Gunnarsson.
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12. 

Do nå 

GJALDSKRÁ 

Héraðsrafmagnsveitna ríkisins. 

I. RAFORKA 

Héraðsrafmagnsveitur ríkisins selja raforku á þann hátt og við því verði, sem 
segir, nema á veitusvæðum, sem sérstakar gjaldskrár eru settar fyrir: 

A. Lýsing. 

Um kwstamæli á kr. 6.40 hverja kwst. 

Um kwst.mæli á kr. 3.20 hverja kwst., auk fastagjalds af sólffleti í rúmi því, 
er lýsa skal. 
Fastagjald reiknast þannig: 
Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur .............. kr. 17.00 á m? á ári. 
Fyrir ganga, geymslur 0. þ. h. .......0.0.. 00 —  8.00 á m? á ári. 

B. Notkun til heimilisþarfa, búrekstrar o. fl. 

Um kwstmæli þannig reiknað: 
a. Grunngjald (mælisleiga o. fl.): 

af einfasa mælingu „.............00...0 0000. kr. 17.00 á mán. 
af þrífasa mælingu .............0...0 00 — 34.00 á mán. 

b. Orkugjald 

af allri notkun ............0%. 0000. — 1.60 á kwst. 
c. Fastagjald 

af hverri heilli gjaldskráreiningu .................... —- 17.00 á mán. 
af hálfri gjaldskráreiningu ...........0...00..0.. 000. —  8.50 á mán. 

Gjaldskráreiningar reiknast sem hér segir: 
(1) Fyrir fjölskylduheimili 

ein eining fyrir hvert íbúðarherbergi. 
Til íbúðarherbergja teljast öll herbergi, sem ætluð eru sem íveru- 

herbergi, og eldhús, en ekki gangar, baðherbergi eða geymslur. Herbergi, 
sem er minna en 5 mí, telst sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. 
Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m? má miða við sam- 
anlagt flatarmál þeirra þannig, að hverjir 10 m? jafngildi einu herbergi 
og hverjir 5 m? hálfu herbergi. 

(2) Fyrir félagsheimili, (skóla, sjúkrahús, gistihús o. þ. h.) ein eining fyrir 
hverja 20 m? gólfflatar. 

Gólfflötur mælist milli útvegsja, þó að frátöldum geymslum, sem 
sjaldan er farið um, og göngum þeim tilheyrandi. Rafmagnsnotkun í 
gripahúsum og öðrum húsum, sem notuð eru við búskap, er heimilt að 
selja eftir þessum gjaldskrárlið. Rafmagnsveitustjóri setur reglur um 
útreikninga gjaldskráreininga af slíkum húsum og tækjum í þeim. 

Til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra staða 
má selja raforku til suðu og hitunar um sérmæli á kr. 1.60 hverja kwst., enda 
séu suðu- og hitunartæki fasttengd og öll önnur notkun seld eftir liðum 11 
eða 12. 

Heimilt er einnig að selja slíkum notendum eftir lið 32. 

Um orkumæli (aflmarksmæli), sem stilltur er á tiltekið afl, og sýnir annars 
vegar heildarorkunotkun og hins vegar orkunotkun yfir aflstillingu. 

B 48
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33. 

Rafmagnsveitustjóri getur ákveðið aflstillingu þannig: 
a. Lágmarksaflstilling 2500 W, hámark 10000 W. 
b. Lágmarksstilling 500 W að viðbættum 300 W fyrir hverja gjaldskrárein- 

ingu, sem ákveðst samkvæmt gjaldskrárlið 21, hámark 10000 W. 

Notandi greiði sem hér segir fyrir aflstillingu og orkunotkun: 

a. Aflgjald: 
af lágmarksstillingu ...........0..0.00..0 000... kr. 2500 á kw á ári. 
af umframstillingu .............02000 0000... — 1700 á kw á ári. 

b. Orkugjald: 
af allri notkun ..........00.0000000 0000 — 0.25 á kwst. 
af notkun yfir aflstillingu til viðbótar ............ — 3.50 á kwst. 

Leiga á einum mæli er innifalin í aflgjaldinu. 
Ef um er að ræða meira afl en 10 kw til búreksturs, má selja um afl- og orku- 
mæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 
a. Aflgjald: 

af notuðu afli .............0..0.. 000 kr. 2000 á kw á ári. 

b. Orkugjald: 
af allri notkun ...........2.20.00 000 sn — 0.25 á kwst. 

Notað afl hvers árs telst vera meðaltal fjögurra álestra, sem fara fram með 
með sem næst þriggja mánaða millibili. Aflnotkunin mælist sem meðalálag vfir 
stundarfjórðung. Minnsta aflgjald kr. 20 000 á ári. 

A A 

C. Vélanotkun. 

. Um kwst.mæli á kr. 3.20 hverja kwst. Lágmarksgjald skal vera kr. 1920 á ári 
og ekki lægra en sem svarar kr. 760 á ári fyrir hvert kw í málraun véla. 

. Um afl- og orkumæla (mestaaflsmæla) þannig reiknað: 
a. Aflgjald: 

af notuðu afli .............0000. 00. ss. kr. 1800 á kw á ári. 

b. Orkugjald: 
af allri notkun ...........0.000. 00 veðr — 0.48 á kwst. 
Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, en 

álestrar fari fram með sem jöfnustu millibili og eigi skemmra en eins mánaðar. 
Aflnotkun mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung. Minnsta aflgjald skal 
vera kr. 3800 á ári. Eftir þessum gjaldskrárlið má selja alla raforkunotkun til 
atvinnufyrirtækja, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra staða, gegn 
greiðslu fastagjalda af ljósanotkun o. fl. samkvæmt reglum, sem rafmagnsveitu- 

stjóri setur. 
Raforku til síldar- og fiskimjölsverksmiðja og hliðstæðra nota skal selja þannig: 
1. Þegar raforkan er aðallega framleidd í vatnsaflsstöðvum: 

a. Aflgjald: 
af notuðu afli .............0.00 0... nn kr. 1800 á kw á ári. 

b. Orkugjald: 
af allri notkun ..........0.0000 0. se rn — 0.48 á kwst. 

2. Þegar raforkan er aðallega framleidd í varmaaflsstöðvum: 
a. Aflgjald: 

af notuðu afli ............2.0.0. 0000. kr. 1800 á kw á ári. 

b. Orkugjald: 
af allri notkun ........2000000 0. sr — 0.96 á kwst. 

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal tveggja hæstu álestra, cn 
álestrar fari fram með sem jöfnustu millibili og eigi skemmra en eins mánaðar. 
Aflnotkunin mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung.
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41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

Telja skal sem heilt rekstrarár gagnvart ákvörðun um aflgjald, ef verk- 
smiðja er tengd í 4 mánuði eða meira af almanaksárinu. Sama gildir um aukn- 
ingu á vélaafli. Minnsta aflgjald á ári skal vera sem svarar hálfu aflgjaldi í 
fullu vinnsluári og það enda þótt verksmiðjan sé ekki starfrækt. Raforkunotkun- 
inni er hægt að segja upp með minnst 6 mánaða fyrirvara og skal uppsögnin vera 
skrifleg. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja alla raforkunotkun hjá framangreindum 
fyrirtækjum gegn greiðslu fastagjalda af ljósanotkun o. fl, samkvæmt reglum, 
sem rafmagnsveitustjóri setur. 

Raforku til súgþurrkunar og hliðstæðra nota á tímabilinu 1. júní til 1. nóv. 
má selja gegn fastagjaldi, óháðu notkunartíma, sem nemi kr. 650 á ári, fyrir 
hvert kw í málraun véla, og auk þess 25 aura á hverja kwst. Kaupandi skuld- 
bindi sig þá til að nota ekki vélarnar utan tímabilsins 1. júní til 1. nóv., nema 
með leyfi rafmagnsveitustjóra og gegn greiðslu fulls fastagjalds, samkvæmt lið 
35, kr. 1440 á hvert kw í málraun véla. Kaupandi skuldbindi sig enn fremur til 
að takmarka samtímisnotkun sína með tilliti til stærðar spenna og annarra að- 
stæðna, samkvæmt sérstökum fyrirmælum rafmagnsveitustjóra í hverju tilfelli. 
Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig: 

Um kwst.mæli á 48 aura hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 1440 
á ári fyrir hvert kw í málraun véla. 

Minnsta aflgjald skal vera kr. 3800 á ári. 
Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við að fasviksstuðull 

álagsins hjá notanda sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, seta rafmagnsveiturnar 
krafizt þess, að hann sé hækkaður upp í það gildi, en þar til það er gert, greiði 
kaupandi hærra verð fyrir raforkuna og fari sú hækkun eftir sérstökum 
ákvæðum þar um. 

Rafmagnsveitustjóri getur bannað uppsetningu rafsuðuspenna nema skrif- 
legt leyfi komi til. Hann getur takmarkað notkun rafsuðuspenna við tiltekna 
tíma sólarhrings. Þá getur hann krafizt þess, að fasviksstuðull rafsuðuspenna sé 
leiðréttur þannig, að hann verði ekki lægri en 0.8 og auk þess setur hann reglur 
um aukafastagjöld af rafsuðuspennum. 

D. Hitun. 

Til húshitunar um kwstmæli á 70 aura hverja kwst., enda megi rjúfa straum- 
inn í allt að 1 klst. á dag á tímum mesta álags rafmagnsveitnanna. 
Til húshitunar um kwst.mæli á 29 aura hverja kwst., enda megi rjúfa straum- 
inn Í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafmagnsveitnanna um hádegi 
og síðdegis, en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. 
Til húshitunar um kwst.mæli á 21 eyri hverja kwst. í 9 klst. á tímanum frá kl. 
22 til kl. 9. 
Til hitunar í valnsgeymum og gufukötlum um kwst.mæli á 70 aura hverja kwst., 
enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafmagns- 
veitnanna um hádegi og síðdegis, en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Låg- 
marksgjald skal vera kr. 1275 å åri. 
Til hitunar á vatnsgeymum og gufukötlum um kwst.mæli á 29 aura hverja 
kwst. í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 9. Lágmarksgjald skal vera kr. 
1275 á ári. 
Til fasttengdra bökunarofna, vatns- og gufukatla í brauðgerðarhúsum og til 
annarra hliðstæðra nota, um tvígjaldsmæli á 29 aura hverja kwst. í 10 klst. á 
sólarhring á tímanum frá kl. 22 til kl. 10 og 85 aura hverja kwst. í 10 klst. á 
á tímanum frá kl. 8 til kl. 24, enda sé straumurinn rofinn í 4 klst. á mestu 
álagstímum rafmagnsveitnanna, þó eigi lengur en 2 klst. í senn.
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Um framangreinda hitagjaldskrárliði gilda eftirfarandi ákvæði: 
Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1600 klst. notkun á hvert kw uppsetts afls 

hitunartækja. 
Verðið breytist með útsöluverði á dísilolíu í Reykjavík, þannig að gjald- 
skrárverðið teljist jafngilda 1860 króna verði á olíutonni, en hækki eða lækki 
um 2.4 aura hver kwst. á liðunum 41, 44 og síðari hluta 46 og 1 eyri hver kwst. 
á liðunum 42, 45 og fyrri hluta 46 og 0.7 eyri hvera kwst. á lið 43, fyrir hverjar 

fullar 65 krónur, sem olíutonnið hækkar eða lækkar. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafmagnsveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafmagnsveitustjóri ákveðið, að rafmagnsveiturnar leggi til rofa og annist 
viðhald þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, 

samkvæmt reglum, sem gilda um leigu mælitækja. 
Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafmagnsveitnanna, 
ofnar og önnur hitatæki fasttengd með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, 

Þegar þess er krafizt. 
Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitun, fullnægi lágmarkskröfum, sem raf- 

magnsveiturnar setja um einangrun. 

E. Önnur raforkunotkun. 

Til að nota um vinnulagnir við byggingu, meðan á byggingu stendur, um 
kwst.mæli á kr. 3.20 hverja kwst. 
Þar sem ástæður leyfa, að dómi rafmagnsveitustjóra, að komið verði upp úti- 
lýsingarkerfi, er heimilt að selja rafmagn til útilýsingar á kr. 2.20 hverja kwst., 
enda hafi uppsetning kerfisins verið kostuð af notanda. 

Heimilt er að lækka orkugjaldið niður í 80 aura á kwst. gegn greiðslu 
fastagjalds samkvæmt reglum, sem rafmagnsveitustjóri setur. 
Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárliði II. Þegar sérstaklega stendur á, er rafmagns- 
veitustjóra þó heimilt að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, en 

eigi lengur en til eins árs í senn. 

II. MÆLALEIGA 

Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu 
af mælitækjum sem hér segir: 

20% 

Af einfasa kwst.mælum 60 A og minni ..............0..... kr. 7.00 á mán. 
Af þrífasa kwst mælum 50 A og minni 2.................. — 15.00 á mán. 
Af þrífasa kwst.mælum yfir 50 A og til 100 A ............ — 21.00 á mán. 
Af þrífasa kwst.mælum yfir 100 A (straumspennamælar) .. — 52.00 á mán. 
Af mestaaflsmælum 100 A og minni .......00000000 000. — 45.00 á mán. 
Af mestaaflsmælum yfir 100 A (straumspennamælar) ...... — 85.00 á mán. 
Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 
af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

TIl. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt sérstökum reglugerðum og gjaldskrám 
um heimtaugargjöld til héraðsrafmagnsveitna ríkisins.
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IV. OPNUNARGJALD 

I. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, þannig að beita þurfi 
reglugerðarákvæðum um lokun fyrir veitu, má taka gjöld fyrir lokunartilkynn- 
ingu og enduropnun, allt að kr. 300 samtals. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt umboðs- 
manni héraðsrafmagnsveitna ríkisins 200 kr. gjald. Gjaldið skal greitt á aðset- 
ursstað umboðsmannsins. 

Gjaldskrá þessi er staðfest af atvinnumálaráðuneytinu 1. ágúst 1966 með gildis- 
töku 1. ágúst 1966. 

Atvinnumálaráðuneytið, 1. ágúst 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

15. ágúst 1966. i Nr. 182. 
AUGLYSING 

um umferð í Garðahreppi í Gullbringusýslu. 

Eftir tillögum hreppsnefndar Garðahrepps í Gullbringusýslu og samkvæmt heim- 
ild í 65. gr. umferðarlaga nr. 26/1958 hefur verið ákveðið að Vífilsstaðavegur frá 
heilsuhælinu á Vífilsstöðum að Hafnarfjarðarvegi, skuli vera aðalbraut og hafi um- 
ferð um veginn forgangsrétt um alla umferð aðliggjandi gatna. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 15. ágúst 1966. 

Einar Ingimundarson. 

24. ágúst 1966. i Nr. 183. 
AUGLYSING 

um umferd i Seltjarnarneshreppi. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Seltjarnarneshrepps í Kjósarsýslu, hafa 
verið settar eftirfarandi reglur um umferð samkv. heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 
26,/1958. 

I. Tvístefnuakstur hefur verið ákveðinn Skerjabraut. 
II. Umferð úr Skerjabraut á Lambastaðaveg, hefur verið bönnuð. 

III. Umferð um Skerjabraut hefur forgangsrétt fyrir umferð af Lambastaðavegi. 
IV. Bifreiðastöður eru bannaðar á Skólabraut, sunnan og vestan megin götunnar, 

og éinnig er algerlega bannað að leggja bifreiðum vestan megan á Melabraut á 
þeim hluta götunnar, sem einstefnuakstur er um. 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 24. ágúst 1966. 

Einar Ingimundarson.
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REGLUR 

um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu. 

1. gr. 
Ákvæði alþjóðasamþykktar frá 12. maí 1954, ásamt breytingum frá 13. apríl 1962, 

um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, er birt var sem fylgiskjal með 
lögum nr. 77 10. maí 1966, skulu ná til allra íslenzkra skipa, að því er varðar losun 
á olíu og olíumenguðum sjó innan þeirra bannsvæða, sem samþykktin ákveður. 

2. gr. 
Olíustöðvar í landi, smurstöðvar og verksmiðjur skulu sjá svo um, að frá þeim 

komist engin olía eða olíumengaður vökvi til sjávar, hvorki beint né óbeint, gegnum 
holræsi eða á annan slíkan hátt og skulu ákvæði alþjóðasamþykktar þeirrar, sem 
um getur í Í. gr., gilda um olíustöðvar í landi, smurstöðvar, verksmiðjur og aðra 
slíka starfsemi, eftir því sem við á. Sama gildir um verksmiðjur og aðra starfsemi, 
sem valdið getur olíuóhreinkun stöðuvatna, sem hafa afrennsli til sjávar, lækja eða 
annarra straumvatna. 

3. gr. 
Skipaskoðunarstjóri hefur eftirlit með framkvæmd reglna þessara og skal hann 

hafa samráð við olíufélög, skipafélög, samtök iðnrekenda, hafnaryfirvöld, Dýra- 
verndunarsamband Íslands og Náttúruverndarráð um ráðstafanir til að fyrirbyggja 
óhreinkun sjávar af völdum olíu og framkvæmd reglna um slík efni, eftir því sem 
ástæða þykir til. 

4. gr. 
Brot gegn þessum reglum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

öðrum ákvæðum. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt 3. gr. laga nr. 77 10. maí 1966, um heimild 
fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamþykkt um að fyrir- 
byggja óhreinkun sjávar af völdum olíu og setja reglur um frekari varnir gegn slíkri 
óhreinkun sjávarins, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt falla úr gildi reglur um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu, 
nr. 250 30. október 1964. 

Samgöngumálaráðuneytið, 16. ágúst 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 0 
Brynjólfur Ingólfsson.
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REGLUR 

um stöðumæla í Reykjavík. 

Borgarstjórn Reykjavíkur hefur samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga 
nr. 26 1958, sett eftirfarandi reglur um stöðumæla í Reykjavík: 

I. KAFLI 

1. gr. 
Borgarráð ákveður, að fengnum tillögum umferðarnefndar, hvar á götum og 

torgum skuli setja upp stöðumæla. 
Stöðumælum er ætlað að gera umferðina öruggari og greiðari og jafnframt að 

miðla stöðureitum milli þeirra, sem þurfa á þeim að halda. 

2. gr. 
Umferðarnefnd ákveður, hvaða tegund stöðumæla skuli setja upp, svo og gerð 

þeirra í einstökum atriðum. 
Gatnamálastjóri annast uppsetningu mælanna og viðhald þeirra. 

II. KAFLI 

3. gr. 
Stöðumælar, sbr. 1. grein, skulu vera eign Stöðumælasjóðs Reykjavíkur. 

4. gr. 
Tekjur stöðumælasjóðs eru peningar þeir, sem látnir eru í stöðumæla sem 

greiðsla fyrir afnot stöðumælareits í ákveðinn tíma, og aukaleigugjöld fyrir stöðu- 
brot við stöðumæla. 

5. gr. 
Borgarráð ákveður, að fengnum tillögum umferðarnefndar, hve hátt gjald skuli 

vera fyrir stöðu á stöðumælareit og hve langan tíma ökutæki megi standa samfellt á 
stöðumælareit. 

6. gr. 
Nú hefur ökutæki staðið lengur við stöðumæli en heimilt er, og má þá veita 

ökumanni kost á að greiða 50 króna aukaleigugjald til stöðumælasjóðs í skrifstofu 
lögreglustjóra innan viku, og verður þá ekki frekar aðhafzt í máli ökumanns, enda 
fallist hann á þessi málalok. Ef um ítrekað brot er að ræða, getur lögreglustjóri 
neitað að ljúka máli á þennan veg og beitt heimild 2. mgr. 112. gr. laga um meðferð 
opinberra mála eða sent kæru til dómara með venjulegum hætti. 

7. gr. 

Tekjum stöðumælasjóðs má ekki verja í almennar þarfir borgarfélagsins. Þeim 
má eingöngu verja til þess að greiða fyrir rekstur mælanna, viðhald þeirra, til þess 
að fjölga mælum í borginni og til þess að stuðla að aukningu bifreiðastæða, þar á 
meðal með lóðakaupum, byggingu geymsluhúsa eða byrgja eða á annan hátt. 

Umferðarnefnd gerir tillögur um ráðstöfun á eignum sjóðsins. 

III. KAFLI 

8. gr. 
Skylt er að greiða fyrir afnot stöðumælareits. Gjaldskylda skal vera á sama 

tíma og verzlununum er almennt leyft að hafa opið.
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Lögreglustjóri getúr Veitt undanþágu frá ákvæðum þessum, þegar sérstaklega 
stendur á. 

9. gr. 
Hver, sem leggur ökutæki á stöðumælareit á gjaldskyldutímabili, verður að 

setja í viðkomandi stöðumæli þá mynt, sem áletrun á stöðumælinum segir til um. 
Sé mælirinn þannig búinn, að snúa þurfi handfangi til þess að setja mælinn af stað, 
skal gera það strax eftir að peningurinn hefur verið látinn í mælinn, þannig að mæl- 
irinn fari Í gang. 

10. gr. 
Hver, sem leggur ökutæki þannig, að eigi sé unnt að nota stöðumælareit fyrir 

annað ökutæki, skal greiða í stöðumælinn, eins og ökutækið stæði á stöðumælareitn- 
um sjálfum. 

11. gr. 
Skylt er að greiða fyrir afnot af stöðumælareit fyrir hvers konar vélknúin öku- 

tæki. Heimilt er þó án gjaldskyldu að ferma eða afferma ókutæki, taka farþega og 
hleypa þeim út, enda sé það gert án tafar og því hraðað eftir föngum. 

12. gr. 
Á stöðumæli skal vera letrað greinilega, hve hátt stöðugjaldið sé, til hve langs 

tíma staða sé keypt, á hvaða tímum sé skylt að greiða í mælinn og hvernig mælirinn 
sé settur í gang. 

13. gr. 
Ekkert ökutæki má standa á stöðumælareit lengur en þann hámarkstíma, sem 

letraður er á viðkomandi stöðumæli. Það er misnotkun á stöðumæli að greiða fyrir 
stöðu í lengri tíma og varðar sömu meðferð og refsingu og önnur brot gegn reglu- 
gerð þessari. Eee nl 

14. gr. 
Þegar eftirlitsmaður verður þess var, að bifreið stendur á stöðumælareit í and- 

stöðu við reglur þessar, skal hann afhenda ökumanni hennar eða festa við hana til- 
kynningu um brotið. Kostnaður við eyðublöð fyrir slíkar tilkynningar greiðist úr 
stöðumælasjóði. Á tilkynningunni skal tekið fram um tíma og stað umferðarbrotsins 
og greint frá því, að ökumanni sé boðið að ljúka máli með greiðslu 50 króna auka- 
leigugjalds í stöðumælasjóð innan viku í skrifstofu lögreglustjóra, en heimilt sé að 
hafa aðra málsmeðferð, ef um ítrekað brot er að ræða. 

15. gr. 
Bannað er að setja nokkurn annan hlut í stöðumæli en þá mynt, sem mælirinn 

er gerður fyrir. Bannað er að aka á stöðumæli eða skemma hann á nokkurn hátt. Sá, 
sem óviljandi hefur valdið skemmdum á stöðumæli, skal tilkynna það tafarlaust til 
lögreglunnar og bjóða fram fullar bætur. 

16. gr. 
Borgargjaldkeri annast tæmingu stöðumæla, talningu og reikningshald sjóðsins. 

Skal hann gefa umferðarnefnd skýrslu um tekjur sjóðsins og eignir, þegar nefndin 
óskar þess. Mælarnir skulu tæmdir vikulega og oftar, ef þörf krefur. 

17. gr. 
Reglur þessar öðlast gildi þegar í stað. 

Þetta tilkynnist öllum, er hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 29. ágúst 1966. 

Sigurjón Sigurðsson.



94. ágúst 1966. i 391 Nr. 186. 

REGLUGERD 

um breyting å reglugerd nr. 57 12. april 1960, 

um ökukennslu, próf ökumanna o. fl. 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 
Með umsókn skal senda: 

1. Tvær skýrar andlitsmyndir af umsækjanda, berhöfðuðum. Stærð myndar skal 
vera 35x45 mm. Hún skal vera á endingargóðum ljósmyndapappír, merkja- og 
stimplalaus og eigi eldri en tveggja ára. 

2. Sakavottorð. 
3. Vottorð læknis um, að umsækjandi hafi sjón og heyrn, eins og krafizt er 

i 4. gr. og sé svo andlega og líkamlega haustur sem þar greinir. 
4. Vottorð löggilts ökukennara, sbr. 10. gr. um að nemandi sé hæfur, að 

hans dómi, til að taka próf, 
5. Samþykki lögreglustjóra í heimasveit umsækjanda, ef umsókn er send 

öðrum lögreglustjóra. 
Gögn þau, sem talin eru í 2.—5. tölulið, mega ekki vera eldri en eins mán- 

aðar. 
Umsókn til prófs samkvæmt 38. og 39. gr. þurfa þó eigi að fylgja gögn 

þau, sem talin eru í 1. og 4. tölulið. 
Lögreglustjóri kannar, hvort upplýsingar umsækjanda séu réttar. 

2. gr. 
2. mgr. 5. gr. orðist svo: Nú telur lögreglustjóri áreiðanleik, samvizkusemi 

eða reglusemi umsækjanda vafasama samkvæmt framlögðum gögnum eða Öðr- 
um upplýsingum, og skal hann þá því aðeins veita heimild til próftöku, að um- 
ferðaröryggi verði ekki talin sérstök hætta búin, þótt umsækjandi fái öku- 
skírteini. Eigi skal að jafnaði leyfa manni próftöku, ef hann á síðastliðnum 
12 mánuðum hefur hlotið refsingu fyrir ölvun, nema um sé að ræða einstakt 
tilvik hjá manni, sem að öðru leyti má telja áreiðanlegan og samvizkusaman. 

3. gr. 
Í stað „5. tölulið 2. gr.“ í 7. mgr. 7. gr. komi: 4. tölulið 2. gr. 

4. gr. 
12. gr. orðist svo: 
Umsóknir um þátttöku í námskeiði skal senda Þifreiðaeftirliti ríkisins, sem 

annast afgreiðslu þeirra til forstöðumanns. 

Þátttökuskilyrði eru þessi: 
19 ára aldur. 
Almenn réttindi til bifreiðaaksturs. 

c. Að umsækjandi hafi ekið bifreið að staðaldri ekki skemur en 6 mánuði 

og þar af ekki skemur en 3 mánuði á undanförnum 12 mánuðum. 
d. Að umsækjandi hafi ekki á undanförnum 12 mánuðum verið án ökuskirtein- 

is vegna ökuleyfissviptingar, gerzt brotlegur við ákvæði um neyzlu eða með- 
ferð áfengra drykkja, eða verið refsað fyrir vítaverða aksturshætti. 

B49 

5
.
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e. Að umsækjandi hafi óflekkað mannorð, ef um er að ræða réttindi til far- 

þegaflutninga í atvinnuskyni. 

f. Að umsækjandi hafi staðizl ökupróf skv. c-lid 33. gr. 

Umsókn skal fylgja vottorð tveggja valinkunnra manna um skilyrði c-lid- 

ar, læknisvottorð samkvæmt 3. tölulið 2. gr. og sakavottorð. Umsækjandi skal 

sanna, að hann fullnægi skilyrðum b-liðar með því að framvísa gildu öku- 

skírteini. 
Forstöðumaður skal leita álits viðkomandi lögreglustjóra, sbr. 1. gr, hvort 

umsækjandi fullnægi skilyrðum til þátttöku í námskeiði. 

5. gr. 

Fyrirsögn E-liðar II. kafla orðist svo: Æfingaakstur á léttum bifhjólum. 

6. gr. 

a) Í stað „reiðhjóls með hjálparvél“ í 1. mgr. 16. gr. komi: létts bifhjóls. 

b) 3. mgr. 16. gr. orðist svo: Áður en lögreglustjóri gefur út heimild til 

æfingaaksturs, skal umsækjandi sanna, að hann hafi næga þekkingu á um- 

ferðarreglum. Lögreglustjóra er heimilt að krefjast þess, að umsækjandi taki 

þátt í stuttu námskeiði í umferðarreglum, akstri og meðferð léttra Þbifhjóla. 

7. gr. 

Í stað „reiðhjóla með hjálparvél“ í 1. mgr. 20. gr. komi: léttra bifhjóla. 

8. gr. 

3. mgr. 33. gr. orðist svo: Við prófið skal gefa einkunnir 0—10. Lægsta 

meðaleinkunn, sem þarf til að standast prófið, er 6, og má einkunn í þeim 

greinum, sem um ræðir í stafliðum c og d, hvorum fyrir sig, ekki vera lægri. 

9. gr. 

3. mgr. 34. gr. orðist svo: Próftaki, sem staðizt hefur próf, fær prófskirteini. 

Þó skal eigi afhenda próftaka skírteini fyrr en hann hefur náð 20 ára aldri. 

Nú á ákvæði e-liðar 12. gr. við um próftaka, og skal þá skrá athugasemd um 

það í prófskirteini. 

10. gr. 

Fyrirsögn E-liðar IV. kafla orðist svo: Próf í akstri léttra bifhjóla. 

11. gr. 

Í stað „reiðhjóli með hjálparvél“ í 38. gr. komi: léttu bifhjól. 

12. gr. 

Á eftir 40. gr. komi ný grein, og breytist greinatalan samkvæmt því. 

(41. gr.) Ökuskírteini eru tvenns konar: Bráðabirgðaskirteini og fullnaðar- 

skírteini. 
Bráðabirgðaskírteini er gefið út til byrjanda og gildir í eitt ár frá útgáfu- 

degi. 
Fullnaðarskírteini gildir í 10 ár frá útgáfudegi. Fullnaðarskirteini þeirra, 

sem náð hafa 60 ára aldri, og ökuskírteini samkvæmt 3. mgr. 27. gr. umferðar- 

laga nr. 26 1958 skulu þó gilda í 5 ár. 
Ökuskírteini fyrir mann, sem er orðinn 70 ára, má þó gefa út til skemmri 

tíma. Sama gildir, þegar vafi er um reglusemi umsækjanda eða vænta má, að 

andlegt eða líkamlegt atgerfi hans breytist að mun á næstu 5 árum. Leita skal
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umsagnar héraðslæknis, áður en ákvörðun er tekin samkvæmt síðastgreindu 

ákvæði. . 
Áður en fullnaðarskirteini er gefið út, skal lögreglustjóri kanna sérstak- 

lega ökumannsferil hlutaðeiganda. Ef hlutaðeigandi hefur lent í umferðarslys- 
um eða umferðaróhöppum og kenna má vankunnáttu, vanhæfni, vítaverðum 
akstursháttum eða öðrum brotum gegn ákvæðum umferðarlaga, má eigi gefa 
út fullnaðarskirteini, nema hann hafi staðizt próf að nýju í umferðarreglum 
og akstri bifreiða. Skal þá liggja fyrir vottorð trúnaðarsérfræðings um líkam- 
lega og andlega heilbrigði og andlegan þroska hlutaðeigandi, sbr. 4. gr. 

13. gr. 
a) Á eftir 1. tölulið 41. (verður 42.) gr. komi nýr töluliður, svo hljóðandi: 

2. Nafnnúmer skírteinishafa samkvæmt þjóðskrá. 
b) 2. (verður 3.) töluliður orðist svo: Nafn, fæðingardag, fæðingarár og 

heimili skirteinishafa. 

14. gr. 
42. (verður 43.) gr., sbr. reglugerð nr. 163 1965, orðist svo: 

Heimild til aksturs dráttarvéla eða léttra Þbifhjóla skal rituð á bakhlið 

nafnskírteinis, svo hljóðandi: Skírteinishafi hefur heimild til að stýra dráttar- 
vél, eða: Skírteinishafi hefur heimild til að stýra léttu bifhjóli, eða: Skirtein- 

ishafi hefur heimild til að stýra dráttarvél og léttu bifhjóli. Á nafnskírteini, 
sem ber áritun þessa, skal vera mynd skírteinishafa. Áritunin skal vera dag- 

sett og undirrituð af lögreglustjóra. 

15. gr. 
43. (verður 44.) gr. orðist svo: 

Heimild til aksturs leigubifreiða, stórra vörubifreiða og fólksbifreiða, sem 
flytja mega fleiri en 16 farþega, samkvæmt 3. mgr. 27. gr. umferðarlaga nr. 
26 1958, skal skrá í ökuskírteini að afloknu prófi, enda framvísi umsækjandi 
prófskírteini. Nú eru liðnir meira en 6 mánuðir frá prófi, og skal lögreglustjóri 
þá kanna að nýju, hvort umsækjandi fullnægir skilyrðum d og e liða 12. gr. 

16. gr. 
Í stað „1—-4. tölulið 2. gr.“ í 2. mgr. 44. (verður 45.) gr. komi: 1.—3. tölu- 

lið 2. gr. 
17. gr. 

Fyrirsögn E-liðar V. kafla orðist svo: Endurnýjun ökuskirteinis. 

18. gr. 
46. gr. (verður 47.) gr. orðist svo: 
Sá, sem Óskar endurnýjunar fullnaðarskirteinis, skal senda lögreglustjóra, 

sbr. 1. gr, umsókn um endurnýjun ásamt 2 myndum, læknisvottorði og saka- 
vottorði, sbr. 2. mgr. 2. gr. Umsókn um endurnýjun skal rituð á eyðublað, sem 

lögreglustjóri lætur í té. Með umsókn skal afhenda ökuskírteini það, sem óskast 
endurnýjað. Skal hið endurnýjaða ökuskírteini bera hið upphaflega númer. 

Áður en ökuskírteini er endurnýjað, skal umsækjandi standast skriflegt 
próf í umferðarlöggjöf. Skal prófi hagað þannig, að próftaki merki við rétt svör 
á prófverkefnablöðum, er dómsmálaráðuneytið leggur til. 

Lögreglustjóri getur krafizt þess, að umsækjandi gangi undir Þbifreiðastjóra- 
próf að nýju og skal það að jafnaði gert, ef meira en eitt ár er liðið frá því, að 
ökuréttindi umsækjanda féllu niður. Sama gildir, ef umsækjandi hefur eigi
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stjórnað bifreið síðasta árið áður en endurnýjunar er Óskað. Eigi er skylt að 
nota löggilta kennslubifreið við próf samkvæmt þessari málsgrein. 

Hið nýja ökuskírteini gildir frá útgáfudegi þess. 

19. gr. 
Á eftir 46. (verður 47.) gr. komi nýr liður: F. Afturköllun ökuskírteinis og 

svipting. 

20. gr. 
Á eftir 47. (verður 48.) gr. komi tvær nýjar greinar, og breytist greinatalan 

samkvæmt því. 
a) (49. gr.) Nú er maður sviptur ökuleyfi samkvæmt 81. gr. umferðarlaga 

nr. 26 1958 eða hann hefur misst það samkvæmt 7. mgr. 27. gr. sömu laga, og 
skal hann þá afhenda lögreglunni ökuskírteini sitt. 

Nú hefur ökuskírteini ekki verið gefið út við það embætti, þar sem ákvörð- 
un um sviptingu eða afturköllun var gerð, og skal þá þegar senda skírteinið 
til þess lögreglustjóra, sem gaf það út. Nú er ökuskírteini glatað eða það verð- 
ur ekki afhent af öðrum ástæðum, og skal það þá þegar tilkynnt viðkomandi 
lögreglustjóra. 

b) (50. gr.) Lögreglustjóri getur krafizt þess, að sá, sem fær ökuskírteini 
sitt afhent að nýju að loknum sviptingartíma, skuli ganga undir bifreiðarstjóra- 
próf að nýju. Skal það að jafnaði gert, ef svipting hefur staðið lengur en eitt 
ár. Eigi er skylt að nota löggilta kennslubifreið við próf þetta. 

21. gr. 
a) Á eftir 1. tölulið 48. (verður 51.) gr. komi nýr töluliður, svo hljóðandi: 

2. Nafnnúmer skirteinishafa samkvæmt þjóðskrá. 
b) 2. (verður 3.) töluliður 48. (verður 51.) gr. orðist svo: Nafn, fæðingar- 

dag og fæðingarár skirteinishafa. 
c) 6. (verður 7.) töluliður 48. (verður 51.) gr. orðist svo: Útgáfa samrita, 

sbr. 46. gr. endurnýjanir og dagsetningar þeirra. 

22. gr. 
Í stað „reiðhjóli með hjálparvél“ í 51. (verður 54.) gr. komi: léttu bihjóli. 

23. gr. 
a) Í stað „(reiðhjól með hjálparvél)“ í 3. tölulið í A lið 52. (verður 55.) 

gr. sbr. reglugerð nr. 229 1965 komi: létt bifhjól. 
b) Í stað „reiðhjóli með hjálparvél“ í 4. tölulið í B lið 52. (verður 55.) 

gr., sbr. reglugerð nr. 229 1965 komi: léttu bifhjóli. 

24. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í umferðarlögum nr. 26 

2. maí 1958, öðlast gildi 1. október 1966. 
Ákvæði 2. efnismálsgr. 16. gr. taka þó eigi gildi fyrr en 1. janúar 1967. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 24. ágúst 1966. 

Jóhann Hafstein.   
Ólafur W. Stefánsson.
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AUGLÝSING 

um útgáfu nýs 10 króna bankaseðils samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands. 

Seðlabanki Íslands hefur samkvæmt lögum nr. 10 frá 29. marz 1961 gefið út nýjan 

10 króna seðil með svofelldri gerð: 

Seðillinn er að öllu leyti eins og áður útgefinn 10 króna seðill, sem auglýstur var 

í Lögbirtingablaðinu 7. mai 1960, að undanskildum eftirtöldum breytingum: 

Á framhlið. i 

Efst á framhlið fyrir miðju kemur Seðlabanki Íslands í stað Landsbanki Ís- 

lands, Seðlabankinn. 
Seðillinn er gefinn út samkvæmt lögum nr. 10 29. marz 1961. 
Eiginhandarundirskriftir tveggja bankastjóra Seðlabankans, Jóhannesar Nor- 

dal og Jóns G. Mariassonar, eru prentaðar á seðlana. 
Fyrir framan bæði númer hvers seðils eru stafirnir BA með upphafsstöfum. 

Á bakhlið. i 
Merki Seðlabanka Íslands kemur í vinstra horn neðan til i stað merkis Lands- 

banka Íslands, Seðlabankans. 

Litur. 

Seðillinn er prentaður í sama lit, og eldri 10 króna seðill. 
Hinn eldri 10 króna seðill frá 1960 verður áfram í umferð og heldur fullu 

gildi. 

Þetta er almenningi gert kunnugt hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 31. ágúst 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 0 
Þórhallur Ásgeirsson. 

armed 
egen 

1. september 1966. ' Nr. 188. 
rå 

AUGLYSING 

um umferd i Reykjavik. 

Að fengnum tillögum borgarstjórnar Reykjavíkur hafa verið settar eftirfarandi 
reglur um umferð samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 26 frá 2. mai 1958: 

1. Hjarðarhagi verði aðalbraut, þó þannig, að umferð um hann víki fyrir umferð 
um Nesveg og Suðurgötu. 

2. Nesvegur verði aðalbraut, þó þannig, að umferð um hann víki fyrir umferð um 
Hagatorg og Hofsvallagötu. 

3. Laugarnesvegur verði aðalbraut, þó þannig, að umferð um hann víki fyrir um- 

ferð um Kleppsveg, Sundlaugaveg og Laugaveg. Jafnframt verði bifreiðastöður 

bannaðar á Laugarnesvegi að vestanverðu milli Kleppsvegar og Sundlaugavegar. 
Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglusljórinn í Reykjavik, 1. september 1966. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs Áttunda, árið 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1965 B., bls. 398): 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða ..............000.00... kr. 29 299.57 
b. Bankainnstæða ............0.0.%. 000... nn. — 28 054.06 

kr 

2. Vextir: 
a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .................... kr. 2490.46 
b. — bankainnstæðu ..............000%0 0... 0... — 1.624.29 

Kr 
Gjöld 

1. Sjóður til næsta árs: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ..................... kr. 29 549.03 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum ................ — 31.919.35 

kr 

1965. 

. 57 353.63 

4 114.75 

. 61 468.38 

  

”. 61 468.38 
  

Kr 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 27. júní 1966. 

Gunnlaugur E. Briem. 

. 61 468.38 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 

  

athugavert. 

Reykjavík, 30. júní 1966. 

Sigtr. Klemenzson. Björn Hermannsson. 

Nr. 190. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs Níunda, árið 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1965, B., bls. 399). 
a. Innritunarskírteini ........................... kr. 8600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .................... — 14 330.40 
c. Bankainnstæða ..............0..0..0 000... — 40 777.23 

kr 
2. Vextir: 

a. Af innritunarskírteini .................0...... kr. 1 875.53 
b. Söfnunarsjóðsinnstæða ............00.0.0...... — 1 228.80 
c. Bankainnstæða .........0..0000 000 — 2 376.01 

Kr 

1965. 

. 63 707.63 

5 480.34 

. 69 187.97
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Gjöld 

1. Sjóður til næsta árs: 
a. Innritunarskirteini ...........0.00. 00... kr. 8600.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ........0200000000... — 14 760.20 
c. Bankainnstæða .........00000 0... 0 nr — 45 827.77 

  - kr. 69 187.97 

Kr. 69 187.97 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 27. juni 1966. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 

athugavert. 
Reykjavík, 30. júní 1966. 

Sigtr. Klemenzson. Björn Hermannsson. 

Nr. 191. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1965. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1965, B., bls. 399). 
Söfnunarsjóðsinnstæða .........020...0 0000 nn sn kr. 16 058.13 

2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu .........0.000 0000... — 1 364.94 

Kr. 17 423.07 

Gjold 
I. Greitt Búnaðarfélagi Íslands ...........0%... 0... nn kr. 1228.00 

2. Sjóður í árslok: 
Söfnunarsjóðsinnstæða .........0.20000... s.s — 16 195.07 

Kr. 17 423.07 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 27. júní 1966. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 
athugavert. 

Reykjavík, 30. júní 1966. 

Sigtr. Klemenzson. Björn Hermannsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjéds Jóns prófasts Melsteds 

og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteds, árið 1965. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1965, B., bls. 400) ...........0.... kr. 14 494,28 
2. Óafhentir trjáræktarsjóðir ............0..0.000000 000... — 1475.97 
3. Vextir árið 1965 af aðalsjóðnum ..........00000 0000... — 1232.01 
4. Vextir árið 1965 af sparisjóðsinnstæðu trjáræktarsjóða ........ — 88.50 

Kr. 17 290.76 

. Gjöld 
Í sjóði til næsta árs: 

1. Í Söfnunarsjóði ..............0.0.0.. ann nanna kr. 15 726.29 
2. Í Landsbankanum: | 

a. Trjáræktarsjóður Ulfljótsvatnskirkjugarðs .................. — 411.36 
b. —- Þingvallakirkjugarðs ..................... 404.24 
c. — Hlíðar í Grafningi ........................ — 382.76 
d. — Keldnakots í Stokkseyrarhreppi ........... — 366.11 

Kr. 17 290.76 

Í atvinnumålaråduneytinu, 27. júní 1966. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 
athugavert. 

Reykjavík, 30. júní 1966. 

Sigtr. Klemenzson. Björn Hermannsson. 

Nr. 193. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs V. Giga's árið 1965. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1965, B. bls. 400): 
Innstæða í Söfnunarsjóði ..............000.%. 000... nn kr. 47 321.32 
Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0.00000000 000... — 4022.31 Dø

 

Kr. 51 343.63
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Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ........2.2.002000 00 sen kr. 51 343.63 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 27. júní 1966. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 

athugavert. 

Reykjavík, 30. júní 1966. 

Sigtr. Klemenzson. Björn Hermannsson. 

Nr. 194. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1965. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1965, B., bls. 401). 
a. I Söfnunarsjóði ...........202000 000... kr. 24 506.00 
b. Í Landsbankanum .......0..00. 0000 — 9 393.05 

- kr. 33 899.05   

2. Vextir: 
a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........00...0... kr. 2 083.01 
b. — bankainnstædu .........0.00.000 00... — 527.75 

— 2610.76 

Kr. 36 509.81 

  

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

a. Í Söfnunarsjóði ...........0000%00 0000... kr. 25 200.41 
b. Í Landsbankanum ...........0000 0000 20 0000 — 11 309.40 

  kr. 36 509.81 

Kr. 36 509.81 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 27. júní 1966. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 
athugavert. 

Reykjavik, 30. júní 1966. 

Sigtr. Klemenzson. Björn Hermannsson. 
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Nr. 195. 400 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrrverandi Suðuramti, árið 1965. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1965, B., bls. 401). 
Söfnunarsjóðsinnstæða ..........00.0000 00 nn ern kr. 58 546.67 

2. Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0.000000 000... 0... — 4 976.47 

Kr. 63 523.14 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ...........0000000 000... kr. 63 523.14 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 27. júní 1966. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 
athugavert. 

Reykjavík, 30. júní 1966. 

Sigtr. Klemenzson. Björn Hermannsson. 

Nr. 196. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, 

sem bíða tjón af jarðeldum, árið 1965. 

  
  

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 
a. Búnaðarbankainnstæða nr. 121 ................ kr. 129 149.13 

b. Veðdeildarbréf ...........2.00000.00 0... RA — 1 000.00 
c. Rikistryggt skuldabréf ......................... — 5 000.00 

kr. 135 149.13 

Vextir af: 
a. Búnaðarbankainnstæðu nr. 121 ................ kr. 7 770.73 

b. Veðdeildarbréfi ...............00000. 000. — 50.00 
c. Ríkistryggðu skuldabréfi „..................... — 275.00 

— 8095.73   
  

Kr. 143 244.86
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Gjöld 

Styrkir: 
Búnaðarsamband Austurlands .......00.000000...... kr.  1200.00 

Húsmæðraskólinn á Hallormsstað ........000.00... — 1 000.00 
kr. 2 200.00 

Sjóður til næsta års: 
Búnaðarbankainnstæða nr. 121 .........0000000 00 0n nn nan. — 141 044.86 

Kr. 143 244.86 

Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1966. 

Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 197. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers, árið 1965. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun: 
a. Innritunarskírteimi ...........020.00 0. 0... 0... kr. 20 000.00 
b. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 712 ................. — 37 381 44 
c. Búnaðarbankainnstæða nr. 123 .......0000.000.0.. — 39 301.84 

kr. 96683.28 

Vextir: 
a. Innritunarskírteini ............000002 000. 00... kr. 4372.20 
b. Söfnunarsjóðsinnstæða ..........0.0000000.000..00. —  3340.66 
c. Búnaðarbankainnstæða ............0000000......0. — 2 223.09 

— 9935.95 

Kr. 106 619.23 

Gjöld: 
1. Styrkir: 

a. Árlegt framlag til sjómannsekkna ........... kr. 7 300.00 
b. Kostnaður ...........2.00000. 0... — 317.00 

kr. 7 617.00 
2. Sjóður til næsta års: 

a. Innritunarskírteini ..............0.0...0.0000.. kr. 20 000.00 
b. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 712 ............... — 39 636.50 
c. Búnaðarbankainnstæða nr. 123 ............... — 39 365.73 

— 99 002.23 

Kr. 106 619.23 

Félagsmálaráðuneytið, 21. juli 1966. 

Gunnlaugur Þórðarson.



Nr. 198. 402 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius, árið 1965. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 

  

  

a. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 709 ..........00.000.0... kr. 20 757.09 
b. Búnaðarbankainnstæða nr. 129 ...........0.00..... — 24 296.67 

Vextir af: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæðu nr. 709 .......0..0000000... kr. 176435 
b. Búnaðarbankainnstæðu nr. 129 „.........20.00.00... — 1435.19 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 709 .........0.000.... kr. 20 934.44 
b. Búnaðarbankainnstæða nr. 129 ........0..0....... — 27 318.86 

  

Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1966. 

Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 199. 

REIKNINGUR 

kr. 45 053.76 

— 3 199.54 

Kr. 48 253.30 

kr. 48 253.30 

Kr. 48 253.30 

  

yfir tekjur og gjöld Grímseyjarsjóðs W. Fiske's, árið 1965. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 711 ............... kr. 
b. Búnaðarbankainnstæða nr. 131 ............... — 

52 989.43 
9 890.58 

  

bo Vextir: 

Af söfnunarsjóðsinnstæðu ....................... kr. 
Af Búnaðarbankainnstæðu ...................... — 

  

kr. 62 880.01 

— 5 123.37 
  

Kr. 68 003.38
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Gjöld 
I. Styrkur til Grímseyinga .........0...00........ kr. 4 260.75 

kr. 4 260.75 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 711 ............... kr. 53 215.53 
hb. Búnaðarbankainnstæða nr. 181 ............... — 10527.10 

  — 63 742.63 

Kr. 68 003.38 
Félagsmálaráðuneytið, 21. juli 1966. 

Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 200. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjómanna, árið 1965. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 
Landsbankainnstæða nr. 15383 ........0..0.....0. 0 kr. 90.43 
Vextir af Landsbankainnstæðu nr. 15388 ses. — 540 

Kr. 95.83 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Landsbankainnstæða nr. 15383 ...........0...0. eee ever kr. 95.83 

Kr. 95.83 
Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1966. 

Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 201. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 551 ................0.0.000 eee. kr. 5 421.33 

— 460.81 
  

Kr. 5 882.14 

Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 551 ................0000. 00 kr. 5 882.14 

  

Kr. 5 882.14 
Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1966. 

Gunnlaugur Þórðarson.



Nr. 202. 404 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs X. 

og Alexandrínu drottningar til styrktar fátækum 

sjómannsekkjum í Reykjavík, árið 1965. 

  

  

  

  

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 706 ..........02000000 0. ee rs en kr. 56 888.87 
Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu nr. 706 ..........000000. 000... 0... — 4835.56 

Kr. 61 724.42 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 706 .........0.0.0... 0... nn kr. 61 724.42 

Kr. 61 724.42 

Félagsmálaráðuneytið, 21. juli 1966. 

Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 203. 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígs, árið 1965. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 395 ............00..0 0. ens s sn kr. 11 670.72 
Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu nr. 395 .........00000.0 0... 00... —  1024.19 

Kr. 12 694.91 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 395 ..........00.00 0... eens kr. 12694.91 

Kr. 12694.91 

Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1966. 

Gunnlaugur Þórðarson. 

  

Stjórnartíðindi B, nr. 161—203. Útgáfudagur 29. október 1966.



STJÓRNARTÍÐINDI B 10 — 1966 
  

  

Útkomið í A-deild Stjórnartíðinda 1966. 

Lög um leigubifreiðar, undirskrifuð af forsetanum 31. janúar 1966, nr. 1. 
Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Há- 

skóla Íslands, undirskrifuð af menntamálaráðherra 19. janúar 1966, nr. 2. 
Forsetabréf nm að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfundar, undir- 

skrifuð af forsetanum 22. janúar 1966, nr. 3. 
Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum, undirskrifuð af forsetanum 28. 

febrúar 1966, nr. 4. 
Lög um breyting á lögum nr. 5 7. marz 1962, um sveitarstjórnarkosningar, 

undirskrifuð af handhöfum valds forseta Íslands 6. apríl 1966, nr. 5. 
Lög um breyting á lögum nr. 62 14. ágúst 1959, um kosningar til Alþingis, 

undirskrifuð af handhöfum valds forseta Íslands 6. apríl 1966, nr. 6. 
Auglýsing um staðfesting handhafa valds forseta Íslands á breytingu á reglu- 

gerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, undirskrifuð af menntamálaráðherra 22. 
marz 1966, nr. 7. 

Lög um sinubrennur og meðferð elds á víðavangi, undirskrifuð af forsetanum 
19. febrúar 1966, nr. 8. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Reyðarfjarðarhreppi jörðina 
Kollaleiru, undirskrifuð af handhöfum valds forseta Íslands 6. apríl 1966, nr. 9. 

Lög um breyting á lögum nr. 8 14. febr. 1961, um Bjargráðasjóð Íslands, undir- 
skrifuð af handhöfum valds forseta Íslands 18. marz 1966, nr. 10. 

Lög um breyting á lögum nr. 19 frá 1887. um aðför, undirskrifuð af handhöf- 
um valds forseta Íslands 6. apríl 1966, nr. 11. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Litla-Gerði í Grýtu- 
bakkahreppi, undirskrifuð af handhöfum valds forseta Íslands 6. april 1966, nr. 12. 

Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarvern forseta Íslands, undirskrifuð af 
forsætisráðherra 14. marz 1966, nr. 13. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Hálshús í Reykjar- 

fjarðarhreppi, undirskrifuð af handhöfum valds forseta Íslands 15. marz 1966, 
nr. 14. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Efri-Völl í Gaul- 
verjabæjarhreppi, undirskrifuð af handhöfum valds forseta Íslands 6. apríl 1966, 
nr. 15. 

Lög um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins, undirskrifuð af handhöfum valds 
forseta Íslands 16. apríl 1966, nr. 16. 

Lög um breyting á lögum nr. 7 29. apríl 1963, um tollskrá 0. fl, undirskrifuð af 
forsetanum 4. maí 1966, nr. 17. 

Lög um ríkisborgararétt, undirskrifuð af forsetanum 7, maí 1966, nr. 18. 
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Lög um eignarrétt og afnotarétt fasteigna, undirskrifuð af handhöfum valds 

forseta Íslands 6. apríl 1966, nr. 19. 
Lög nm viðauka við lög nr. 57 25. maí 1949, um nauðungaruppboð. undir- 

skrifuð af handhöfum valds forseta Íslands 16. apríl 1966, nr. 20. 

Lög um skrásetningu réttinda í loftförum, undirskrifuð af handhöfum valds 

forseta Íslands 16. apríl 1966, nr. 21. 

Lög um viðauka við lög nr. 3/1955, um skógrækt, undirskrifuð af handhöfum 

valds forseta Íslands 16. apríl 1966, nr. 22. 
Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selia Hveragerðishreppi hluta úr 

landi ríkisjarðarinnar Vorsabæjar og um eignarnámsheimild á lóðum og erfða- 

festuréttindum, undirskrifuð af handhöfum valds forseta Íslands 16. apríl 1966, 

nr. 23. 
Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörf- 

nm, undirskrifuð af forsætisráðherra 18. apríl 1966, nr. 24. 

Lög um breyting á lögum nr. 45 3. apríl 1963, um Iðnlánas jóð, undirskrifuð af 

forsetanum 22. apríl 1966, nr. 25. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna vega- og flugvallargerða, 

undirskrifuð af forsetanum 6. maí 1966, nr. 26. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna framkvæmdaáætlunar 

fyrir árið 1966, undirskrifuð af forsetanum 6. maí 1966, nr. 27. 
Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnnleysistryggingar, 

undirskrifuð af forsetanum 25. apríl 1966, nr. 28. 
Lög um breyting á lögum nr. 82 21. ágúst 1961, um meðferð opinberra mála, 

undirskrifuð af forsetanum 28. apríl 1966, nr. 29. 
Lög um meðferð, skoðun og mat á slátnrafurðum, undirskrifuð af forsetanum 

28. apríl 1966, nr. 30. 
Lög um breyting á lögum nr. 50 29. marz 1961, um bryta og matreiðslumenn á 

farskipum og fiskiskipum, undirskrifuð af forsetanum 28. apríl 1966, nr. 31. 
Lög um breyting á lögum um Stýrimannaskólann í Reykjavík, nr. 5 14. marz 

1955, undirskrifuð af forsetanum 28. apríl 1966, nr. 32. 

Lög um fuglaveiðar og fuglafriðun, undirskrifuð af forsetanum 28. april 1966, 

nr. 33. 
Lög um breyting á lögum nr. 68/1934, um útvarpsrekstur ríkisins, undirskrif- 

uð af forsetanum 29. apríl 1966, nr. 34. 
Lög um Lánasjóð sveitarfélaga, undirskrifuð af forsetanum 29. apríl 1966, 

nr. 35. 
Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 29 30. apríl 1964, undirskrifuð af 

forsetanum 29. apríl 1966, nr. 36. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 67 21. maí 1965, um breyting á lög- 

um nr. 51 10. júní 1964, um tekjustofna sveitarfélaga, undirskrifuð af forsetanum 

13. maí 1966, nr. 37. 

Forsetabréf um þinglausnir, undirskrifað af forsetanum 5. maí 1966, nr. 38. 
Lög um almennan frídag 1. mai, undirskrifuð af forsetanum 4. maí 1966, nr. 39. 

Lög um smiði sildarleitarskips og um síldargjald, undirskrifuð af forsetanum 

7. maí 1966, nr. 40. 
Lög um breyting á lögum nr. 60 7. júní 1951, um Háskóla Íslands, undirskrif- 

uð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 41. 
Lög um breyting á lögum nr. 35 frá 1960, um lögheimili, undirskrifuð af for- 

setanum 6. maí 1966, nr. 42. 
Lög um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, um tekjustofna sveilarfélaga, 

undirskrifuð af forsetanum 6. maí 1966, nr. 43.
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Lög um eignarnám lands í Flatey á Breiðafirði, undirskrifuð at forsetanum 7. 
maí 1966, nr. 44. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Örlygsstaði í Helga- 
fellssveit, undirskrifuð af forsetanum 11. maí 1966, nr. 45. 

Fjáraukalög fyrir árið 1964, undirskrifuð af forsetanum 9. maí 1966, nr. 46. 
Lög um samþykkt á riíkisreikningnum fyrir árið 1964, undirskrifuð af forset- 

anum 9. maí 1966, nr. 47. 
Lög um stofnlánadeild verzlunarfyrirtækja (verziunarlánasjóð), undirskrifuð 

af forsetanum 10. maí 1966, nr. 48. 

Lög um breyting á hreppamörkum milli Hafnarhrepps og Nesjahrepps, undir- 
skrifuð af forsetanum 6. maí 1966, nr. 49. 

Lög um breyting á lögum nr. 43 29. maí 1958, um aðstoð við vangefið fólk, 

undirskrifuð af forselanuin 9. maí 1966, nr. 50. 
Lög um stækkun lögsagnarumdæmis Keflavikurkaupstaðar, undirskrifuð af 

forseianum 13. maí 1966, nr. 51. 
Lög um ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og 

anum 13. maí 1966, nr. 52. 
Lög um vernd barna og ungmenna, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, 

nr. 53. 

Lög um breyting á lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 10 29. marz 1961, undir- 
skrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 54. 

Lög um breyting á lögum nr. 59 19. júlí 1960, um framleiðsluráð laundbúnað- 
arins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl, undirskrifuð 
af forsetanum 13. maí 1966, nr. 55. 

Lög um verðlagningu landbúnaðarvara á verðlagsárinu 1965 
uð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 56. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Ólafi Baldvinssyni land býl- 
isins Gilsbakka í Arnarneshreppi. undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 57. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Gufuskálar í Gerða- 
hreppi, Gullbringusýslu, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 58. 

Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febr. 1945, um stofnun búnaðarmálasjóðs, 
undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 59. 

Lög um breyting á lögum um kiísilgúrverksmiðju við Mývatn, nr. 22 21. mai 
1964, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 60. 

Lög um Landshöfn í Þorlákshöfn, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, 
nr. 61. 

Lög um breyting á umferðarlögum nr. 26 2. maí 1958, og lögum nr. 40 12. 
maí 1965, um breyting á þeim lögum, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, 
nr. 62. 

Lög um breyting á lögum nr. 38/19282, um rétt til fiskveiða í landhelgi, undir- 
skrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 63. 

Lög um breyting á lögum nr. 24 29. apríl 1958, um viðauka við lög nr. 23 27. 
Juni 1921, um vátryggingarfélag fyrir fiskiskip, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 
1966, nr. 64. 

Lög um hægri handar umferð, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 65. 
Lög um Framkvæmdasjóð Íslands, Efnahagsstofnun og Hagráð, undirskrifuð 

af forsetanum 13. maí 1966, nr. 66. 

Lög um vélstjóranám, undirskrifuð af forsetanum 10. mai 1966, nr. 67. 
Lög um iðnfræðslu, undirskrifuð af forsetanum 11. maí 1966, nr. 68. 
Lög um Atvinnu jöfnunarsjóð, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1966, nr. 69. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán fyrir Flugfélag Íslands 

h.f. til kaupa á millilandaflugvél, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 70. 

per 
jårlaga, undirskrifuð af forset- 

  1966, undirskrif-
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Lög um verðtryggingu fjárskuldbindinga, undirskrifuð af forsetanum 6. maí 

1966 nr. 71. 
Lög um atvinnuréttindi vélstjóra á íslenzkum skipum, undirskrifuð af for- 

setanum Í3. maí 1966, nr. 72. 

Lög um breyting á lögum nr. 42 4. april 1956, um skipulag á fólksflutningum 
með bifreiðum, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 73. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að gerast aðili að alþjóðasamningi 
um lausn fjárfestingardeilna milli ríkja og þegna annarra ríkja, undirskrifuð af 

forsetanum 13. maí 1966, nr. 74. 

Lög um fiskveiðasjóð Íslands, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 75. 
Lög um lagagildi samnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium 

Ltd., um álbræðslu við Straumsvík, undirskrifuð af forsetanum 13. maí 1966, nr. 76. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd 

breytingar frá 1962 á alþjóðasam þykkt frá 12. maí 1954, um varnir gegn óhreinkun 
sjávar af völdum olíu, og selja reglur um frekari varnir gegn slíkri óhreinkun sjáv- 
arins, undirskrifuð af forsetanum 10. maí 1966, nr. 77. 

Lög um aðstoð við vangefið fólk og samtök hjarta- og æðaverndarfélaga, undir- 

skrifuð af forsetanum 1. júlí 1966, nr. 78. 
Bráðabirgðalög um lausn deilu framreiðslumanna og veitingamanna, undir- 

skrifuð af forsetanum 15. júlí 1966, nr. 79. 

Lög um kiísilgúrverksmiðju við Mývatn, undirskrifuð af forsetanum 15. ágúst 

1966, nr. 80. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 53 1966, um vernd barna og ungmenna, 

undirskrifuð af forsetanum 4. ágúst 1966, nr. 81. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76/1958 
fyrir Háskóla Íslands með áorðinni breytingu samkv. reglugerð nr. 81/1965, undir- 

skrifuð af menntamálaráðherra 7. júní 1966, nr. 82. 

Lög um skipulag á fólksflutningum með bifreiðum, undirskrifuð af forsetanum 
15. ágúst 1966, nr. 83. 

Lög um stýrimannaskólann í Reykjavik, undirskrifuð af forsetanum 15. ágúst 
1966, nr. 84. 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til kanpa 
á sildarflutningaskipi o. fl., undirskrifuð af forsetanum 14. maí 1966, nr. 85. 

Nr. 204. i 8. nåvember 1966. 

AUGLYSING 

um tilkynningar og skrásetningu trufélags. 

1. gr. 
Þjóðskráin skráir trúfélag hvers einstaklings, sem er á íbúaskrá hér á landi, ef 

hann er í þjóðkirkjusöfnuði eða telst til utanþjóðkirkjusafnaðar, er hefur löggiltan 
prest eða forstöðumann. Um aðra einstaklinga skráir þjóðskráin. hvort þeir eru í 
öðru trúfélagi en hinum nefndu, eða utan trúfélaga. 

2. gr. 
Gjöld á lögð samkvæmt lögum nr. 36/1948, um sóknargjöld, með síðari breyt- 

ingum, fylgja lögheimili og trúfélagsaðild samkvæmt íbúaskrá næstliðins 1. des- 

ember, sbr, 17. gr. laga nr. 54/1962, um þjóðskrá og almannaskráningu.
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3. gr. 
Hver så, sem vill láta breyta trúfélagsskráningu sinni á íbúaskrá, lætur í té til- 

kynningu um þá ákvörðun á þar til gerðu eyðublaði, út gefnu af þjóðskránni. Til- 
kynning þessi skal vera í tvíriti og hún afhendist lögreglustjóra þess umdæmis þar 
sem hlutaðeigandi er heimilisfastur — í Reykjavík skal hún þó afhent Manntals- 
skrifstofunni. — Hver einstaklingur, sem náð hefur 16 ára aldri, undirritar sjálfur 

tilkynningu þessa, en forráðamaður barns innan 16 ára aldurs undirritar hana 
fyrir það. Hvort hjóna sem er má undirrita tilkynningu fyrir maka og börn yngri 
en 16 ára, enda er þá hlutaðeigandi ábyrgur fyrir því, að hún sé rétt að því er 
varðar trúfélag maka og barna. 

Tilkynning um breytingu trúfélagsaðildar kemur til framkvæmda við álagn- 
ingu sóknargjalds árið eftir að hún er látin í té, en þó því aðeins, að hún sé afhent 
réttum aðila (sbr. fyrri málsgr. þessarar gr.) fyrir 1. desember á því ári, sem hún 
er látin í té. 

4. gr. 
Utanþjóðkirkjusöfnuðir, er hafa löggiltan prest eða forstöðumann, eru nú 

þessir: 
a. Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík. Starfssvæði hans er Reykjavík, Kópavogur 

og Seltjarnarneshreppur. 
b. Óháði fríkirkjusöfnuðurinn. Starfssvæði hans er Reykjavík, Kópavogur og Sel- 

tjarnarneshreppur. 
c. Fríkirkjusöfnuðurinn í Hafnarfirði. Starfssvæði hans er Hafnarfjörður, Garða- 

hreppur og Bessastaðahreppur. 
Rómversk-kaþólskir. 
Sjöunda dags aðventistar. 
Sjónarhæðarsöfnuður. 

Hvítasunnumenn. 
Baháitrúarbrögðin. 
Enginn getur í þjóðskrá talizt til safnaða, er um ræðir í stafliðum a—c, nema 

lögheimili hans samkvæmt þjóðskrá sé í sveitarfélagi á starfssvæði viðkomandi 
safnaðar. 

F
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5. gr. 
Nú flytur einstaklingur, sem samkvæmt þjóðskrá er í evangelísk-lútherskum 

utanþjóðkirkjusöfnuði (sbr. stafliði a—c í 4. gr.), lögheimili sitt í sveitarfélag utan 
starfssvæðis hans, og breytir þjóðskráin þá trúfélagsskráningu hlutaðefganda 
þannig, að hann á næstu íbúaskrá sé talinn vera í þjóðkirkjusöfnuði. 

Breyting sú á trúfélagsskráningu, er um ræðir í fyrri málsgr. þessarar gr., 
kemur ekki til framkvæmda, ef hlutaðeigandi tilkynnir aðra trúfélagsaðild, í sam- 

ræmi við ákvæði 3. og 4. gr. 

  

6. gr. 

Nú flytur einstaklingur með breytta trúfélagsskráningu samkvæmt fyrri máls- 
gr. 5. gr. lögheimili sitt aftur til sveitarfélaga á starfssvæði þess trúfélags, sem hann 
var i áður en hann flutti þaðan, og verður trúfélagsskráningu hans þá ekki breytt 
til fyrra horfs, nema hann með tilkynningu óski breytingar í samræmi við ákvæði 
3. gr. 

7. gr. 
Hver sá, sem kemur erlendis frá og tilkynningarskyldur er hér á landi sam- 

kvæmt 1. málsgr. 5. gr. laga nr. 73/1962, um tilkynningar aðsetursskipta, ritar á 
aðseturstilkynningu sína, í hvaða trúfélagi hann sé, eða ef svo ber undir, að hann sé 
utan trúfélaga, og skráir þjóðskráin trúfélagsaðild hans samkvæmt því.
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8. gr. 
Trúfélagsskráning nýfædds barns fylgir trúfélagsaðild móður samkvæmt þjóð- 

skrá, nema annað sé tilkynnt í samræmi við ákvæði 3. gr. Auk foreldra getur 
sóknarprestur, eða löggildur prestur eða forstöðumaður utanþjóðkirkjusafnaðar, 
látið slíka tilkynningu í té, samkvæmt skriflegu eða munnlegu umboði foreldra. 

Trúfélagsskráning barns, yngra en 16 ára, sem flytzt hingað til lands frá út- 
löndum, fylgir trúfélagsaðild móður, ef annað er ekki upplýst. 

9. gr. 
Auglýsing þessi er gefin út í samráði við kirkjumálaráðuneytið. 

Fjármálaráðherrann, 8. nóvember 1966. 

Magnús Jónsson. 
  

Klemens Tryggvason. 

Nr. 205. 16. september 1966. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 44 8. marz 1965, um þjóðvegi 

í kaupstöðum og kauptúnum. 

1. gr. 
Í upptalningu þjóðvega í 1. gr. reglugerðarinnar skulu þjóðvegir í Kópavogi 

og Suðureyri teljast: 

Kópvogur: 

Hafnarfjarðarvegur frá Fossvogslæk að Hlíðarvegi. 

Suðureyri: 

Súgandafjarðarvegur frá Höfða innan við syðsta hús um Aðalgötu út á móts 
við læk, sem rennur utan til við yzta hús kauptúnsins á svokölluðu Stekkjarnesi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt vegalögum, nr. 71 30. desember 1963, 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngnmálaráðunueytið, 16. september 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnar Vagnsson. 

Nr. 206. 28. september 1966. 

SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verzlana á Akranesi. 

1. gr. 
Samþykktin nær til hvers konar smásöluverzlana á Akranesi, þ. á m. söluturna, 

svo og einnig til brauð- og mjólkurbúða 

Undanþegnar ákvæðum samþykktarinnar eru þó lyfjabúðir, bifreiðastöðvar og 
benzinafgreiðslur.
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Ef ágreiningur ris um skilning á ákvæðum samþykktar þessarar, úrskurðar 

bæjarstjórn það, en skjóta má þeim til ráðherra, og er úrskurður hans endanlegur. 

2. gr. 
Daglegur afgreiðslutími smásöluverzlana og annarra sölustaða, er samþykkt þessi 

tekur til, skal vera sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í samþykkt- 

inni. 
Virka daga skal heimilt að opna sölustaði kl. 8.00 og loka skal þeim eigi síðar 

en kl. 18.00. i 
Á föstudögum skal heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 19.00. Á laugar- 

dögum skal heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 13.00 á tímabilinu 1. október 
til 30. apríl, en til kl. 12.00 frá 1. maí til 30. sept. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa verzlanir opnar 

til kl. 24.00. 
Mjólkur- og brauðbúðir mega vera opnar kl. 8.00 til kl. 16.00 á laugardögum og 

sunnudögum. 

ð. gr. 
Söluturnar mega vera opnir kl. 08.00 til kl. 23.30. Sölustaðir þeir, sem um getur 

í 1. mgr. skulu algerlega aðgreindir frá verzlunum eða birgðageymslu verzlunar, 
og má sala þar einungis fara fram um söluop. 

Þar skal heimilt að selja kort, frímerki, dagblöð, tímarit, ritföng, rafmagnsör- 
yggi, nýja ávexti, ís, sælgæti, tóbaksvörur, eldspýtur, öl, gosdrykki, heitar pylsur, 
rakblöð, raksápu, tannkrem, rafhlöðu, rafmagnsperur, spil og skyndiplástur, niður- 
soðna ávexti, kaffi, filmur, nylonsokka, innpakkað kex, sólgleraugu, hárgreiður, 
hárlakk og harðfisk. 

4. gr. 
Um lokun sölustaða á einstökum helgidögum og hátíðisdögum gildir eftirfar- 

andi reglur: 
A. Föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag og jóladag skal öllum sölustöðum 

lokað allan daginn. 
B. Alla sunnudaga, nýársdag, skirdag, annan páskadag, sumardaginn fyrsta, annan 

hvítasunnudag, uppstigningardag, 17. júní, fyrsta mánudag í ágúst og annan 
jóladag, skal sölustöðum lokað allan daginn, sbr. þó undantekningarákvæði í 
2—3. gr. 

C. Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 12.00. 

5. gr. 
Lögreglustjóri getur heimilað í einstökum tilfellum rýmri sölutíma en segir í 

samþykkt þessari, þegar hann telur sérstaka ástæðu til, meðal annars þegar ákveðið 
er, að ágóði af sölu renni til almenningsheilla. 

6. gr. 
Bæjarstjórn skal taka fyrir leyfi til að reka söluturna og leyfi skv. 5. gr. til- 

lekið gjald í bæjarsjóð. Upphæð gjaldsins ákveður viðkomandi ráðuneyti, sam- 

kvæmt tillögu bæjarstjórnar, fyrir eitt ár í senn. 
Ef leyfishafi brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem bæjarráð, heilbrigðis- 

nefnd eða lögreglustjóri setur fyrir leyfi, eða rekstur sölustaða þykir ekki fara vel 
úr hendi, má bæjarráð svipta leyfishafa leyfinu, enda hafi leyfishafi ekki látið 
segjast við aðvörun.
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7. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum. 
Með mál út af brotum á samþykktinni skal farið að hætti opinberra mála. 

8. gr. 
Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akraness hefur samið og samþykkt samkvæmt 

lögum nr. 17. 1. febrúar 1936, um lokunartíma sölubúða, öðlast gildi 1. jan. 1967, 
með þeim takmörkunum þó, sem lög nr. 45 15. júní 1926, um almannafrið á helgi- 
dögum þjóðkirkjunnar setja. 

Jafnframt er úr gildi felld samþykkt um lokun sölubúða á Akranesi nr. 54 
11. marz 1954 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Leyfi til kvöldsölu, sem nú eru í gildi, skulu halda gildi sínu til og með 31. 
des. 1966. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. september 1966. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

Nr. 207. 30. september 1966. 

REGLUGERÐ 

um bólusetningu sauðfjár til varnar garnaveiki. 

1. gr. 
Bólusetning til varnar garnaveiki skal framkvæmd á öllum ásetningslömbum, 

ár hvert í eftirtöldum sýslum og bæjarfélögum: Rangárvallasýslu, Árnessýslu, Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu, Reykjavík, Hafnarfirði, Kópavogi, Keflavík, Borgarfjarðar- 
sýslu ofan Skorradalsgirðingar, Mýrasýslu austan Langár, Húnavatnssýslu austan 
Blöndu, Skagafjarðarsýslu, Sauðárkróki, Eyjafjarðarsýslu, Akureyri, Siglufirði, 
Ólafsfirði, Suður-Þingeyjarsýslu vestan Skjálfandafljóts, Norður-Þingeyjarsýslu 
austan Jökulsár á Fjöllum, Norður-Múlasýslu, Seyðisfirði, Suður-Múlasýslu, Nes- 
kaupstað og Austur-Skaftafellssýslu austan Hornafjarðarfljóts. 

Ef ástæða þykir til, getur landbúnaðarráðherra að fengnum tillögum sauðfjár- 
sjúkdómanefndar og yfirdýralæknis, fyrirskipað bólusetningu í sama skyni í öðrum 
héruðum en að ofan getur. 

2. gr. 
Bólusetning skal fara fram á tímabilinu 15. september til 31. desember ár 

hvert. 

3. gr. 
Sýslumenn eða lögreglustjórar skulu í samráði við sauðfjársjúkdómanefnd 

skipa einn eftirlitsmann í hverri sýslu eða bæjarfélagi, til 5 ára í senn. Eftirlitsmenn 
skulu í samráði við hreppsnefndir (bæjarstjórnir) útnefna bólusetningarmenn, 
einn til tvo í hverjum hreppi eða bæjarfélagi.
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4. gr. 
Eftirlitsmenn skulu annast um, að nægilegt bóluefni sé ætíð fyrir hendi þesar 

bólusetning skal fara fram. 

5. gr. 
Eftirlitsmenn skulu safna skýrslum frá bólusetningarmönnum um framkvæmd 

verksins og senda þær sauðfjársjúkdómanefnd að lokinni bólusetningu. 

6. gr. 
Nú hefur fjáreigandi af einhverjum ástæðum ekki látið bólusetja ásetnings- 

lömb sín innan tilskilins tíma og skal þá oddviti (bæjarstjóri) gera eftirlitsmanni 
aðvart. Skal þá eftirlitsmaður í samráði við lögreglustjóra gera ráðstafanir til þess 
að lömbin verði bólusett á kostnað eigenda eða umráðamanna, eins fljótt og við 
verður komið. 

7. gr. 
Þóknun fyrir starf eftirlitsmanns skal greiða að hálfu úr sýslusjóði (bæjar- 

sjóði) og að hálfu úr ríkissjóði (Sauðfjársjúkdómanefnd). 
Sauðfjársjúkdómanefnd ákveður þóknun til eftirlitsmanna og úrskurðar ferða- 

kostnaðarreikninga þeirra. 
Bóluefni og kaup Þbólusetningarmanna skal greiða úr viðkomandi sveitarsjóði 

(bæjarsjóði), en þeim kostnaði má síðan deila niður á fjáreisendur í hlutfalli við 
bólusett fé hverju sinni. 

8. gr. 
Tilraunastöðin á Keldum skal veita nauðsynlegar upplýsingar um framkvæmd 

bólusetningarinnar og meðferð fjárins að henni lokinni. 

9. gr. 
Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða refsingu samkvæmt lögum nr. 

23 10. marz 1956. 

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt 44. gr. laga nr. 23 frá 10. marz 1956, Í 5 5 
öðlast þegar gildi og jafnframt eru úr gildi fallnar áður útgefnar auglýsingar og 

tilkynningar um bólusetningu sauðfjár vegna garnaveiki. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. september 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem.
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SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýlsuvegi í Suður-Múlasýslu, 

nr. 235 6. október 1964. 

1. gr. 
3. málsgrein 2. greinar samþykktarinnar orðist þannig: 

Sýsluvegir eru: 

Geithellahreppur: 

1. Þvottárvegur: 
Af Austurlandsvegi að Þvottá. 

2. Stórhólsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Stórhóli. 

3. Rannveigarstaðavegur: 
Af Austurlandsvegi að Rannveigarstöðum. 

4. Hærukollsnesvegur: 
Af Austurlandsvegi að Hærukollsnesi. 

5. Múlavegur: 
Af Austurlandsvegi að Múla. 

6. Kambsselsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Kambsseli. 

7. Hamarsselsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Hamarsseli. 

Beruneshreppur: 

1. Urðarteigsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Urðarteigi. 

2. Fossárdalsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Eyjólfsstöðum. 

Breiðdalshreppur: 

1. Skjöldólfsstaðavegur: 
Af Breiðdalsvegi syðri að Skjöldólfsstöðum. 

2. Fagradalsvegur: 
Af Breiðdalsvegi syðri að Fagradal. 

3. Brekkuborgarvegur: 
Af Breiðdalsvegi syðri að Brekkuborg. 

4. Skriðustekksvegur: 
Af Breiðdalsvegi syðri að Skriðustekk. 

5. Tóarselsvegur: 
Af Norðurdalsvegi að Skarði og Tóarseli. 

6. Gilsárvegur: 
Af Norðurdalsvegi að Gilsá. 

7. Gilsárstekksvegur: 
Af Norðurdalsvegi að Gilsárstekk. 
Götur á Breiðdalsvík.
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Stöðvarhreppur: 

1. Stöðvarvegur: 
Af Suðurfjarðarvegi að Stöð. 
Götur í Kirkjubólsþorpi. 

Fáskrúðsfjarðarhreppur: 

Hafnarnesvegur: 
Af Suðurfjarðavegi að bryggju á Hafnarnesi. 
Tunguvegur: 
Af Suðurfjarðavegi að Tungu. 
Hólagerðisvegur: 
Af Dalavegi að Hólagerði. 
Gestsstaðavegur: 
Af Dalavegi að Gestsstöðum. 
Vattarnesvegur: 
Af Vattarnesvegi (þjóðv.) að Vattarnesi. 

Reyðarfjarðarhreppur: 

1. Áreyjavegur: 
Af Suðurfjarðavegi hjá Sléttu að Áreyjum. 

2. Seljateigshjáleiguvegur: 
Af Norðfjarðarvegi að Seljateigshjáleigu. 

3. Sómastaðagerðisvegur: 
Af Norðfjarðarvegi að Sómastaðagerði. 

4. Hraunsvegur: 
Af Norðfjarðarvegi að Hrauni. 

5. Selsvegur: 

Af Norðfjarðarvegi að Eskifjarðarseli. 
6. Eskifjarðarvegur: 

Af Norðfjarðarvegi að Eskifirði. 

Helgustaðahreppur: 

1. Högnastaðavegur: 
Af Viðfjarðarvegi að Högnastöðum. 
Bjargsvegur: 
Af Viðfjarðarvegi að Bjargi. 
Kirkjubólsvegur: 
Af Vaðlavíkurvegi að Kirkjubóli. 

Norðfjarðarhreppur: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Seldalsvegur: 

Af Norðfjarðarvegi að Seldal. 
Fannárdalsvegur: 

Af Hólavegi að Fannárdal. 
Grænanesvegur: 
Af Norðfjarðarvegi að Grænanesi. 
Þrastarlundsvegur: 
Af Norðfjarðarvegi að Þrastarlundi.
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Mjóafjarðarhreppur: 

1. Suðurbyggðarvegur: 
Af Mjóafjarðarvegi hjá Firði að Reykjum. 

2. Brekkuvegur: 

Af Mjóafjarðarvegi að Brekku. 

Eiðahreppur: 

1. Uppsalavegur: 
Af Uthéraðsvegi að Uppsölum. 

2. Finnsstaðavegur: 
Af Uthéraðsvegi að Finnsstöðum. 

3. Fossgerðisvegur: 
Af Úthéraðsvegi að Fossgerði. 
Þrándarstaðavegur: 
Af Uthéraðsvegi að Þrándarstöðum. 
Breiðavaðsvegur: 
Af Uthéraðsvegi að Breiðavaði. 
Snjóholtsvegur: 
Af Uthéraðsvegi að Snjóholti. 
Fljótsbakkavegur: 
Af Uthéraðsvegi að Fljótsbakka. 
Hjartarstaðavegur: 
Af Úthéraðsvegi um Hjartarstaði að Brennistöðum. 
Grafarvegur: 
Af Uthéraðsvegi að Gröf. 

Egilsstaðahreppur: 

. Eyvindarárvegur: 
Af Úthéraðsvegi að Eyvindará. 
Miðhúsavegur: 
Af Fjarðarheiðarvegi að Miðhúsum. 
Egilsstaðavegur: 
Af Austurlandsvegi að Egilsstöðum. 
Kolsstaðagerðisvegur: 
Af Austurlandsvegi að Kolsstaðagerði. 

Vallahreppur: 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

Höfðavegur: 

Af Austurlandsvegi að Höfða. 
Útnyrðingsstaðavegur: 
Af Austurlandsvegi að Útnyrðingsstöðum. 
Beinárgerðisvegur: 
Af Austurlandsvegi að Beinárgerði. 
Giíslastaðagerðisvegur: 
Af Austurlandsvegi að Gíslastaðagerði. 
Ásgarðsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Ásgarði. 
Arnkelsgerðisvegur: 
Af Austurlandsvegi að Arnkelsgerði. 
Tunghagavegur: 
Af Upphéraðsvegi að Tunghaga. 

1. október 1966.
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8. Jadarsvegur: 
Af Vallanesvegi að Jaðri. 

9. Vikingsstadavegur: 
Af Upphéraðsvegi að Víkingsstöðum. 

10. Gunnlaugsstaðavegur: 
Af Upphéraðsvegi að Gunnlaugsstöðum. 

11. Freyshólavegur: 
Af Upphéraðsvegi að Freyshólum. 

12. Hafursárvegur: 
Af Upphéraðsvegi að Harfursá. 

13. Buðlungsvallavegur: 
Af Upphéraðsvegi að Buðlungsvöllum. 

Skriðdalshreppur: 

1. Litla-Sandfellsvegur: 
Af Austurlandsvegi að Litla-Sandfelli. 

2. Hallbjarnarstaðavegur: 
Af Austurlandsvegi að Hallbjarnarstöðum. 

3. Vatnsskógarvegur: 
Af Austurlandsvegi að Vatnsskógum. 

4. Suðurdalsvegur: 
Af Skriðdalsvegi hjá Birkihlíð að Hjarðarhlíð. 

5. Hátúnavegur: 
Af Skriðdalsvegi að Hátúnum. 

6. Geirólfsstaðavegur: 
Af Skriðdalsvegi að Geirólfsstöðum. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Suður-Múlasýslu hefur samið og samþykkt 
samkvæmt 19. grein vegalaga nr. 71 31. desember 1963, staðfestist hér með til að 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 1. október 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
Jóhann Guðfinnsson: 

7. október 1966. Nr. 209. 
REGLUGERÐ 

um varnir gegn útbreiðslu hundapestar. 

1. gr. 

Ef hundapestar (canin distemper) verður vart eða grunur leikur á að þessi 
veiki sé komin upp, skal eigandi eða umráðamaður hundsins tafarlaust tilkynna það 
viðkomandi hreppstjóra. Skal hreppstjóri án tafar kveða til dýralækni til að ganga 
úr skugga um, hvort um hundapest er að ræða eða ekki. 

2. gr. 

Hreppstjórar skulu í samráði við dýralækni sjá um, að öllum hundum, sem 
sýkjast af hundapest, verði lógað án tafar og hræin grafin. Sama máli gegnir um
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hunda, sem vitað er að haft hafa náin samgang við hunda veika af hundapest, svo 
ástæða er til að ætla að þeir hafi smitazt. 

3. gr. 
Öllum flækingshundum skal eytt eins fljótt og við verður komið. 

4. gr. 
Bæli sjúkra hunda skulu eydd með eldi og staðurinn sótthreinsaður samkvæmt 

fyrirsögn dýralæknis. 

Á þeim bæjum, þar sem hundar hafa drepizt eða verið drepnir vegna hunda- 
pestar, er óheimilt að hafa hunda næstu þrjá mánuði á eftir. 

5. gr. 
Hundaeigendur skulu fylgjast vel með heilbrigði hunda sinna, og tilkynna 

hreppstjóra tafarlaust, ef þeir veikjast með þeim hætti, að um hundapest geti verið 
að ræða. 

Hreppstjórar skulu fylgjast með því eins vel og kostur er, hvort hundapest 
komi upp í umdæmi þeirra. 

Komi fram grunur um hundapest, skulu þeir tilkynna það án tafar viðkomandi 
dýralækni og sýslumanni. 

6. gr. 
Þegar hundapestar verður vart, er heimilt að fyrirskipa bann á samgöngum 

hunda um tiltekinn tíma. Skulu hundaeigendur á þeim svæðum, er bannið nær til, 
gæta þess, að halda hundum sinum heima, forðast að þeir hafi samgang við aðra 
hunda, og hafa þá aldrei með sér utan heimilis. Ef út af ber, eru hundar þeirra rétt- 
dræpir. 

7. gr. 
Ónæmisaðgerðir gegn hundapest má eingöngu framkvæma samkvæmt fyrirmæl- 

um yfirdýralæknis. 

8. gr. 
Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða sektum. Sektir renna í ríkissjóð. 

9. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um dýralækna nr. 124 22. desember 
1947, og lögum nr. 11 23. apríl 1928, sbr. lög nr. 16 31. janúar 1959, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hluta eiga að máli. 

Jafnframt fellur út gildi reglugerð nr. 177 frá 24. október 1941. 

Landbúnaðarráðuneytið, 7. október 1966. 

F. hr. 

Gunnlaugur E. Briem. 

Þorv. K. Þorsteinsson.
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REGLUGERÐ 

um búfjárhald í Patrekshreppi. 

1. gr. 
Búfjárhald (nautgripa-, hrossa-, svína-, og sauðfjárhald, svo og alifuglarækt) 

er óheimilt í Patrekshreppi, nema með sérstöku leyfi hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sá, sem hyggst sækja um leyfi skv. 1. gr., skal senda umsókn um það til hrepps- 

nefndar. Í umsókn skal gera grein fyrir fjölda búfjárins, sem óskað er leyfis fyrir, 
hvernig geymslu þess skuli háttað og öðru, er máli kann að skipta. 

3. gr. 
Nú telur hreppsnefnd, að skilyrði til búfjárhalds séu fyrir hendi, og skal þá 

veita leyfið; má veita það annað hvort til ákveðins tíma eða ákveða tiltekinn frest 
til afturköllunar. Ef leyfishafi brýtur reglur um meðferð búfjár, t. d. gætir þess ekki 
á fullnægjandi hátt, má afturkalla leyfið fyrirvaralaust. 

4. gr. 
Ef maður heldur án heimildar búfé, sem samþykkt þessi tekur til, skal lög- 

reglustjóri hlutast til um, að það sé tekið úr vörzlu hans, og er heimilt að selja 

það á uppboði eða láta slátra því. 
Sama gildir, ef leyfishafi gætir ekki settra reglna um meðferð búfjárins, þannig 

að það veldur tjóni eða óþrifnaði. 

5. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 5000.00. Með mál út af 

brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Patrekshrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 44 23. maí 1964, um búfjárhald í kaupstöð- 

um og kauptúnum til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öll- 
um þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. október 1966. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrimur Dalberg.
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AUGLÝSING 

um umferð í Siglufirði. 

Samkvæmt heimild í 2. mgr. 65. gr. umferðarlaga, nr. 26 1958, og að fengnum 
tillögum bæjarstjórnar Siglufjarðar, er hér með bönnuð öll stöðvun og staða öku- 

tækja á Suðurgötu, austan megin götunnar, frá Aðalgötu að Gránugötu. 

Þetta tilkynnist hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Bæjarfógetinn á Siglufirði, 15. október 1966. 

Elías I. Elíasson. 

Nr. 212. 21. október 1966. 

REGLUR 

fyrir bókasafn nemenda Menntaskólans á Akureyri. 

1. gr. 

Safnið heitir Bókasafn nemenda Menntaskólans á Akureyri. Það er eign skól- 
ans og stendur eins og aðrar eignir hans undir yfirumsjón skólameistara. 

2. gr . gr. 
Tekjur safnsins eru tillag ríkissjóðs, eins og það er ákveðið í fjárlögum hverju 

sinni, og/eða önnur framlög frá ríkinu. Enn fremur árgjöld nemenda, sem aðalfundur 
skólafélagsins (Hugins) ákveður árlega. 

3. gr. 
Safninu stjórnar bókavörður, sem skólameistari ræður. Hann fer með yfirstjórn 

safnsins og ræður fjármálum þess og bókakaupum. Honum til aðstoðar er 5 manna 
nefnd nemenda, sem kosin er á aðalfundi Hugins árlega. Nefndin aðstoðar bóka- 
vörð við bókavörzlu og skrásetningu. Hún gerir tillögur um bókakaup og er hon- 
um til hjálpar eftir því sem þörf safnsins krefur. Bókavörður og bókasafnsnefnd 
seta, að fengnu samþykki skólameistara, kvatt nemendur til vinnu við safnið, ef 

nauðsyn krefur. 

4. gr. 
Bókasafnið er opið til útlána og lestrarsalur þess opinn til afnota fyrir nem- 

endur skólans eftir því sem bókavörður og bókasafnsnefnd ákveða í samráði við 
skólameistara. 

Bókavörður og bókasafnsnefnd hafa eftirlit með lestrarstofu, en geta skipað 

verði eftir þörfum. Bókavörður og skólameistari setja reglur um almenna um- 
sengni Í salarkynnum safnsins. 

Menntamálaráðuneytið, 21. október 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 0 

Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um varnir vegna hundapestar á Suðurlandi og í nágrenni Reykjavíkur. 

Þar sem hundapestar hefur orðið vart á Suðurlandi og í nágrenni Reykjavíkur, 
skulu allir hundaeigendur á svæðinu frá Botnsá í Hvalfirði og austur að Mýrdals- 
sandi gæta þess að halda hundum sínum heima, forðast að þeir hafi samgang við 
aðra hunda og hafa þá ekki með sér utan heimilis. 

Úr þessum landshluta má ekki flytja hunda til annarra staða á landinu, og 

þangað má ekki flytja hunda nema með leyfi sýslumanns eða bæjarfógeta. 
Hreppstjórar og bæjarfósetar skulu sjá um, að öllum hundum, sem sýkzt hafa 

eða sýkjast af hundapest, verði lógað án tafar og hræin grafin. Sama máli gegnir 
um alla flækingshunda. 

Að öðru leyti skal fylgja ákvæðum reglugerðar frá 7. október 1966, um varnir 
segn útbreiðslu hundapestar. 

Auglýsing þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 16, 31. janúar 1952 um breyting á 

lögum nr. 11 23. apríl 1928, um varnir gegn því, að gin- og klaufaveiki og aðrir 
alidýrasjúkdómar berist til landsins, og varða brot sektum samkvæmt þeim lögum. 

Landbúnaðarráðnneytið, 21. október 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

25. október 1966. Nr. 214. 
REGLUGERÐ 

um möskvastærðir botnvörpunetja og lásmarksstærðir fisktegunda. 

1. gr. 
Á hafsvæðinu norðan línu, sem hugsast dregin frá strönd Noregs eftir 66? 

n.br., að 10”? v.lgd., þaðan suður að 62” n.br., þaðan vestur að 28? v.lgd., þaðan 
suður að 59? n.br. og þaðan vestur að 42? v.lgd., skal lágmarksstærð möskva vera 
sem hér segir: 

a. Í botnvörpunetjum, sem búin eru til úr bómull, mjúktrefjahampi eða gervi- 
efnum (polyamide, polyester), skal lágmarksstærð möskva vera slík, að þegar 
möskvi er teygður horna á milli eftir lengd netsins, komist flöt mælistika, 120 

mm breið og 2 mm þykk, auðveldlega í gegn, þegar netið er vott. 
b. Í botnvörpunetjum, sem búin eru til úr öðrum efnum, skal lágmarksstærð 

möskva vera slík, að þegar möskvi er teygður horna á milli eftir lengd netsins, 
komist flöt mælistika, 130 mm breið og 2 mm þykk, auðveldlega í gegn, þegar 
netið er vott. 

2. gr. 
Á öðrum hafsvæðum en um getur í 1. gr. og alþjóðasamningurinn frá 5. apríl, 

1946 um möskvastærð fiskinetja, tekur til, skal lágmarksstærð möskva vera sem hér 

segir: 

B 53
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Í botnvörpunetjum, sem búin eru til úr tvöföldu garni og innihalda hvorki 
manila né sisal, skal lágmarksstærð möskva vera slík, að þegar möskvi er teygður 
horna á milli eftir lengd netsins, komist flöt mælistika, 75 mm breið og 2 mm 
þykk, auðveldlega í gegn, þegar netið er vott. 
Í botnvörpunetjum, sem búin eru til úr manila eða sisal, skal lágmarksstærð 

möskva vera slík, að þegar möskvi er teygður horna á milli eftir lengd netsins, 
komist flöt mælistika, 80 mm breið og 2 mm þykk, auðveldlega í gegn þegar 
netið er vott. 

3. gr. 
Ekkert skip má við veiðar nota nokkurn þann útbúnað, sem þrengir eða heftir 
á nokkurn hátt möskva þá, sem lýst er í 1. gr. og 2. gr. reglugerðar þessarar. 
Þó skal eigi teljast ólögmætt: 
a. Að festa segldúk, net eða annað efni undir poka botnvörpunets í því skyni 

að forða eða draga úr sliti. 
b. Til 31. desember 1968 að festa ferhyrndan nelbút á efri hluta bolnvörpu- 

poka í því skyni að draga úr eða hindra skemmdir, að því tilskildu. að net- 
búturinn hafi ekki minni möskva en áskilið er um botnvörpuna sjálfa og að 
netbúturinn sé festur þannig, að hann nái ekki lengra fram en fjóra möskva 
fram fyrir pokagjörðina og ekki lengra aftur en fjórum möskvum fyrir 
framan endamöskvann og sé festur aðeins að framan nema fyrir framan 
pokagjörð, þar sem festa má hann einnig á hliðum. 

c. Tala möskva í breidd netbútsins skal vera a. m. k. einum og hálfum sinn- 
um tala möskva í þeim hluta pokans, sem þakinn er, og skal breiddin talin 
þvert á langlínu pokans. 

4. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. gr. mega þó skip, er veiða makríl, síld og skyldar 
tegundir, gulllax, ál, fjörsung (Trachinus draco) rækju, leturhumar eða lindýr hafa 
innanborðs og nota net með smærri möskvum, en þar greinir, með þeim skilyrð- 

um, a) að slík veiðarfæri noti skipin ekki til þess að veiða aðrar tegundir fisks 
en hér greinir og b) að öllum fiski, sem með þeim kann að veiðast og eigi nær 
lágmarksstærð þeirri, er lýst er í 5. gr. reglugerðar þessarar, verði þegar eftir 
veiðina fleygt útbyrðis. 

5. gr. 
Bannað er að hirða nokkurn fisk, sem er smærri en greint er hér á eftir. 

Lágmarksstærðin er mæld frá trjónuoddi að sporðsenda: 

Þorskur (Gadus callarias) ...........000.000.0.0.. 34 em 
Ýsa (Gadus aeglefinus) ........00..00 0000... 31 — 
Ufsi (Gadus virens) .........0...0000 0... 30 — 
Lýsingur (Merluccius merluccius) ............... 30 — 

Skarkoli (Pleuronectes platessa) ................ 32 — 

Langlúra (Glyptocephalus cynoglossus) ......... 28 — 
Þykkvalúra (Microstomus kitt) ................ 25 — 
Tunga (Solea solea) .........000.00 0 24 — 
Sandhverfa (Scopthalmus maximus) ........... 30 — 
Slétthverfa (Scopthalmus rhombus) ..........0.... 30 — 
Stórkjafta (Lepidorhombus whiff) .............. 25 — 

Lýsa (Gadus merlangus) .........00.02. 00... 23 — 

Sandkoli (Pleuronectes limanda) ................ 20 — 

Einnig er bannað að kaupa eða selja fisk, sem telst til þessara tegunda, ef hann 
er smærri en segir í þessari grein,



25. október 1966. 423 Nr. 214. (Sj
 

6. gr. 
Eigi ná ákvæði reglugerðar þessarar til fiskveiða í þágu vísindalegra rannsókna 

né til fisks, sem í slíkum veiðiferðum er veiddur. 

7. gr. 
Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum frá kr. 1000.00 til kr. 

100 000.00. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. laga nr. 44 5. april 1948, um vísinda- 

lega verndun fiskimiða landgrunnsins, og lögum nr. 14 30. marz 1960, um heimild 
fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður 
var 24. janúar 1959, um fiskveiðar í norðausturhluta Atlantshafs, ásamt viðbæti, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. Ákvæði 1. gr. reglugerðarinnar taka 
þó ekki gildi fyrr en 1. júní 1967. Gilda þansað til ákvæði 1. gr. reglugerðar nr. 
14 30. maí 1965, um möskvastærðir botnvörpunetja og lágmarksstærðir fisktegunda, 
en jafnframt eru önnur ákvæði þeirrar reglugerðar úr gildi felld. 

"MX. ad 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 25. október 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Gunnlaugur E. Briem. 

25. október 1966. Nr. 215. 
REGLUGERÐ 

um eftirlit með ferskum humar og ferskri rækju. 

1. gr. 
Ferskfiskeftirlitið annast eftirlit með ferskum humar og rækju. 

2. gr. 
Um þrif á skipum, sem veiða humar eða rækja og um búnað þeirra, svo og um 

búnað og þrif á móttökuhúsum fyrir humar og rækju gilda, eftir því sem við á, 
ákvæði reglugerðar nr. 1 13. janúar 1961, um ferskfiskeftirlit. 

3. gr. 
Allan humar og rækju um borð í fiskiskipi skal láta í ílát strax eftir þvott. 
Öll ílát, sem notuð eru til geymslu humars eða rækju, skulu vera úr efni, sem 

ferskfiskeftirlitið telur fullnægjandi, og þannig að lögun og stærð, að humarinn 
eða rækjan merjist ekki eða skemmist á annan hátt. Tréílát eru óheimil. Ílátin skulu 
þvegin vandlega, er þau hafa verið tæmd, og skulu þau vera hrein og þurr, þegar 

, 
farið er í veiðiför. Einnig skal hreinsa þau með viðurkenndu gerileydandi efni. 

reg Tr 

4. gr. 
Rækju má ekki veiða í sjó, sem svo er mengaður afrennsli frá skolpræsum eða 

sorphaugum, að hann fullnægi ekki þeim hreinlætiskröfum, sem almennt eru gerðar 
til neyzluvatns. Ef ekki er talið öruggt, að sjórinn sé hreinn, ber eftirlitsmanni 
Ferskfiskeftirlitsins á staðnum að láta rannsaka hann. 

5. gr. 
Humar og rækju skal þvo vandlega strax um borð í fiskiskipi og kæla á þann 

hátt, sem Ferskfiskeftirlitið telur fullnægjandi. Kælingin skal vera það mikil að hita- 
stigið í fiskinum verði sem næst 0? GC, og fari aldrei vfir 4" C,
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Undanþágu frá ofangreindu ákvæði um kælingu má veita rækjubátum, sem 
eru skemur en 12 klst. í veiðiför. 

6. gr. 
Í landi skal kælingu á humar og rækju viðhaldið þangað til vinnsla fer fram, 

þannig að hitastigið í fiskinum verði sem næst 0? C, og fari aldrei yfir 4" C. 
Rækju, sem ekki hefur verið kæld um borð, skal ísa vandlega strax eftir 

löndun. 
7. gr. 

Vatn og sjór, sem notaður er til þvotta á humar eða rækju, skal fullnægja þeim 

hreinlætiskröfum, sem gerðar eru til neyzluvatns. 
Blanda skal klóri (Cls) í vatn og sjó, sem notaður er til þvotta á móttökuhús- 

um og búnaði þeirra, þannig að klórmagnið verði ekki minna en 25 p.p.m. 

8. gr. 
Ferskfiskeftirlitið getur, ef verðlagsákvarðanir eða aðrar ástæður gefa tilefni 

til, metið humar og rækju í flokka eftir gæðum og stærð. Fiskmatsráð gefur eftir- 
litsmönnum Ferskfiskeftirlitsins fyrirmæli um gæða- og stærðarflokkun. 

9. gr. 
Telji eftirlitsmaður að meðferð humars eða rækju um bord í fiskiskipum eða í 

móttökuhúsi sé ábótavant og ekki í samræmi við framangreindar reglur, er honum 
heimilt að stöðva vinnslu aflans. 

10. gr. 
Starfsmönnum Ferskfiskeftirlitsins er heimilt að fara um bord í öll fiskiskip 

og á hvern þann stað, þar sem humar og rækja er unnin. Einnig er þeim heimilt að 
taka sýnishorn af afla og athuga þau, og ber fiskkaupanda að veita aðstoð við þá 
athugun, ef þess er óskað. 

11. gr. 
Skjóta má ágreiningi, sem kann að rísa vegna starfa eftirlitsmanna, til yfir- 

eftirlitsmanns og framkvæmdastjóra fiskmatsráðs. 

12. gr. 
Vinnslustöðvum er óheimilt að taka humar eða rækju, sem ætluð er til mann- 

eldis til vinnslu úr fiskiskipum, sem ekki hafa gildandi hæfnisvottorð Ferskfisk- 

eftirlitsins. 

13. gr. 
Framleiðsla humars- og rækjuafurða til manneldis er bönnuð í vinnslustöðv- 

um, sem eigi hafa gildandi hæfnisvottorð. 

14. gr. 
Með brot gegn reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála, og varða 

brot sektum. 

15. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 5. gr. laga nr. 42 9. júní 1960, um ferksfisk- 

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

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 25. október 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.  
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AUGLÝSING 

um útgáfu myntar. 

Hinn 21. okt. 1966 var gerður samningur milli fjármálaráðuneytisins og Seðla- 
banka Íslands um að Seðlabanki Íslands taki við sláttu og útgáfu myntar úr hendi 
ríkissjóðs frá og með 1. apríl 1967. Samningur þessi er birtur í heild í 60. tbl. Lög- 
birtingablaðsins. 

Fjármálaráðuneytið, 21. október 1966. 

F. h. r. 

Gudlaugur Porvaldsson. 
  

Bjørn Hermannsson. 

25. október 1966. Nr. 217. 
REGLUGERÐ 

um gerð skipulagsáætlana. 

I. KAFLI 

Inngangur. 

1. gr. 
Skipulagsáætlun, skv. skipulagslögum og reglugerð þessari, er uppdráttur (upp- 

drættir) að skipulagi tiltekins svæðis ásamt nauðsynlegum skýringartexta. 

2. gr. 
Skipulagsáætlanir eru tvenns konar, annars vegar áætlun um aðalskipulag, sem 

tekur yfir skipulagsskyldan stað í heild, nema öðru vísi sé sérstaklega ákveðið, en 
hins vegar áætlun um deiliskipulag, sem tekur að jafnaði yfir hluta skipulags- 
skylds staðar. 

Í áætlun um aðalskipulag skal kveðið á um meginatriði varðandi þróun byggðar 
á hlutaðeigandi stað. 

Í áætlun um deiliskipulag skal í einstökum atriðum kveðið á um notkun og 
uppbyggingu hlutaðeigandi svæðis innan marka aðalskipulagsins. 

3. gr. 
Aðalskipulag skal gert um alla skipulagsskylda staði, skv. 1. mgr. 4. gr. skipu- 

lagslaga, svo og þá, sem úrskurðaðir eru skipulagsskyldir, skv. 2. mgr. 4. gr. Enn 
fremur skal aðalskipulag gert um það svæði, þar sem ákveðin er svæðisskipulagn- 
ing, skv. 1. mgr. 3. gr. 

4. gr. 
Deiliskipulag skal gert um þau svæði innan aðalskipulags, þar sem slíks er þörf, 

t. d. þar sem íbúafjölgun er mikil, lóðaskipting eða landamerki óhagkvæm, meiri 
háttar byggingarstarfsemi hafin eða fyrirhuguð eða aðrar slíkar aðstæður fyrir 
hendi.
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5. gr. 
Skipulagsstjórn getur sett reglur um það, hvernig auðkenna skuli á aðaiskipu- 

lagi og deiliskipulagi mismunandi notkun lands eftir tegund notkunar, svo og 
hvernig auðkenna skuli byggingar eftir hæð, notkun o. s. frv. Hún getur og sett reglur 

n 
um, hvada mælikvardi skuli hafdur å skipulagsuppdråttum. 

II. KAFLI 

Um gerð aðalskipulags. 

6. gr. 
Aðalskipulag skal miðað við ákveðið tímabil, þannig að því er ætlað að full- 

nægja áætluðum þörfum eigi skemur en til loka skipulagstímabilsins. Tímabil aðal- 
skipulags skal að jafnaði vera 20 ár. 

Eigi sjaldnar en á fimm ára fresti frá gildistöku aðalskipulags á að taka það 
til endurskoðunar. Þá á að áætla þarfir að nýju, miðað við næstu tuttugu ár frá 
þeim tíma, og einnig að meta, hvort aðrar forsendur aðalskipulagsins hafi breytzt. 
Ef tilefni er þá til að dómi skipulagsstjórnar eða sveitarstjórnar, skal gera nýja 
áætlun um aðalskipulag. 

7. gr. 
Í aðalskipulagi á að sýna eftirfarandi atriði: Skiptingu byggðar í íbúðarhverfi, 

iðnaðarhverfi, athafnasvæði til fiskverkunar og önnur athafnahverfi eftir tegund 
starfsemi, flugvelli og hafnarsvæði, svo og staðsetningu opinberra bygginga og ann- 
arra mannvirkja til almannaþarfa. 

Þá skal við skipulagningu sérstaklega kannað að hve miklu leyti skuli gert 
ráð fyrir eftirtöldum stofnunum til almannaþarfa: Kirkju, ráðhúsi (skrifstofu 
sveitarfélags), skólum, leikvöllum, barnaheimilum ýmiss konar, sundlaug og öðrum 
íþróttamannvirkjum, heilsuverndarstöð, sjúkrahúsi, fæðingarheimili, elliheimili, 
slökkvistöð, lögreglustöð, póst- og símahús, lögmæltum embættisbústöðum, t. d. 
prests, héraðsdómara, læknis, skólastjóra o. s. frv., bókasafni, félagsheimili, leikhúsi, 

kvikmyndahúsi, gisti- og veitingahúsi, umferðarmiðstöð, bifreiðastöð, banka (spari- 
sjóði), spennistöðvum, almenningsnáðhúsum, garðyrkjustöðvum, kirkjugarði o. s. frv. 

Sýnt skal eftir því sem þörf krefur, hvar gert er ráð fyrir útivistarsvæðum og 
sumarbústaðahverfum svo og hvaða svæði eru ákveðin til landbúnaðar. 

Þá skal sýna jarðhitasvæði, svæði þar sem eru náttúrufyrirbrigði og sögulegar 
minjar, er sérstök ástæða þykir til að varðveita; svo og sérstaklega svæði, sem þegar 
eru friðuð, t. d. kirkjugarða, eða háð sérstöku eftirliti, t. d. vatnsból og aðrennslis- 

svæði þeirra. 
Á uppdrætti skulu aðalumferðarbrautir auðkenndar eftir mikilvægi þeirra og 

gerð; þá skulu og auðkenndar aðallagnir vatnsveitu, rafmagnsveitu, hitaveitu, 
holræsa o. s. frv. eftir því sem ástæða þykir til. 

Sérstaklega skal auðkenna svæði þau, þar sem ákveðið er að fresta skipulagn- 
ingu, sbr. 2. mgr. 10. gr. skipulagslaga. 

8. gr. 
Uppdrætti að aðalskipulagi skal fylgja greinargerð um aðstæður á hlutaðeig- 

andi stað, þegar aðalskipulagið er gert, t. d. um íbúafjölda, atvinnumál, samgöngu- 
mál og byggingarmál. Þá skal og gerð grein fyrir sennilegri þróun mála á hlutað- 
eigandi stað. 

Þá á að fylgja lýsing þeirra tillagna, sem uppdrættir sýna, svo og rökstuðn- 
ingur þeirra tillagna. 

Enn fremur skal gerð grein fyrir því, hvernig framkvæmd aðalskipulagsins 
er fyrirhuguð.
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Í lýsingu skal m. a. gerð grein fyrir nýtingarhlutfalli, sem heimila skal í til- 
teknum hverfum, að því leyti sem slíkt er ekki beinlínis fram tekið á uppdráttum. 

Skipulagsstjórn getur heimilað, að vikið sé frá ákvæðum um greinargerð (lýs- 
ingu), þar sem ekki þykir ástæða til ýtarlegrar greinargerðar, t. d. á hinum minni 
skipulagsskyldu stöðum, þar sem ekki er að vænta mikilla breytinga eða aðstæður 
að öðru leyti geri slíkt nauðsynlegt. 

Við gerð aðalskipulags skal höfð hliðsjón af hinum almennu ákvæðum, sem 
tilgreind eru í TV. kafla eftir því sem við á. 

III. KAFLI 

Um gerð deiliskipulags. 

9. gr. 
Deiliskipulag skal gert innan þeirra marka, sem aðalskipulag setur, sbr. 4. gr. 

Auðkenna skal greinilega mörk þess svæðis, sem deiliskipulagið tekur til. 
Í deiliskipulagi skal, eins og í aðalskipulagi, sbr. 8. gr., gerð grein fyrir aðstæð- 

um, þegar skipulagið er gert, og sennilegri þróun mála. Skipulagsstjórn getur leyft, 
að frá þessu sé vikið, þannig, að í stað greinargerðar komi aðeins stutt lýsing 
uppdrátta. 

10. gr. 
Í áætlun um deiliskipulag skal gerð nánari grein fyrir meginatriðum aðalskipu- 

lagsins, t. d. um byggingarsvæði, óbyggð svæði og umferðarkerfi. Þar á að sýna 
legu og breidd bæði núverandi gatna og fyrirhugaðra gatna, gangstiga fyrir al- 
menning og torg, húsalínur, bifreiðastæði og svæði til almannaþarfa, svo og lóða- 
mörk, bæði núverandi og fyrirhuguð, eftir því sem ástæða þykir til. 

Í áætlun og greinargerð skal kveða á um hámarksnýtingarhlutfall, hæð og 
notkun húsa, fjarlægð milli húsa og frá lóðamörkum; enn fremur má kveða á um 
staðsetningu fyrirhugaðra húsa, hámarksdýpt þeirra, þakgerð og annað, er máli 
getur skipt um gerð þeirra, t. d. hvort um er að ræða timburhús eða steinhús. 

11. gr. 
Í áætlun um deiliskipulag skal við það miðað, að fylgt sé reglum, sem um getur 

í IV. kafla. Skipulagsstjórn getur leyft, að vikið sé frá slíku, þegar sýnt þykir 
eða sennilegt, að ókleift sé að fara eftir þeim vegna byggðar, sem þegar er risin. Því 
aðeins getur skipulagsstjórn veitt slíkt leyfi, að fyrir liggi tillaga að deiliskipu- 
lagi ásamt fullnægjandi rökstuðningi fyrir umræddu fráviki. 

Ef vikið er frá aðalskipulagi, skv. 1. mgr., skal sérstaklega gerð grein fyrir 
nauðsyn á slíku fráviki. 

Á þeim stöðum, t. d. við aðalgötur og torg, þar sem sérstök ástæða þykir til 
að vanda útlit húsa, getur skipulagsstjórn ákveðið, að ekki megi veita byggingar- 
leyfi, nema sérstakt samþykki hennar komi til. 

IV. KAFLI 

Almenn skipulagsákvæði. 

Á. Götur. 

12. gr. 
Nýjar götur skulu a. m. k. vera 12 m á breidd, nema sýnt sé á skipulagi, að 

komast megi af með mjórri götu. 

Skipulagssljórn getur ákveðið, að gerð skuli í deiliskipulagi sérstök grein 
fyrir tengingu gatna innbyrðis, hæðarlegu o. s. frv.
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B. Nýtingarhlutfall. 

13. gr. 
Þegar rætt er um nýtingarhlutfall er átt við hlutfallið milli samanlagðs gólf- 

flatar húss annars vegar og hins vegar lóðarstærðar, sbr. 4. ml. 2. mgr. 13. gr. 
skipulagslaga. Ef sýnt er fram á, að fyrirhuguð hagnýting kjallara sé þess eðlis, 
að ekki dragi að sér umferð að dómi byggingarnefndar, getur hún heimilað, að ekki 
skuli tekið tillit til kjallararýmis að því leyti. 

Nýtingarhlutfall má ekki vera meira en 0.3, nema annað sé sérstaklega ákveðið 
í aðalskipulagi eða deiliskipulagi. 

C. Bifreiðastæði. 

14. gr. 
Hverju húsi skulu fylgja bifreiðastæði eftir því sem segir í þessari grein. 
Ef ekki er sérstaklega ákveðið á annan veg í aðalskipulagi eða deiliskipulagi 

skal miðað við eftirfarandi: 
a. að á lóð íbúðarhúss komi eitt stæði (Þbifreiðaskýli eða opið stæði, a. m. k. 25 

ferm.) á hverja 75 gólfflatarmetra. 
b. að á lóð húss, sem ætlað er til atvinnurekstrar komi eitt stæði, sbr. a-lið, á 

hverja 25 gólfflatarmetra í húsinu. 
Við útreikning gólfflatarmetra í kjallara má fara eftir reglum í 2. ml. 1. mgr. 

13. gr. 

15. gr. 
Ef sveitarstjórn telur, að ekki verði komið fyrir á lóð nybygsingar nægilegum 

bifreiðastæðum, getur hún heimilað, að fyrir slíku verði séð annars staðar, skv. 
reglum þeim, sem um ræðir í 14. gr. 

Heimilt er sveitarstjórn að leysa lóðarhafa undan þessari kvöð, ef hann 

greiðir andvirði þess lóðarhluta, sem á vantar, og skal þá andvirðið miðað við 
verðmæti þeirrar lóðar, sem byggt er á. Ef ágreiningur rís um andvirði milli 
sveitarstjórnar og lóðarhafa, skal úr honum skorið með mati dómkvaddra manna. 

Óheimilt er að veita byggingarleyfi, fyrr en endanlega hefur verið samið um 
eða skorið úr, hver verði framlög skv. þessari grein. 

Greiðslur skv. grein þessari skulu lagðar í sérstakan sjóð, og er óheimilt að 
ráðstafa þeim, nema skv. sérstakri heimild skipulagsstjórnar. 

Úr sjóðnum skal varið fé til að afla Þifreiðastæða, þannig að gagn megi koma 
fyrir þá lóð, sem um er að ræða. 

Ef lóðarhafi telur, að óhæfilegur dráttur sé á því, að framlag hans verði nýtt 
til útvegunar bifreiðastæða, getur hann óskað úrskurðar ráðherra um, hvort fram- 
lag skuli endurgreitt og þá ásamt hæfilegum vöxtum. Lóðarhafi á rétt á endur- 
greiðslu, ef 3 ár eru liðin frá greiðslu, nema sveitarstjórn færi fram gildar ástæður 
fyrir drættinum, t. d. að raunverulegt lóðarverð hafi reynzt hærra en áætlað var, 
þegar framlag var ákveðið, og skal miðað við verðlag þá, eða óviðráðanleg atvik 
hafi valdið, t. d. að ekki hafi fengizt heimild til eignarnáms. 

Ef ágreiningur er um, hvort bifreiðastæði komi aðila að gagni, sker ráðherra 
úr að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins. 

D. Íbúðarsvæði. 

16. gr. 
I íbúðarhverfi má ekki gera ráð fyrir öðru en íbúðum og starfsemi, sem eðlilegt 

telst, að þar sé til þjónustu fyrir íbúðarhverfi, t. d. verzlunum, minni háttar benzin- 
stöðvum, handiðnaðarfyrirtækjum og öðru slíku, sem ekki verður ætlað að valdi
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óþægindum vegna ólyktar, hávaða, óþrifnaðar eða dragi að sér óeðlilega mikla um- 

ferð. 
Óheimilt er að gera íbúð í kjallara, en það telst kjallari, ef gólf er undir vfir- 

borði aðliggjandi jarðvegs, og er þá miðað við endanlegan frágang lóðar. 
Á jarðhæð má sera íbúð, ef a. m. k. ein gluggahlið hvers íbúðarherbergis og 

eldhúss fullnægir ákvæðum 2. mgr. 

17. gr. 
Íbúðarhús skulu þannig staðsett, að tryggt verði, að íbúar þess eigi greiðan 

aðgang að lóð hússins eða lóð, sem sameiginleg er öðru íbúðarhúsi eða húsum. 
Hverri íbúð skal fylgja aðgangur að leiksvæði barna, og skal lágmarksstærð 

þess vera sem hér segir: 
(32 — N) 

—— mé 

2 

N merkir fjölda íbúða í hlutaðeigandi húsi, og gildir reglan, þegar N er minna 
eða jafnt og 16, en úr því bætist 1 ferm. á hverja íbúð. 

18. gr. 
Fjarlægð íbúðarhúsa frá lóðarmörkum eða aðliggjandi götu á að vera a. m. k. 

sem svarar hæð hússins, þó aldrei minni en ákveðin er í lögum nr. 37/1948. Nú eru 

tvö hús byggð á sömu lóð, og má þá fjarlægðin vera a. m. k. samanlögð hæð hús- 
anna. Leyfa má þó á lóðamörkum útbyggingar, bílskúra og slíkt, enda sé hæð á 

mörkum eigi yfir þrír metrar. 
Skipulagsstjórn getur leyft að vikið sé frá ákvæðum 1. mgr., t. d. þegar um er 

að ræða sambyggingsar húsa í götulínu. 

19. gr. 
Lóð íbúðarhúss má eigi vera minni en 300 ferm., og er því aðeins heimilt að 

reisa hús á lóð af þeirri stærð, að um sé að ræða samfellda byggð lághúsa, t. d. 
raðhúsa, keðjuhúsa eða atríumhúsa. Þegar um er að ræða parhús, skal lågmarks- 
stærð vera 500 ferm. en þegar um er að ræða sérstæð einbýlishús. þá skal lág- 
marksstærð vera 700 ferm. 

Í deiliskipulagi má kveða á um, hvernig girðingu lóða, skv. 1. mgr. skuli hagað. 

Athafnahverfi. 

20. gr. 
Á uppdrætti að deiliskipulagi skal sýna í meginatriðum staðsetningu hafnar- 

mannvirkja svo sem hafnargarða, bryggja, uppfyllinga, dráttarbrauta og annarra 
slíkra varanlegra mannvirkja. Skal staðsetning og gerð þeirra samræmd sem bezt 
annarri byggð á hlutaðeigandi stað. 

Skipulagsstjórn getur heimilað, að vikið sé frá ákvæðum 1. ml. 1. mgr., ef 
veruleg óvissa ríkir um atriði þau, sem þar greinir, en geta skal þá í greinargerð, 
hvaða verkefni gert er ráð fyrir, að höfnin þurfi að leysa á skipulagstímabilinu. 

Á þeim stöðum, þar sem gera þarf ráð fyrir athafnasvæðum til fiskverkunar 
og annarrar vinnslu sjávarafurða, skal að því stefnt, að slík starfsemi verði stað- 
sett í góðum tengslum við hafnarsvæðið, þó þannig að ekki valdi óeðlilegum 
óþægindum í íbúðarhverfum. 

21. gr. 
Á þeim skipulagsskyldu stöðum, þar sem íbúar eru 300 hið fæsta, eða aðrar 

sérstakar ástæður fyrir hendi, skal gert ráð fyrir sérstökum miðbæjarhverfum, þar 
B 54
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sem fyrst og fremst séu verzlunar- og skrifstofuhús, ásamt byggingum til almanna- 
þarfa og ýmiss konar þjónustumiðstöðvar fyrir almenning. 

22. gr. 
Iðnrekstur hvers konar skal þannig staðsettur, að sem minnstum óþægindum 

valdi í íbúðarhverfum, 1. a vegna umferðar, hávaða, ólyktar, hristings og slíks. 
Að því skal stefnt, að iðnrekstur og verkstæði séu sem mest í sérstökum hverfum, 
sem séu í góðum samgöngutengslum við íbúaðarhverfin. 

Lóðir til iðnrekstrar mega að jafnaði ekki vera minni en 2500 ferm. en lóðir 
undir verkstæði og handiðnað að jafnaði ekki minni en 1000 ferm. 

23. gr. 
Í athafnahverfum, er um ræðir í þessum kafla reglugerðarinnar, má auk þeirra 

húsa, sem ætluð eru til atvinnurekstrar, gera ráð fyrir sérstökum íbúðum fyrir 
verkstjóra, eftirlitsmenn, húsverði o. s. frv., en þó því aðeins að skipulagsstjórn 
samþykki slíkt sérstaklega hverju sinni. 

Svæði til ýmiss konar atvinnurekstrar. 

24. gr. 
Á aðalskipulagi og deiliskipulagi má gera ráð fyrir svæðum, þar sem ýmiss 

konar starfsemi geti farið samhliða, t. d. þar séu skrifstofur, vörugeymslur og 
verkstæði. Við deiliskipulagningu skal stuðlað að því, að ekki komi til þess, að 
aðilar valdi hver öðrum óþægindum með starfrækslu sinni. 

Sumarbústaðahverfi. 

25. gr. 
Á skipulagsskyldum stöðum má sera ráð fyrir sérstökum sumarbústaðahverf- 

um. Í áætlun um aðalskipulag skal gerð grein fyrir mörkum slíkra hverfa, hvernig 
hagað skuli aðkomu að hverju sumarbústaðahverfi og hvernig háttað skuli vatns- 
öflun og frárennsli. 

Á deiliskipulagi skal sýna staðselning og mörk sumarbústaðalanda og stað- 
setningu sumarbústaða, svo og stærð og gerð, ef ástæða þykir til, og sé við það 
miðað, að ekki verði um ársíbúðir að ræða. 

Sumarbústaðalönd skulu að jafnaði eigi minni en 2500 ferm. 

H. Svæði til landbúnaðar. 

26. gr. 
Á þeim svæðum, sem á aðalskipulagi eða deiliskipulagi eru ákveðin til land- 

búnaðar, má aðeins reisa byggingar, sem beinlínis eru bundnar við búskap á 
hverjum stað. Skipulagsstjórn getur þó leyft, að á slíkum svæðum sé gert ráð 
fyrir óhjákvæmilegum þjónustufyrirtækjum vegna byggðarlagsins sjálfs og ferða- 
manna, t.d. verzlunum, veitingastöðum, benzínstöðvum, viðgerðarverkstæðum o. s. frv. 

I. Útivistarsvæði. 

27. gr. 
I skipulagsáætlun, bæði um aðalskipulag og deiliskipulag, skal gert ráð fyrir 

opnum svæðum fyrir almenning til útivistar, almenningsgörðum og slíku. Þá skal 
gert ráð fyrir meiri háttar útivistarsvæðum, þar sem almenningur geti dvalizt 
a. m. k. daglangt; enn fremur skal gert ráð fyrir almennum tjaldbúðasvæðum.
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Skipulagsstjórn getur leyft, að vikið sé frá ákvæðum 1. mgr. þar sem skilyrði 
frá náttúrunnar hendi eru slík, að þessa verði ekki talin þörf. 

V. KAFLI 

Um staðfesting skipulags og gildi þess. 

28. gr. 
Staðfesting deiliskipulags er við það miðuð, að fyrir hendi sé aðalskipulag. 

Skipulagsstjórn getur þó lagt til við ráðherra, að deiliskipulag verði staðfest, þótt 
aðalskipulag sé ekki fyrir hendi, ef hún telur sýnt, að slíkt muni ekki koma í bága 
við væntanlegt aðalskipulag eða aðstæður svo óbrotnar, að slíks verði ekki talin 
þörf. 

29. gr. 
Heimilt er, ef skipulagsstjórn samþykkir, að staðfesta skipulag í áföngum, 

þannig að staðfesting taki hverju sinni aðeins til ákveðinna þátta skipulags (aðal- 
skipulags eða deiliskipulags), en stefnt skal þó að því, að skipulagningu í heild 
verið lokið svo fljótt sem unnt er, skv. ákvæðum reglugerðar þessarar. 

Nú óskar sveitarstjórn, að notuð verði heimild 1. mgr., og skal bå greinilega 
tekið fram í umsókn, uppdráttum og skýringum, til hvaða þátta skipulags ætlazt 
er til, að staðfesting nái. 

30. gr. 
Ef skipulagsstjórn eða sveitarstjórn óskar breytinga á staðfestu skipulagi, skal 

málsmeðferð hagað eftir 15.—18. gr. skipulagslaga, nema við eigi heimild 3. mgr. 
19. gr. 

31. gr. 
Heimilt skal ráðherra, ef brýna nauðsyn krefur og að fengnum tillögum skipu- 

lagsstjórnar, að veita undanþágu frá reglugerð þessari. 
Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt skipulagslögum nr. 19 21. maí 

1964, til þess að öðlast gildi 1. janúar 1967, og birtist til eftirbreytni öllum beim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. október 1966. i ytto, 

Eggert G. Þorsteinsson. 

Hallgrím ur  Dalberg. 

25. október 1966. Nr. 218. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 56 26. marz 1953, um mat 

á frystum fiski til útflutnings. 

1. gr. 

Aftan við síðustu málsgr. 22. gr. reglugerðarinnar komi nv málsgrein svo 
hljóðandi: 

Óheimilt er að flytja skelflettan humar eða skelfletta rækju svo og fiskflök 
milli vinnuslustöðva áður en frysting fer fram. 

Ráðuneytið veitir þó undanþágur frá ákvæði þessu til 1. október 1967, þar sem 
sérstaklega stendur á.
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Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 46 5. apríl 1948, um fiskmat og með- 
ferð, verkun og útflutning á fiski til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 25. október 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem. 

Nr. 219. i 26. október 1966. 

AUGLYSING 

um umferð í Garðahreppi í Gullbringusýslu. 

Eftir tillögum hreppsnefndar Garðahrepps í Gullbringusýslu og samkvæmt 
heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 26/1958 hefur verið ákveðið, að framúrakstur 

ökutækja skuli vera bannaður á Hafnarfjarðarvegi á svæðinu milli Silfurtúns og 

Hraunsholtshæðar. 
Verður vegurinn á þessu svæði merktur í samræmi við ákvæði þessarar aug- 

lýsingar. 

Þetta tilkynnist öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 26. október 1966. 

Einar Ingimundarson. 

Nr. 290. 7. nóvember 1966. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu Stokkseyrar nr. 253 31. desember 1965. 

1. gr. 
5. gr. orðist svo: 
Hreppsnefnd annast lagningu heimæða frá aðalveitunni að vatnsinntökum 

íbúðarhúsa, greiðir allan kostnað við þær og annast viðhald þeirra. 
Hverjum húseiganda ber að greiða kostnað við tengingu heimæðar við vatns- 

lögn sína, og einnig fyrir vatnslagnir að útihúsum. Enginn má án leyfis leggja vatns- 
æðar frá aðalveitu eða heimæðum vatnsveitunnar. 

Skylt er hverjum húseiganda að láta tafarlaust gera við vatnsæðar sínar, ef 
leki kemur að þeim eða útbúnaði er ábótavant. 

Enginn má eyða vatni að óþörfu, né setja aflvélar í samband við vatnsveitu- 
kerfið án leyfis. Óheimilt er að taka vatn úr brunahönum veitunnar. 

2. gr. 
12. gr, orðist svo: 

Heimilt er að krefja hvern þann aðila sem fær heimæð lagða frá aðalveitu um 
allt að 2500.00 í stofngjald.
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Fyrir heimæðar sem eru lengri en 25 metrar er heimilt að hækka stofngjaldið 
um allt að kr. 50.00 fyrir hvern lengdarmetra heimæðar, sem umfram er. 

Stofngjald skal þó ekki vera hærra en 5000.00. 
Við ákvörðun stofngjalds telst lengd heimtaugar vera stytzta leið frá vatnsinntaki 

að aðalveitu. 
Eindagi stofngjalds er sá dagur, þegar tenging er framkvæmd. 

3. gr. 
Töluröð eftirfarandi greina breytist þannig, að 12. gr. verður 13. gr, 13. gr. 

verður 14. gr. o. s. frv. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Stokks- 
eyrarhrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. í5 20. júní 1923, til þess 
að öðlast gildi þesar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

i; 
Félagsmálaráðuneytið, 7. nóvember 1966. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

10. október 1966. i Nr. 221. 
AUGLYSING 

um umferð í Akraneskavgstað (Akranesi). 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar hafa verið settar eftir- 
farandi reglur um umferð í kaupstaðnum, samkv. heimild í 65. gr. umferðarlaga 

nr. 26 frá 2. maí 1958: 
1. Bifreiðastöður eru bannaðar á Akurgerði að norðanverðu milli Heiðarbrautar 

og Suðurgötu. 
2. Stöðvunarskylda skal vera á Akurgerði, við Suðurgötu. 

3. Bifreiðastöður eru bannaðar á Háholti að sunnanverðu frá Kirkjubraut að 
Stillholti. 

4. Bifreiðastöður eru bannaðar á Kirkjubraut að vestanverðu frá Merkigerði að 
húsinu nr. 3! við Kirkjubraut. 

5. Bifreiðastöður eru bannaðar á Skagabraut að sunnanverðu frá Kirkjubraut að 

Þjóðbraut. Enn fremur eru bifreiðastöður bannaðar á Skagabraut að norðan- 

verðu, frá húsinu nr. 17 að húsinu nr. 25. 

6. Bifreiðastöður eru bannaðar á Suðurgötu að vestanverðu frá Hafnarbraut að 
Skagabraut og á Suðurgötu að austanverðu frá Háteig og uppfyrir húsið nr. 
20 við Suðurgötu og frá Akursbraut að Mánabraut. Undanskilin þessu banni 
eru bifreiðastæðin, sem merkt eru á Suðurgötu að vestanverðu, bæði við Akra- 

torg og neðan hússins nr. 83 við Suðurgötu. 
7. Bifreiðastöður eru bannaðar á Vesturgötu að vestanverðu frá Bakkatúni að 

Deildartúni. 

Lögreglustjórinn í Akraneskaupstað, 10. október 1966. 

Þórhallur Sæmundsson.
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LEIDBEININGAR 

um medferd islenzka fånans. 

Hlutföll fána og stangar. 

Þegar fánastöng er fest í jörðu á lengd hennar að vera fimin sinnum breidd 
fánans, en 2% sinnum, standi stöngin skáhalt út frá húsi. 

Flaggtími. 

Á tímabilinu frá 1. marz til 31. október má ekki draga fána að hún fyrr en 
kl. 8 árd. og frá 1. nóv. til febrúarloka ekki fyrr en kl. 9 árd. Fáninn má ekki 
vera uppi lengur en til sólarlags og aldrei lengur en til kl. 8 síðd., nema flaggað 

sé á stað við útisamkomur, þá má láta fánann vera uppi meðan samkoman 

varir og bjart er, þó ekki lengur en til miðnættis. 

Fáni í hálfa stöng. 

Ef draga á fána í hálfa stöng, er hann fyrst dreginn að hún, en síðan 
felldur svo, að %z stangarinnar sé fyrir ofan efri jaðar fánans. Við jarðarfarir 
á að draga fánann að hún, þegar greftrun er lokið og skal hann Þblakta þar til 
kvölds, til virðingar við hinn látna. 

Lógskipaðir fánadagar. 

1. Fæðingardagur forseta Íslands. 
2. Nýársdagur. 
3. Föstudagurinn langi. 
4, Páskadagur. 
5. Sumardagurinn fyrsti. 
6. 1. maí. 
7. Hvítasunnudagur. 
8. 17. júní. 
9. 1. desember. 

10. Jóladagur. 

Alla ofangreinda daga skal draga fána að hún, nema föstudaginn langa, 
þá í hálfa stöng. Mælst er til þess, að almenningur dragi fána á stöng ofan- 
greinda daga. 

Meðferð fánans. 

a) Gæta skal þess jafnan, þegar fáni er dreginn að hún, eða felldur, að hann 
snerti ekki jörð. Einnig skal flagglína vera vel strekkt, svo að fánajaðar liggi 
ávallt við stöng. 

b) Aldrei má draga tvo fána á sömu stöng. 
c) Sé íslenzki fáninn á stöng meðal annarra fána, skal hann ætíð vera í miðju, 

eða lengst til hægri. 
d) Ef fáni er hengdur á vegg, skal hann liggja þar sléttur og minni reitirnir 

vera ofantil, eða lengst til vinstri, þegar horft er á hann. 
c) Sé fána stillt upp við ræðustól eða borð, á hann alltaf að vera hægra megin 

við ræðumann i stóli. Séu fánarnir tveir, þá sinn til hvorrar handar. 

f) Ef ræðustóll er sveipaður íslenzka fánanum, skal hann ávallt vera lóð- 

réttur, þannig að minni reitir fánans séu að ofan, og sæta skal þess, að 
krossmark sé fyrir miðjum ræðustól.
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6. 

g) Þegar líkkista er sveipuð íslenzka fánanum, á krossmarkid alltaf að vera 
við höfðalagið. 

h) Þegar fáni er brotinn saman, skal hann brotinn í þrennt eftir endilöngu 
og síðan annað hvort brotinn í þríhyrning eða vafinn upp þannig, að ein- 
göngu blái liturinn snúi út, og skal hann jafnan geymdur á vísum og ör- 
uggum stað. 

Óheimilt er að draga fána á stöng, sem er upplitaður, óhreinn, trosnaður eða 
skemmdur að öðru leyti, og ber jafnan að lagfæra hann strax, að öðrum kosti 
skal hann ónýttur, með því að brenna hann. Lögreglan skal hafa eftirlit með 
því að ofangreindu sé framfylgt, og má gera slíka fána upptæka, séu þeir á 
almannafæri, utan eða innan húss. 

Leiðbeiningar þessar eru settar samkvæmt lögum um þjóðfána Íslendinga, nr. 
34 17. júní 1944. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1. desember 1965. 

Jóhann Hafstein.   
Baldur Möller. 

29. október 1966. Nr. 223. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Vatnsleysustrandarhrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Vatnsleysustrandarhrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, 
sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 5.90 hverja kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 2.15 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 28.60 á ári 
af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald 
skal greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 8.80 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwstmæli á 130 aura hverja kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 

10.40 á mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal 

telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er 

minna en 5 m?, skal teljast sem hálft, en stærra en 25 mé, sem tvö. Leiga af 

af einum mæli er innifalin í fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m?, må miða við sameigin- 
legt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 m? jafngildi einu herbergi og 6 m? 
hálfu herbergi.
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C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 3.20 hverja kwst., hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds, kr. 650.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum, kr. 1.30 hverja kwst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kw.: 
a. Um kwst.mæli á 95 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt 

að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, 
en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir véla- 
lagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á til- 
skildum tíma. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.65 hverja kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar, en á 95 aura hverja kwst. utan þeirra tíma. 

ce. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.65 hverja kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á 102 aura hverja 
kwst. utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 1152.60 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mínútna meðalálag og auk þess 66 aura á notaða kwst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl, má selja þannig: Um mæli á kr. 
752.75 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess 66 aura á notaða kwst. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 50 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 1% klst. í senn. 

Um kwst.mæli á 20 aura hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 7. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina, og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar 
þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 
gilda um leigu mæla. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu serð samkvæmt fyrirmælmn raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða, á 1.70 hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 
tæki fasttengd. 

Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 3.30 hverja kwst. 
Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 54 aura hverja kwst., 
ef straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á 54 aura 
hverja kwst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og 1.30 hverja kwst. frá kl. 8.30 til 
kl. 22. 
Til gatnalýsingar á 130 aura hverja kwst. 
Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1, Þegar sérstaklega stendur á, má raf-
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veitustjóri þó, að tilskyldu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frå gjaldskrår- 
lið C—-E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um verulega aukn- 

ingu frá vetrarnotkun að ræða. 
Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna 

orkunýtingar rafveitunnar. 

II. MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu at 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ......00.00. 00. kr. 8.50 á mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ......00.00. 000... — 10.75 - -— 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. ......00000 0000. — 2110 - — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ........00.. 0000... — 39.00 — —- 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskrånni skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og gjald fyrir 
raforku. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 200.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt kr. 200.00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. 

III. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 
húsnæðis og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heim!taugar- 
gjald af hverri heimtaug (spennist.) fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug frá 
jarðstrengskerfi og allt að 30 m loftlinuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftir- 
farandi töflu: 

Málstraumur stofnvara 
Gjald- í 3x220 V kerfi i 3x380 V kerfi Hámarksafl 

skrárliður Amp. Amp. kva. Heimtaugargjald 

1. 2< 60 1x 60 13 5 200.00 

2. 3>< 60 23 60 22 6 890.00 

3. 3x 100 3Xx 60 38 9 875.00 
4. 50 sp. 11 700.00 
5. 3x 100 66 16 250.00 

6. 3x 200 75 19 750.00 

7. 100 sp. 23 400.00 

8. 3x 350 3x 300 132 32 420.00 

9. 150 sp. 37 190.00 
10. 200 sp. 46 780.00 

11. 3x 350 231 53 930.00 

12. 300 sp. 74 400.00 

13. 500 sp. 124 300.00 

Sp. = Spennir, 

B 55
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Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu stylztu greiðfæru leið 

að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg, skal leita 

samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreg- 

inn Í. 
Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda), skal 

lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin 

akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. 
Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m bannig: 

Yj = (2504-4XkKVA) kr/m. 
Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 m þannig: 

Yi = (504-3XKVA) kr/m að viðbættum 2500 kr. á hvern staur í umframlengd. 
Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 

hana, sem hér segir: 

60 amp. einfasa ............... kr. 1300.00 
60 amp. þrífasa ............... -— 1560.00 

Séu aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandi greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja 
til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 
rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 
stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við serð húsnæðis 
fyrir spennistöðina, greiðist af rafveitunni (í leiguformi, t. d. fyrir lengri tíma) 
og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en 
notkun hefst. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Vatnsleysustrandarhrepps hefur samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og raforkulögum 
nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stad og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu 
Vatnsleysustrandarhrepps, nr. 57 9. marz 1968. 

Atvinnumálaráðuneytið, 29. október 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  

 Þorv. K. Þorsteinsson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Keflavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

Um kwst.mæli á kr. 5.90 hverja kwst. 
Um kwst.mæli á kr. 2.15 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 28.60 á ári 
af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald 
skal greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 8.80 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwstmæli á 130 aura hverja kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 
10.40 á mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal 
telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er 
minna en 5 m?, skal teljast sem hálft, en stærra en 25 m?, sem tvö. Leiga af 

af einum mæli er innifalin í fastagjaldinu. 
Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m?, má miða við sameigin- 

legt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 m? jafngildi einu herbergi og 6 m“ 

hálfu herbergi. 

C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 3.20 hverja kwst., hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds, kr. 650.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum, kr. 1.30 hverja kwst. 
Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kw.: 
a. Um kwstmæli á 95 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt 

að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, 
en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir véla- 
lagnir eða tvígjaldsmæli, sem sellur er til eftirlits með að rofið sé á til- 

skildum tíma. 
b. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.65 hverja kwst. í 1%% klst. tvisvar sinnum á dag á 

tímum mesta álags rafveitunnar, en á 95 aura hverja kwst. utan þeirra tíma. 
c. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.65 hverja kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta 

álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en Í klst. í senn, en á 102 aura hverja 
kwst. utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 1152.60 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 

mínútna meðalálag og auk þess 66 aura á notaða kwst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl, má selja þannig: Un mæli á kr. 
752.75 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess 66 aura á notaða kwst.
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D. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 50 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 1% klst. í senn. 
Um kwst.mæli á 20 aura hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 7. io

 

Önnur skilyrði fyrir raforkusöln til hitunar. 

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina, og kosti viðhald þeirra. Þó getur 

rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar 
þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 
gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum taf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða, á 1.70 hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 
tæki fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 3.30 hverja kwst. 

3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 64 aura hverja kwst., 
ef straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á 54 aura 
hverja kwst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og 1.30 hverja kwst. frá kl. 8.30 til 

kl. 22. 
4. Til satnalýsingar á 130 aura hverja kwst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A— 1. Þegar sérstaklega stendur á, má raf- 
veitustjóri þó, að tilskyldu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrár- 

lið CE (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um verulega aukn- 

ingu frá vetrarnotkun að ræða. 
Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna 

orkunýtingar rafveitunnar. 

II. MÆLALEIGUR 

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

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. .....0.00.000 0000. kr. 8.50 á mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. .......0000. 0000. — 10.75 - —- 
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. .......000.0 0000. — 2110 — — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. 22.00.0000... 000. — 39.00 — — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni skal årsleigan 

vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leisan er innheimt um leið og gjald fyrir 
raforku. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 200.00.
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Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt kr. 200.00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. 

ITIL HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 

húsnæðis og helztu raforkunotkun. 
Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heimtaugar- 

gjald af hverri heimtaug (spennist.) fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug frá 
jarðstrengskerfi og allt að 30 m loftlinuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftir- 

farandi töflu: 
Málstraumur stofnvara 

Gjald- í 3x220 V kerfi í 3x380 V kerfi Hámarksafl 
skrárliður Amp. Amp. kva. Heimtaugargjald 

1 2Xx 60 1x 60 13 5 200.00 

2 3x 60 2x 60 22 6 890.00 
3 3x 100 3x 60 38 9 875.00 
4. 50 sp. 11 700.00 
b. 3Xx 100 66 16 250.00 

6 3x 200 75 19 750.00 
7 100 sp. 23 400.00 
8 3Xx 350 3x 300 132 32 420.00 

9. 150 sp. 37 190.00 
10. 200 sp. 46 780.00 
11. 3x 350 231 53 930.00 

12. 300 sp. 74 400.00 

13. 500 sp. 124 300.00 

Sp. = Spennir. 

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu stytztu greidfæru leið 
að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegs, skal leita 
samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreg- 
inn Í. HE 

Sé jardlinuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda), skal 
lengd heimtaugar reiknuð frá loftlinustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m þannig: 
Y} = (250+4XxKVA) kr/m. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 m þannig: 
Y1 = (50+3xKkVA) kr/m að viðbættum 2500 kr. á hvern staur í umframlengd. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal gretti fyrir 
hana, sem hér segir: 

  

60 amp. einfasa ............... kr. 1300.00 
60 amp. þrífasa ............... — 1560.00 

Séu aðstæður þannis, að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal 
notandi greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að 
setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja
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til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi 
rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spenni- 
stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis 
fyrir spennistöðina, greiðist af rafveitunni (í leiguformi, t. d. fyrir lengri tíma) 
og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða 
eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en 
notkun hefst. 

Gjaldskrá þessi, sem rafveitunefnd Keflavíkur hefur samið og bæjarstjórn sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforku- 
lögum nr. 12 2. april 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin eldri gjald- 
skrá Rafveitu Keflavíkur, nr. 43 18. febrúar 1966. 

Atvinnumálaráðuneytið, 31. október 1966. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

Nr. 295. 31. október 1966. 
GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Gerðahrepps. 

I. RAFORKA 

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwstmæli á kr. 5.90 hverja kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 2.15 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 28.60 á ári 

af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald 
skal greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 8.80 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

1. Um kwst.mæli á 130 aura hverja kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 
10.40 á mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal 
telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er 
minna en 5 m?, skal teljast sem hálft, en stærra en 25 m?, sem tvö. Leiga af 
af einum mæli er innifalin í fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m?, má miða við sameigin- 
legt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 m? jafngildi einu herbergi og 6 m? 
hálfu herbergi.
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C. Vélanotkun. 

Um kwst.mæli á kr. 3.20 hverja kwst., hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 

má krefjast minnsta árgjalds, kr. 650.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 

Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum, kr. 1.30 hverja kwst. 

Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt eða mjólkuriðnað er yfir 

20 kw.: 
a. Um kwstmæli á 95 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn i allt 

að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, 

en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir véla- 

lagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á til- 

skildum tíma. 
b. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.65 hverja kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag á 

tímum mesta álags rafveitunnar, en á 95 aura hverja kwst. utan þeirra tíma. 
c. Um tvígjaldsmæli á kr. 5.65 hverja kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta 

álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en Í klst. í senn, en á 102 aura hverja 
kwst. utan þess tíma. 

Um mæli á kr. 1152.60 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 

mínútna meðalálag og auk þess 66 aura á notaða kwst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl, má selja þannig: Um mæli á kr. 
752.75 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess 66 aura á notaða kwst. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 50 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 
3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 1% klst. í senn. 
Um kwst.mæli á 20 aura hverja kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 7. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina, og kosti viðhald þeirra. Þó getur 

rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar 
þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 

gilda um leigu mæla. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillir notaður. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða, á 1.70 hverja kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 
tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 3.30 hverja kwst. 

Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 54 aura hverja kwest., 
ef straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á 54 aura 
hverja kwst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og 1.30 hverja kwst. frá kl. 8.30 til 
kl. 22. 
Til gatnalýsingar á 130 aura hverja kwst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar 
gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má raf-
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veitustjóri þó, að tilskyldu samþykki rafveitustjornar, veita afslátt frå gjaldskrár- 
lið C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um verulega aukn- 
ingu frá vetrarnotkun að ræða. 

Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna 
orkunýtingar rafveitunnar. 

II. MÆLALEIGUR 

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

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ......0000..0 0. kr. 8.50 á mán. 
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ........0.00 0000. — 10.75 — — 
3. Af þrifasa mælum 50 til 200 amp. .......000000 000. — 27.10 - — 
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ........0000000 0000. — 39.00 - -— 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskrånni skal årsleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan er innheimt um leið og sjald fyrir 
raforku. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greitt, svo til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 200.00. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt kr. 200.00 gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. 

Il. HEIMTAUGARGJÖLD 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir 
hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun 
húsnæðis og helztu raforkunotkun. 

Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á sömu lóð) og skal greitt heimtaugar- 
gjald af hverri heimtaug (spennist.) fyrir allt að 15 m jarðstrengsheimtaug frá 
jarðstrengskerfi og allt að 30 m loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftir- 
farandi töflu: 

Málstraumur stofnvara 
Gjald- í 3x220 V kerfi í 3X380 V kerfi Hámarksafl 

skrárliður Amp. Amp. kva. Heimtaugargjald 

1. 2x 60 1x 60 13 5 200.00 

2. 3>< 60 2x 60 22 6 890.00 

3. 3x 100 3Xx 60 38 9 875.00 

4. 50 sp. 11 700.00 
5. 3X100 66 16 250.00 
6. 3x 200 75 19 750.00 

7. 100 sp. 23 400.00 
8. 3x 350 3x 300 132 32 420.00 

9. 150 sp. 37 190.00 
10. 200 sp. 46 780.00 

11. 3x 350 231 53 930.00 

12. 300 sp. 74 400.00 
13. 500 sp. 124 300.00 

Sp. = Spennir.
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Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu slytztu greiðfæru leið 
að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg, skal leit: 
samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreg- 
inn Í. 

Sé jarðlinuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda), skal 
lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin 
akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. 

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m Þannis: 
Yj == (250--4XkKVA) kr/m. 

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 m þannig: 
71 = (50+3XK VA) kr/m að viðbættum 2500 kr. á hvern staur í umframlengd. 

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir 
hana, sem hér segir: 

60 amp. einfasa ............... kr. 1300.00 
60 amp. þrífasa ............... — 1560.00 

Séu aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði 
óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. 

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtangar eða spennis, skal 
notandi greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegi eða hagkvæmara að 
selja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti, vegna eins noianda, skal hann leggja 
til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara Þykir að dómi 
rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. 

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu 
hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. 

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um serð spenni- 
stöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við serð húsnæðis 
fyrir spennistöðina, greiðist af rafveitunni (í leiguformi, t. d. fyrir lengri tíma) 
og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi. 

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulast hverfi að ræða 
eða aðstæður ócðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. 
Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en 
notkun hefst. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Gerðahrepps hefur samþykkt, staðfestist hér 
með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1993, og raforkulögum nr. 12 2. april 1946, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt er úr gildi numin eldri gjaldskrá Rafveitu Gerðahrepps, nr. 64 
23. marz 1966. 

Atvinnumálaráðuneytið, 31. október 1966. 

Ingólfur Jónsson. 
  
Þorv. K. Þorsteinsson.
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REIKNINGUR 

Hins almenna kirkjusjóðs árið 1965. 

A. Rekstrarreikningur. 

  

  

kr. 375465.38 
—  29841.60 
— 72790.63 

Kr. 478097.61 

kr 25794.00 

— 452303.61 

Kr. 478097.61 

kr. 7117335.10 
935533.36 

1513650.67 
125322.13 

  

kr. 1132219.03 
— 454159.19 
  

Kr. 1586378.22 
—- 505169.40 
  

Tekjur 
Vextir af lánum kirkna .......0.000000 0000... 

— — skuldabréfum ......... ENSROÐRSÐRSÐRÐNRR 

— — innstæðu í Landsbanka Íslands ........... 

Gjöld 
Rekstrarkostnaður ..........00000 00... 

Tekjuafgangur ..........000.200 0. annar 

B. Efnahagsreikningur 

i Eignir 
Í lánum kirkna .........0.00000 00... 

Skuldabréf  ..........0 000 

Innstæða í Landsbanka Íslands ............... 
Peningar i sjóði .........020202 000. 

Skuldir 
Eignir kirkna 1. janúar 1965 ................... 
Innlög á árinu ..........0.00..00 000. 
Vextir ...........00 0 

— Úttekið innstæðufé ........0..000. 20. 

Eignir kirkna 31. des. 1965 ..............0.00... 
Tekjuafgangur frá fyrra ári .................. 

=- Ráðstafað sem vaxtagreiðslu til kirkna ...... 

r. 9691841.26 

. 8597568.18 

1081208.82 
  

kr. 14919.84 
— 1855.58 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

. 9678777.00 

13064.26 
  

Kr. 9691841.26
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SKÝRSLA 

um eignir kirkna í Hinum almenna kirkjusjóði árið 1965. 

Eign í árslok Eign í árslok 

  

Kirkjur 1964 Tekið út Lagt inn Vextir 1965 
kr. kr. kr. kr. kr. 

N.-Múlaprófastsdæmi: 

Skeggjastaðakirkja ....... 4593.68 4500.00 — 174,32 268.00 
Hofskirkja i Vopnafirdi .. 6167.09 — 93925.00 3581,91  103674.00 
Vopnafjarðarkirkja ...... 310.67 — — 17.33 328.00 
Hofteigskirkja ........... 7690.55 — — 422,45 8113.00 
Eiríksstaðakirkja ........ 500.65 — - 27.35 528.00 
Sleðbrjótskirkja ......... 3030.37 — 166.63 3197.00 
Möðrudalskirkja ......... 4386.68 - - 241.32 4628.00 
Kirkjubæjarkirkja ....... 17868.15 — — 982.85 18851.00 
Eiðakirkja .............. 2825.86 — 1000.00 206.14 4032.00 
Hjaltastaðakirkja ........ 7482.48 — 411.52 7894.00 
Valþjóðsstaðarkirkja ..... 641.05 — — 35.95 677.00 
Ásskirkja ................ 91523.18 — 5033.82 96557.00 
Bakkagerðiskirkja ........ 49.79 — - 3.21 53.00 
Njarðvíkurkirkja ........ 1477.83 - - 81.17 1559.00 
Húsavíkurkirkja ......... 2454.59 — - 135.41 2590.00 
Seyðisfjarðarkirkja ...... 181.24 — - 9.76 191.00 
Klyppsstaðakirkja ....... 3590.93 —- — 157.07 3748.00 

154774.79 4500.00  94925.00  11688,21  256888.00 

S.-Múlaprófastsdæmi: 

  

Vallanesskirkja .......... 18.85 - 1500.00 56.15 1575.00 
Þingmúlakirkja ......... 2007.86 — — 110.14 2118.00 
Hallormsstaðarkapella 191.53 — — 10.47 202.00 

Neskirkja í Norðfirði .... 707.56 — — 38.44 746.00 
Brekkukirkja, Mjóafirði .. Ab2 00 — 200.00 3.48 208.00 
Kolfreyjustadarkirkja 59.64 - — 3.36 63.00 
Fáskrúðsfjarðarkirkja .... 802.60 — 44,40 847.00 

Stöðvarkirkja ............ 42.59 — — 2.41 45.00 
Djúpavogskirkja ........ 367.00 — - 20.00 387.00 
Berunesskirkja .......... 253.90 00 — = 14.10 268.00 
Berufjarðarkirkja ........ 253.90 — — 14.10 268.00 
Hofskirkja .............. 261.31 — — 14.69 276.00 

4971.26 — 1700.00 331.74 7003.00 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi: 

Kirkjubygg.sj., Höfn ...... 2155.38 — — 118.62 2274.00 
Bjarnanesskirkja ......... 2509.50 — — 138.50 2648.00 
Stafafellskirkja .......... 1300.58 — — 71.42 1372.00 
Einholtskirkja ........... 2.29 — 200.00 3.71 206.00
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Eign í árslok 

  

  

  

Kirkjur 1964 Tekið út Lagt inn Vextir 1965 

kr. kr. kr. kr. kr. 

Kaálfafellsstaðarkirkja .... 178.60 — — 9.40 188.00 

Hofskirkja í Öræfum ...... 17574.20  14500.00 — 684.80 3759.00 

23720.55  14500.00 200.00 1025.45 10447.00 

V.-Skaftafellsprófastsdæmi: 

Prestsbakkakirkja ....... 1270.83 - 70.17 1341.00 

Kálfafellskirkja .......... 1936.74 — 106.26 2043.00 

Byggsj. kirkju ad Kirkjubkl. 2027.50 — — 111.50 2139.00 

Grafarkirkja ............. 9314.80 — — 512.20 9827.00 

Pykkvabæjarkl.kirkja .... 5875.69 — 10500.00 804,31 17180.00 
Langholtskirkja .......... 10080.70 — 554.30 10635.00 
Vikurkirkja ............. 333.78 — — 18,22 352.00 
Skeiðflatarkirkja ......... 5572.11 — 306.89 5879.00 
Reyniskirkja ...........… 395.88 00 0 — — 22.12 418.00 

Sólheimakapella ......... 11525.05 — 633.95 12159.00 

48333.08 — 10500.00 3139.92 61973.00 

Rangárvallaprófastsdæmi: 

Eyvindarhólakirkja ...... 69.11 — 3.89 73.00 

Ásólfsskálakirkja ........ 514.73 500.00 14.27 1029.00 

Stóradalskirkja .......... 1337.77 — mm 73.23 1411.00 

Byggsj. Stóradalskirkju .. 4377.89 — 241.11 4619.00 

Krosskirkja .......0.00... 9629.39 — — 529.61 10159.00 

Akureyjarkirkja ......... 887.11 — — 48.89 936.00 

Vaðmúlastaðakapella ..... 125508.14 8000.00 1060.00 6698.86  125207.00 

Breiðabólsstaðarkirkja ... 1738.64 — — 95.36 1834.00 

Hlíðarendakirkja ........ 3773.68 — — 207.32 3981.00 

Oddakirkja .......0.0.... 22802.81 —  10000.00 1254.19 24057.00 
Stórólfshvolskirkja ....... 19951.63 660.00 — 1089.37 20381.00 
Bygg.sj. Keldnakirkju .... 24896.39 —  10000.00 1644.61 36541.00 
Kálfholtskirkja .„......... 9387 ,50 2000.00 534.50 11922.00 
Hábæjarkirkja ........... 160.91 — —= 9.09 170.00 
Årbæjarkirkja ........... 212.95 — — 12.05 225.00 
Skarðskirkja ............ 37215.57  10000.00 1879.43 29095.00 
Hagakirkja .............. 6.90 sm — 0.10 7.00 
Marteinstungukirkja ..... 187.76 — — 10.24 198.00 
— Menningarsj. G. G. .... 70570.86 — 10854.74 4970.40 86396.00 

333229.74  18660.00  34354,74  19316.52  368241.00 

Árnessprófastsdæmi : 

Stóra-Núpskirkja ........ 507.3 27.68 535.00 
Ólafsvallakirkja ......... 3527.46 — — 194.54 3722.00 
Hrepphålakirkja ......... 507.32 — — 27.68 535.00 

Hrunakirkja ............. 2742.75 — — 151.25 2894.00 
Tungufellskirkja ......... 10144.57 — — 558.43 10703.00
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Kirkjur 1964 Tekið út Lagt inn Vextir 1965 

kr. kr. kr. kr. kr. 

Skálholískirkja .......... 68293,43  43170.95  72661.45 3740.07  101524.00 
Torfastadakirkja ......... 1066.55 — — 58.45 1125.00 
Haukadalskirkja ......... 1449.46 — - 79.54 1529.00 
Bræðratungukirkja ....... 1474.27 - - 80.73 1555.00 
Úthlíðarkirkja ........... 14784.80 — — 813.20 15598.00 
Mosfellskirkja ........... 327.66 — —- 18.34 346.00 
Middalskirkja ............ 14463.63 — 200.00 795.37 15459.00 
Stóru-Borgarkirkja ....... 3092.57 — 1000.00 193.43 4286.00 
Búrfellskirkja ........... 380.89 — - 21.11 402.00 
Þingvallakirkja .......... 7121.16 — — 391.84 7513.00 
Ny Þingvallakirkja ....... 1916.56 — - 105.44 2022.00 
Úlfljótsvatnskirkja ...... 1218.95 - 67.05 1.286.00 
Hraungerðiskirkja ....... 3994.78 - 219.22 4214.00 
Villingaholtskirkja ....... 24591.85 — 1352.15 25944,00 
Selfosskirkja ............ 2026.99 111.01 2138.00 
Eyrarbakkakirkja ........ 1189.38 - — 62.62 1252.00 
Stokkseyrarkirkja ....... 1942.17 - 106.83 2049.00 
Gaulverjabæjarkirkja .... 967.30 — — 53.70 1021.00 
Kotstrandarkirkja ........ 38847.21 — - 2136.79 40984.00 
Hjallakirkja ............. 55.01 SEE — 2.99 58.00 
Strandarkirkja ........... 6738236.73  17247.45 50692882 347243.90  7575162.00 

6944870.77  60418.40 580790.27 358613.36 7823856.00 

Kjalarnessprófastsdæmi: 

Grindavíkurkirkja ....... 2872 11 — — 157.89 3030.00 
Útskálakirkja ............ 575.04 — — 31.96 607.00 
Hvalsnesskirkja .......... 130530.27 9100.,00 1500.00 7072.73  130003.00 
Keflavíkurkirkja ........ 493.23 — — 2777 521.00 
Hafnarfjardarkirkja ...... 2677.34 — — 147.66 2825.00 
Kálfatjarnarkirkja ....... 860.60 — — 47.40 908.00 

Garðakirkja ............. 2123.65 — 200.00 122.35 2446.00 
Bessastaðakirkja ........ 189.77 — — 10.23 200.00 
Mosfellskirkja ........... 895.24 — — 48.76 944,00 
Ytri-Njardvikurk. (bygg.sj.) 224,45 300.00 21,55 546.00 
Lágafellskirkja .......... 1035.10 — — 56.90 1092.00 
Viðeyjarkirkja .......... 14191.39 — 200.00 786.61 15178.00 
Reynivallakirkja ........ 13585.67  12000.00 — 304.33 1840.00 
Saurbæjarkirkja ......... 227.33 — — 12.67 240.00 
Brautarholtskirkja ....... 2610.82 — — 143.18 2754.00 
Landakirkja ............. 764.23 2200.00 110.77 3075.00 

173806.24  21100.00 4400.00 9102.76  166209.00 

Reykjavikurpråfastsdæmi: 

Dómkirkjan ............. 56857,49 3124,51 59982,00 
Langholtskirkja ......... 1685.41 - 92.59 1778.00



Nr. 227. 

Eign í árslok 

450 

Eign í árslok 

  

  

  

Kirkjur 1964 Tekið út Lagt inn Vextir 1965 
kr. kr. kr. kr kr. 

Kópavogskirkja .......... 119.77 — — 6.23 126.00 

Hallgrímskirkja ......... 18308.41 140000.00 156485.00 1368.59 36162.00 

Laugarnesskirkja ........ 1336.88 — — 73.12 1410.00 
Nesskirkja .......0....... 159.70 — 1100.00 59.30 1319.00 
Háteigskirkja ........... 250.46 — — 13,54 264.00 
Bústaðakirkja ........... 208525.00 ——0….— —  11469.00  219994.00 

287243.12 140000.00 157585.00  16206.88  321035.00 

Borgarfjarðarprófastsdæmi: 

Saurbæjarkirkja ......... 7183.53 — 395.47 7519.00 

Hallgrímskirkja .......... 17128.60 — 400.00 950.40 18479.00 
Leirårkirkja ............. 1615.80 — — 89.20 1705.00 
Hvanneyrarkirkja ....... 648.02 — 35.98 684.00 
Bæjarkirkja ............. 160.36 — — 8.64 169.00 
Fitjakirkja .............. 1859.79 — — 102.21 1962.00 
Reykholtskirkja .......... 350.13 — — 18.87 369.00 
Stóra-Ásskirkja .......... 9309.15 — — 511.85 9821.00 
Gilsbakkakirkja ......... 2773.67 1200.00 — 125.33 1699.00 
Síðumúlakirkja  ......... 158.50 — 5000.00 238.50 5997.00 
Húsafellskapella ......... 2407.44 —- 100.00 132.56 2640.00 

43594.99 1200.00 5500.00 2609.01 50504.00 

Mýraprófastsdæmi: 

Stafholtskirkja .......... 191.23 — — 10.77 202.00 
Hjarðarholtskirkja ....... 12.19 — — 0.81 13.00 
Hvammskirkja .......... 19162.48 — 3011.10 1191.42 23365.00 
Nordurtungukirkja ....... 1112.11 — - 60.89 1173.00 
Borgarkirkja ............ 350.87 — — 19.13 370.00 
Borgarnesskirkja ........ 249,35 — 750.00 27.65 1027.00 
Álftanesskirkja .......... 2470.47 — — 190.53 3661.00 
Akrakirkja ............. 289.57 —- — 15.438 305.00 
Álftártungukirkja ........ 2651.42 — — 145.58 2797.00 

27489.69 — 3761.10 1662.21 32913.00 

Snæfellsnessprófastsdæmi: 

Miklaholtskirkja ........ 4444.28 100.00 257.12 4796.00 
— (viðhaldssjóður) ...... 2031.63 — — 111.37 2143.00 
Fáskrúðarbakkakirkja ... 156.39 - — 861.00 165.00 
Rauðamelskirkja ........ 10934.70 — 601.30 11536.00 
Kolbeinsstaðakirkja ...... 484.15 — — 26.85 511.00 

— (raflýsingarsjóður) .... 10359.01 2291.00 — 501.99 8570.00 
Stadastadarkirkja ........ 1828.48 — 190.52 1929.00 
Budakirkja .............. 319.36 — - 17.64 337.00 
Ólafsvíkurkirkja ........ 1828.48 - — 100.52 1929.00 
Ingjaldshólskirkja ....... 82.90 — — 4,10 87.00



  

  

  

451 Nr. 227. 

Eign í árslok Eign í árslok 
Kirkjur 1964 Tekid ut Lagt inn Vextir 1965 

kr. kr. kr. kr. kr. 

Brimilsvallakirkja ....... 1828.48 — — 100.52 1929.00 
Setbergskirkja ........... 25785.47 —  10000.00 1762.53 37548.00 
Grafarnesskirkja ......... 406.38 — — 22.62 429.00 
Stykkishólmskirkja ...... 338.54 — — 18.46 357.00 
Helgafellskirkja .......... 4096.57 — 225.43 4322.00 
Bjarnarhafnarkirkja ..... 338.53 — — 18.47 357.00 
Breiðabólsstaðarkirkja 15005.07 — 2000.00 843.93 17849.00 
Narfeyrarkirkja .......... 11422.58 — — 628.42 12051.00 

91691.00 2291.00 12100.00 5945.00  106845.00 

Dalaprófastsdæmi: 

Kvennabrekkukirkja ..... 484.23 — —— 26.77 511.00 
Stóra- Vatnshornskirkja 42533.39  42500.00 — 1579.61 1613.00 
Snóksdalskirkja .......... 14964.,57 — 823.43 15788.00 
Hvammskirkja .......... 2949.56 - — 162.44 3112.00 
Hjardarholtskirkja ....... 3907.25 — - 214.75 4122.00 
Staðarfellskirkja ......... 39836.55 - - 2191.45 42028.00 
Staðarhólskirkja ......... 381.80 — == 21.20 403.00 
Skarðskirkja ............ 6704.58 — 200.00 372.42 7277.00 
Dagverdarnesskirkja ..... 2844.33 — — 156.67 3001.00 

114606.26  42500.00 200.00 5548.74 77855.00 

Barðastrandarprófastsdæmi: 

Flateyjarkirkja .......... 1896.84 — — 104.16 2001.00 
Reykhólakirkja .......... 2238.63 — — 123.37 2362.00 
Garpsdalskirkja .......... 1704.12 — — 93.88 1798.00 
Staðarkirkja ............. 8910.06 — 100.00 458.94 8869.00 
Brjánslækjarkirkja ...... 1801.08 — 2000.00 171.92 3973.00 
Hagakirkja .............. 1788.85 — —- 98.15 1887.00 
Sauðlauksdalskirkja ..... 4007.36 — 2000.00 266.64 6274.00 
Saurbæjarkirkja ......... 3562.19 — — 195.81 3758.00 
Breidavikurkirkja ........ 3562.19 — — 195.81 3758.00 
Patreksfjardarkirkja ..... 1139.54 — — 62.46 1202.00 
Stóra-Laugardalskirkja 6266.54 — 3000.00 344.46 9611.00 
Bíldudalskirkja .......... 991.51 — — 54.49 1046.00 
Selárdalskirkja .......... 71398.07 — = 3926.93 75325.00 

108666.98 — 7100.00 6097.02  121864.00 

V.-Ísafjarðarprófastsdæmi: 
Hrafnseyrarkirkja ....... 123.31 — 6.69 130.00 
Álftamýrarkirkja ........ 76.95 — - 4.05 81.00 
Þingeyrarkirkja ......... 759.86 - — 42.14 802.00 
Hraunskirkja ............ 16770.64 - 922.36 17693.00 
Nupskirkja .............. 3091,81 — 170.19 3262.00 
Myrakirkja „............. 114.85 — — 6.15 121.00



  

  

  

Nr. 227. 452 

Eign i árslok Eign í árslok 
Kirkjur 1964 Tekið út Lagt inn Vextir 1965 

kr. kr. kr. kr. kr. 

Sæbólskirkja ............ 395.74 — — 22.26 418.00 
Holtskirkja .............. 496.45 — 27.55 524.00 
Flateyrarkirkja .......... 568.83 — — 31.17 600.00 
Kirkjubålskirkja ......... 568.83 — — 31.17 600.00 

Staðarkirkja ............. 255.22 — — 13.78 269.00 

23222.49 - — 1277.51 24500.00 

N.-Ísafjarðarprófastsdæmi: 

Hólskirkja í Bolungarvík . 2336.47 — — 128,53 2465.00 
Ísafjarðarkirkja BERA 11082.93 — 610.07 11693.00 

Ogurkirkja .............. 6406.39 - - 352.61 6759.00 
Eyrarkirkja í Seyðisfirði .. 6277 .91 - —- 345.09 6623.00 
Súðavíkurkirkja ......... 353.75 — - 19.25 373.00 
Vatnsfjardarkirkja ....... 672.74 - 37.26 710.00 

Nauteyrarkirkja ......... 4757.56 — 261.44 5019.00 
Melgraseyrarbænhus ..... 1715.24 — — 94.76 1810.00 
Hesteyrarkirkja ......... 2112.29 — —- 115.71 2228.00 
Staðarkirkja í Aðalvík .... 3460.95 - — 190.05 3651.00 

39176.23 — — 2154.77 41331.00 

Strandaprófastsdæmi: 

Árnesskirkja ............ 12959.97 — 713.03 13673.00 
Stadarkirkja i Steingr.f. .. 926.78 — — 51.22 978.00 
Kollafjarðarnesskirkja 54.67 —- — 3.33 58.00 
Prestsbakkakirkja ........ 343.91 a — 19.09 363.00 
Staðarkirkja í Hrútaf. .... 1693.17 — — 92.83 1786.00 

15978.50 — — 879.50 16858.00 

Húnavatnsprófastsdæmi: 

Melstaðarkirkja .......... 112.22 — 14000.00 198.78 14311.00 
Kirkjuhvammskirkja ..... 253.88 — —- 14.12 268.00 
Staðarbakkakirkja ....... 425.01 — - 22.99 448.00 

Efra-Núpskirkja ......... 322.62 — — 17.38 340.00 
Tjarnarkirkja -........... 7.90 — — 1.10 9.00 
Breidabålsstadarkirkja 964.72 — — 53.28 1018.00 
Víðidalstungukirkja ..... 964.72 — 1143.75 58.53 2167.00 
Þingeyrakirkja .......... 541.77 — — 30.23 572.00 
Undirfellskirkja ......... 595.65 — — 32.35 628.00 
Blönduósskirkja ......... 3280.60 — 180.40 3461.00 
Holtastaðakirkja ......... 2485.40 — — 136.60 2622.00 
Bólstaðarhlíðarkirkja 2485.40 1143.75 141.85 3771.00 
Bergsstaðakirkja ......... 286.28 — — 15.72 302.00 
Auðkúlukirkja ........... 1195.80 396.20 7592.00 
Svínavatnskirkja ......... 2031.65 — — 111.35 2143.00 
Höskuldsstaðakirkja ..... 333.88 - - 18.12 352.00



  

  

  

453 Nr. 227. 

Eign í árslok Eign í árslok 
Kirkjur 1964 Tekið út Lagt inn Vextir 1965 

kr. kr. kr. kr. kr. 

Höfðakirkja ............. 47.30 — — 2.70 50.00 
Hofskirkja .............. 3277.29 — — 180.71 3458.00 

25612.09 —  16287.50 1612.41 43512.00 

Skagafjarðarprófastsdæmi: 

Hvammskirkja .......... 2405.15 — —- 131.85 2537.00 
Ketukirkja .............. 2693.60 — — 148.40 2842.00 
Sauðárkrókskirkja ....... 2575.12 - — 141.88 2717.00 
Ripurkirkja ............. 536.88 - — 29.12 566.00 
Glaumbæjarkirkja ........ 899.09 — — 49.91 949.00 
Reynisstadarkirkja ....... 1273.36 — 69.64 1343.00 
Víðimýrarkirkja ......... 1178.02 — — 64.98 1243.00 
Mælifellskirkja .......... 589.98 — — 32.02 622.00 
Reykjakirkja ............ 1136.67 — — 62.33 1199.00 
Ábæjarkirkja ............ 1136.67 — - 62.33 1199.00 
Miklabæjarkirkja ........ 631.72 — — 34.28 666.00 
Silfrastadakirkja ......... 1286.66 —- — 70.34 1357.00 
Flugumyrarkirkja ........ 1357.10 — SE 74.90 1432.00 
Hólakirkja .............. 2343.28 800.01) 139.72 3283.00 
Vidvikurkirkja .......... 494,03 — — 26.97 521.00 
Hofsstadakirkja .......... 507.87 — - 27.13 535.00 
Hofskirkja .............. 761.85 — — 42.15 804.00 
Fellskirkja .............. 44.93 — - 2.07 47.00 
Barðskirkja ............. 7838.93 — — 431.07 8270.00 
Knappsstadakirkja ....... 2895.36 — - 159.64 3055.00 

32586.27 — 800.00 1800.73 35187.00 

Eyjafjarðarprófastsdæmi: 

Miðgarðakirkja .......... 838.58 — —- 46.42 885.00 
Siglufjarðarkirkja ....... 69.46 -- — 3.54 73.00 
Vallakirkja .............. 327.09 — — 17.91 345.00 
Urðakirkja .............. 376.85 a — 21.15 398.00 
Upsakirkja ..........0... 2742.74 — — 151.26 2894.00 
Hríseyjarkirkja .......... 2877.75 — — 158.25 3036.00 
Stærri-Árskógskirkja 154.55 — — 8.45 163.00 
Möðruvallaklausturskirkja 11426.85 — 1000.00 637.15 13064.00 
Bakkakirkja ............. 1447.55 — — 79.45 1527.00 
Bægisárkirkja ........... 691.61 — — 38.39 730.00 
Akureyrarkirkja ......... 1843.28 — — 101.72 1945.09 
Lögmannshlíðarkirkja 3042.32 — — 167.68 3210.00 
Munkapverårkirkja ...... 308.52 — — 17.48 326.00 
Kaupangskirkja ......... 408.69 — — 22.31 431.00 
Grundarkirkja .......... 380.89 —— — 21.11 402.00 
Möðruvallakirkja ........ 380.89 — — 21.11 402.00 
Saurbæjarkirkja ......... 18748.60 — — 1031.40 19780.00 
Hólakirkja .............. 380.89 - — 21.11 402.00 

46447.11 — 1000.00 2565.89 50013.00 
B 57



  

  

Nr. 227. 454 

Eign í árslok Eign í árslok 
Kirkjur 1964 Tekið út Lagt inn Vextir 1965 

kr. kr. kr. kr. kr. 

S.-Þingeyjarprófastsdæmi: 

Laufásskirkja ........... 387.38. 200000.00  200009.00 21,62 409.00 
Svalbarðskirkja ......... 307.19 — — 16.81 324.00 

Grenivíkurkirkja ........ 3080.06 — 168.94 3249.00 
Hålskirkja .,............ 4181.10 Se 229.90 4411.00 
Tllugastaðakirkja ........ 34.66 — — 2.34 37.00 
Ljósavatnskirkja ........ 2723.04 — — 149.96 2873.00 

Þóroddsstaðakirkja ...... 3435.98 — — 189.02 3625.00 
Lundarbrekkukirkja ..... 2722.41 - — 149.59 2872.00 
Skútustaðakirkja ........ 171.41 — - 9.59 181.00 
Reyvkjahlíðarkirkja ....... 609.99 - - 34.01 644,00 

Grenjadarstadarkirkja .... 10081.54 554,46 10636.00 
Þverárkirkja ............ 1307.02 — 71.98 1379.00 
Einarsstaðakirkja ........ 1307.02 - 71.98 1379.00 
Nesskirkja .............. 2873.52 - — 158.48 3032.00 
Þönglabakkakirkja ...... 11310.07 — — 621.93 11932.00 
Flateyjarkirkja .......... 100.46 — —- 5.54 106.00 

44632.85 O200000.00 O200000.00 2456.15 47089.00 

N.-Þingeyjarprófastsdæmi: 

Víðihólskirkja ........... 73.72 — — 4,28 78.00 
Skinnastaðarkirkja ...... 176.21 — — 9.79 186.00 
Raufarhafnarkirkja ...... 11838.18 1015.42 665.40 13519.00 
Sauðanesskirkja ......... 556.51 — — 30.49 587.00 
Svalbardskirkja ......... 269.55 — — 14.45 284.00 

12914.17 1015.42 724.41 14654.00 
  

8597568.18 505169.40 1132219.03 454159.19 9678777.00 
  

Sé tekjuafgangi, kr. 13064.26, bætt við ofangreinda upphæð, kr. 9678777.00, 
verður cign sjóðsins í árslok, eins og segir í aðalreikningi, kr. 9691841.26. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson.



REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs vangefinna 1965. 

Rekstrarreikningur styrktarsjóðs vangefinna 1. jan.—31. des. 1965. 

  

  

  

Tekjur: 
Flöskugjald ...........0..0 00. kr. 11 788 892.60 
Vaxtatekjur ............0.0...000 0. — 126 382.00 

kr. 11915 274.60 
Gjöld umfram tekjur ...............0.0 02 — 794 042.40 

Kr. 12 709 317.00 

Gjöld 
Styrkir: Til Kópavogshælis ................... kr. 5 500 000.00 

—- Styrktarfél. Laugaland ............ — 550 000.00 
— Skålatunsheimilisins .............. — 5 100 000.00 
— Sólheimahælis .................... — 1550 000.00 

kr. 12 700 000.00 
Kostnaður ...........0...0.0 00 —- 9 317.00 

  

Kr. 12 709 317.00 

Efnahagsreikningur styrktarsjóðs vangefinna pr. 31. des. 1965. 

Eignir: 

  
Innstæða í Útvegsbanka Íslands hf. .........0.0.0.0... 0. kr. 1608 606.83 

Kr. 1 608 606.83 
Höfuðstóll 1. jan. 1965 ........0.0000000.. kr. 2402 649.23 
Gjöld umfram tekjur „...........0....0. — 794 042.40 

kr. 1 608 606.83   
  

Kr. 1 608 606.83 

Reykjavik, 28. april 1966. 

Hjálmar Vilhjálmsson. ÍR 

Ingólfur Guðmundsson.



Nr. 229. 458 

REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs blindra og fatlaðra 1965. 

Rekstrarreikningur 1. jan.—31. des. 1965. 

  

  

kr. 440 427.75 

1718 211.26 
  

Tekjur: 
Blindir: Gjald af súkkulaði .................... kr. 438 044.75 

Vaxtatekjur .......02020000 000 — 2 383.00 

Fatlaðir: Gjald af súkkulaði .................. kr. 1569 174.26 
Vaxtatekjur .........0..00000 0000... — 149 037.00 

Gjöld 
Blindir: Eignaaukning .................00.00 0. ne nn nn 
Fatlaðir: Eignaaukning ...............000000. 00 nn enn 

. 2158 639.01 

440 427.75 
1 718 211.26 
  

Efnahagsreikningur pr. 31. des. 1965. 

Eignir: 

. 2 158 639.01 

  

Blindir: Innstæða í sparisjóðsbók .........0..0000. 000. kr. 440 427.75 
Fatlaðir: Innstæða í sparisjóðsbók .........00000%0 0000... — 4228 126.26 

Kr. 4 668 554.01 

Skuldir: 
Blindir: Eignaaukning 1965 ..............0.0.000. 000. 0n nn nn kr. 440 427.75 
Fatlaðir: Höfuðstóll 1. jan. 1965 ................ kr. 2 509 915.00 

Eignaaukning 1965 ...............0... —- 1718 211.26 
— kr. 4 228 126.26   
  

Reykjavik, 29. april 1966. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 

. 4 668 554.01 

  
Ingólfur Guðmundsson.



457 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla J. Nikulássonar, árið 1965. 

  

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 716 .............000000 0000 vn nn kr. 65 212.85 
Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu nr. 716 ................0000000.0.. —  5543.09 

Kr. 70 754.94 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 716 ............0000.0000 0000 kr. 70 754.94 

  

Kr. 70 754.94 

Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1966. 

Gunnlaugur Þórðarson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Steinunnar Sighvatsdóttur 

og Magnúsar Ólafssonar, árið 1965. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 

Nr. 231. 

  

  

Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 487 ..........0....0.0000 00 kr. 14 786.69 
Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu nr. 487 .........0.0..00. seeeeee — 1298.52 

Kr. 16 095.21 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 487 ..........0......0 000 kr. 16 095.21 

Kr. 16 095.21 

Félagsmálaráðuneytið, 21. júlí 1966. 

Gunnlaugur Þórðarson.



Nr. 232. 458 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Jóhanns Jóhannessonar 

og Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1965. 

  

  
  

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða 385 .........000000... kr. 1645 045.61 
b. Útvegsbankainnstæða 9253 .................. — 484 288.39 
c. Sérskuldabréf Silla og Valda ............... — 187 200.00 
d. Sérskuldabréf Siglufjarðar ................. — 43 000.00 
e. Sérskuldabréf B.S.F.R. og B.S.S.R. .......... — 20 000.00 
f. Sérskuldabréf B.S.F.R. v. Olafs Helgasonar .. — 48 009.31 
s. Sérskuldabréf B.S.S.P. v. Kjartans Júlíussonar — 35 000.00 

i kr. 2 462 543.31 

Vextir 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða 386 ................ kr. 139 828.88 
b. Utvegsbankainnstæða 9253 .......0...0.0.... — 30 230.00 
c. Sérskuldabréf Silla og Valda .............. — 9 360.00 
d. Sérskuldabréf Siglufjarðar ................. — 1 520.00 
e. Sérskuldabréf B.S.F.R. og B.S.SR. „......... — 1 250.00 
f. Sérskuldabréf B.S.F.R v. Ólafs Helgasonar .. — 3 360.65 
g. Sérskuldabréf B.S.S.P. v. Kjartans Júlíussonar — 2 450 00 

—- 187 999.538 

Kr. 2 650 542.84 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða 385 ................. kr. 1 784 874.49 
b. Utvegsbankainnstæða 9253 ...............…. —- 559 771.55 
c. Sérskuldabréf Silla og Valda ............... — 172 600.00 
d. Sérskuldabréf Siglufjarðar ................. — 37 000.00 
ce. Sérskuldabréf B.S.FR. og B.S.S.R. .......... —- 20 000.00 
f. Sérskuldabréf v. Ólafs Helgasonar ......... — 41 296.80 

gs. Sérskuldabréf B.S.S.P. v. Kjartans Júlíussonar — 35 000.00 
kr. 2 650 542.84   
  

Kr. 2 650 542.84 

Félagsmálaráðuneytið, 10. ágúst 1966.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1965. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1965, B., 189, bls. 402) : 
Innstæða í Söfnunarsjóði .............0........ kr. 100 505.99 

2. Vextir af Söfnunarsjóði ..........0..0000.0..... —- 8 543.00 
3. Eign Styrktarsjóðs Páls Jónssonar í árslok 1965, 

skv. skipulagsskrá er birtist í Stjórnartíðindum 
1915, B., 128, bls. 257, 5. gr. .....0..00000 —- 178.65 

  kr. 109 227.64 
  

Kr. 109 227.64 

Gjöld 
1. Sjóður til næsta árs: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ..................... kr. 109 048.99 
Innstæða í Landsbankanum ................... — 178.65 

-———— kr. 109 227.64 
  

Kr. 109 227.64 

Í Samgöngumálaráðuneytinu, 18. ágúst 1966. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 
athugavert. 

Reykjavík, 15. september 1966. 

Guðl. Þorvaldsson. Kristján Thorlacius. 

Nr. 284. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 
og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1965. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1965, B., 188, bls. 402): 

a. Söfnunarsjóðsinnslæða ...........00.0.0.0...... kr. 48 991.17 
b. Innstæða í Búnaðarbanka — 7 204.34 

  kr. 56 195.51 
2. Vextir: 

a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu 
b. Af bankainnstæðu 

ARA kr. 4164.25 

— 432.24 
  — 4 596.49 
  

Kr. 60 792.00



Nr. 234. 460 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða ...........0.00000 000 n enn kr. 53 155.42 
b. Innstæða í Búnaðarbanka ...........0.00000 0 ene n enn — 7 636.58 

  

Kr. 60 792.00 

Í Samgöngumálaráðuneytinu, 18. ágúst 1966. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 

athugavert. 

Reykjavík, 15. september 1966. 

Guðl. Þorvaldsson. Kristján Thorlacius. 

Nr. 235. 
REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1965. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1966, B., 190, bls. 403): 
Innstæða í Landsbankanum ........0000000 00... . kr. 171.89 

Vextir af bankainnstæðu .........00000. 000... — 6.76 

— kr. 178.65 

bo 

  

Kr. 178.65 

Gjöld: 

1. Sjóður í árslok sameinaður Samgöngubótasjóði Páls Jónssonar, 
samkvæmt ákvæðum 5. gr. í skipulagsskrá fyrir Samgöngubótasjóð 
Páls Jónssonar, er birtist i Stjórnartíðindum 1915, B., nr. 128, bls. 257 kr. 178.65 

Kr. 178.65 

Í Samgöngumálaráðuneytinu, 18. ágúst 1966. 

Brynjólfur Ingólfsson. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað og ekkert fundið við hann 

athugavert. 

Reykjavík, 15. september 1966. 

Guðl. Þorvaldsson. Kristján Thorlacius.
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REIKNINGUR 

Barnaspítalasjóðs Hringsins 1965. 

Tekjur: 

  

  

  

  

  

  

  

  

I. Áheit og gjafir: 
1. Áheit frá NN. 22.00.0000 kr. 300.00 
2. Minningargjöf frá Aðalbj. Tryggvad. .... — 8 000.00 
3. Áheit frá Ögmundi Guðmundssyni ...... — 150.00 
4. Dánargjöf Guðrúnar Stefánsdóttur ...... — 11 200.00 
5. Gjöf frá Ísl. aðalverktökum ............. — 25 000.00 
6. Minningargj. frå Georg Jónssyni ......... — 10 000.00 
7. Minningargj. frá konu á Selfossi ......... — 2 000.00 
8. Minningargj. um Magnús M. Héðinsson .. — 150.00 
9. Áheit frá NN .......0..0 — 500.00 

10. Áheit frá Hrafnhildi SARA ssnnnre — 200.00 
11. Minningargj. um Thor Árnason ......... — 11 647.44 
12. Sigurbjörg Pálsdóttir, arfur: 

a. % söluverð Óðinsg. 30 . kr. 800 000.00 
b. Peningar .„............ —  $83581.52 

Kr. 883 581.52 
= sölul. v/ Óðinsg. 30 .. —  16000.00 

— 867 581.52 
Cc 6 

II. Minningarkort: kr. 936 728.96 
1. Vilhelm Norðfjörð ...................... kr. 184 453.00 
2. Spegillinn ................00 00... -— 4 206.40 
3. Sigríður Bachmann ...................... — 3 690.00 
4. Holtsapótek ..........00.0000 000. — 6700.00 
5. Vesturbæjarapótek ...........0.0.0........ — 3 350.00 
6. Þorsteinsbúð .............00.0.0.0.....0... — 31 310.00 

Frå dregst: Kr. 233 709.40 

a. Umbodslaun ............ kr. 27 743.00 
b. Annar kostnaður ....... — 6 206.00 

—  ð3949.00 

III. Heillaóskaskeyti: — 199760.40 
1. Ragnh. O. Björnsson, Akureyri ........., kr. 705.00 
2. Halldóra Magnúsdóttir .................. — 625.00 

— 1330.00 
IV. Arður frá Eimskipafélagi Íslands hf. ...........000.00..... — 115.00 
V. Vextir: 

1. Af skuldabr. Ólafar Þorleifsdóttur ...... kr. 4 900.00 
2. Landsbankaávísunarbók nr. 5450 ........ -- 1 164.01 
3. — — 164580 ...... — 54 843.44 
4. Af Oslo Sparibank nr. 77 898 ............ — 3 559.98 

— — 64 467.43 
  

Kr. 1202 401.79 
B 58
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Gjöld: 
. Ýmis kostnaður: 

1. Endurskoðun og uppgjör .........0.0.... kr.  3000.00 
2. Prentun -...........2.200. 0000 nn — 3 900.00 
3. Ferðastyrkur Sigr. Björnsdóttur ......... -— 60 000.00 
4. Kostnaður v/ opnunar Barnaspitalans .... — 31 038.00 
5. Kostnaður v/ skemmtunar .............. -— 3 660.75 

6. Ýmislegt ............0...00 0... — 2667.25 
— —- 104 266.00   

  

  

  

  

H. Afhent Barnavinafélaginu Sumargjöf: 
Söfnunarsjóðsbók nr. 703 ..........2.000 00. e nn — 10 319.45 

III. Nettó tekjur „.............2..200 0... en — 1 087 816.34 

Kr. 1 202 401.79 

Nr. 237. 

REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Guðfinnu Einarsdóttur 1965. 

Tekjur: 
1. Yfirfært frá fyrra ári: 

a. Sogsvirkjunarbréf ...........00.0. 00 kr. 85 600.00 
b. Landsbankabók nr. 5675 seernes, — 62070.17 

kr. 97670.17 
2. Vextir: 

a. Af Sogsvirkjunarbréfi „..................... kr. 2 136.00 
b. — Landsbankabók nr. 5675 ................… — 4 925.72 

— 1 061.72 

Kr. 104 731.89 

Gjöld 
1. Yfirfært til næsta árs: 

a. Sogsvirkjunarbréf .............000. 00... kr. 20 600.00 
b. Landsbankabók nr. 5675 ........0000000000... — 84 131.89 

kr. 104 731.89   

  

Kr. 104 731.89
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Gunnars Jakobsen 1965. 

Tekjur: 
. Yfirfært frá fyrra ári: 

a. Söfnunarsjóðsbók nr. 421 .........00000000.. 
2. Landsbankabók nr. 65 310 .......000000 0 

kr. 19 590.67 
— 6TI444 
  

Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsbók nr. 421 ...........0... 
b. — Landsbankabók nr. 65310 „00.00.0000 

kr. 1719.04 
— 443.07 
  

kr. 26 305.11 

2 162.11 
  

kr. 20 479.71 
— 7987.51 
  

Gjöld 
Yfirfært til næsta árs: 
a. Söfnunarsjóðsbók nr. 421 ........0.00.00.0. 
b. — — 572 seeeeeeeeererserrres 

REIKNINGUR 

". 28 467.22 

28 467.22 
  

Áhaldasjóðs Barnaspítalasjóðs Hringsins 1965. 

Tekjur: 
. Yfirfært frá fyrra ári: 
Landsbankabók nr. 5797 2....c.0.0000 rn 

Vextir: 

Af Landsbankabók nr. 5797 o..c.cc.00lar nr 

Gjöld 

Yfirfært til næsta árs: 

Landsbankabók nr. 5797 ......000.00 nr 

kr. 

" 28 467.22 

Nr. 239. 

129 299.33 

10 343.92 
  

r. 139 643.25 

”. 139 643.25 
  

Kr. 139 643.25
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Kristínar V. Jakobsen 1965. 

Tekjur: 
1. Yfirfært frá fyrra ári: 

a. Söfnunarsjóðsbók nr. 799 ......00000000000. kr. 19 810.02 
b. Landsbankabók nr. 73107 ......0.0000000000.. — 10 921.00 

kr. 30 731.02 

2. Vextir: 
a. Af Söfnunarsjóðsbók nr. 799 „.....000000.00... kr. 1 683.85 
b. -— Landsbankabåk nr. 73107 .......0.0000.0.. — 733.17 

— 2417.02 

Kr. 33 148.04 

Gjöld 
1. Yfirfært til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsbók nr. 799 ........0.0000.000.. kr. 20 371.87 
b. — 571 2... — 12 776.17 

kr. 33 148.04 

Kr. 33 148.04 

Nr. 241. 

REIKNINGUR 

Jólaglaðnings- og hjálparsjóðs Gunnlaugs Bjarna 1965. 

Tekjur: 
1. Yfirfært frá fyrra ári: 

a. Söfnunarsjóðsbók nr. 826 ......0.000000..00.. kr. 98 037.11 
b. Skuldabréf Byggingarsjóðs prentara ......... — 45 000.00 

kr. 143 037.11 

2. Gjafir o. fl.: 
a. Gjafir ............200 000. kr. 1000.00 
b. Þóknun frá Gunnlaugi Briem v/ starfa í bygg- 

ingarnefnd „...........02.0 000. 0n nn — 2 000.00 
c. Vextir af Söfnunarsjóðsbók nr. 826 ......... — 8046.37 
d. Vextir af skuldabréfum .................0.... — 3150.00 

— 14 196.37 

Kr. 157 233.48 

Gjöld 
1. Yfirfært til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsbók nr. 826 ........0.00000... kr. 122 233.48 
b. 7% skuldabréf Byggingarsjóðs prentara nr. 

377, 378, 379, 380, 382, 384, 385 ............ —- 35 000.00 
kr. 157 233.48   

  

Kr. 157 233.48
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REGLUGERÐ 

um lyf og læknisáhöld í íslenzkum skipum. 

1. gr. 
Bátar eða skip, hverju nafni sem nefnast og skoðunarskyld eru að lögum, skulu 

jafnan hafa lyfjakistu eða lyfjaskáp meðferðis, þannig búna að lyfjum, umbúðum 
og áhöldum og að öðru leyti svo úr garði gert, sem fyrir er mælt í þessari reglu- 
gerð. Slíkir skápar eða kistur eru hér nefndar einu heiti lyfjakistur. Öll lyf í 
venjulegri merkingu, sótthreinsandi efni, hjúkrunargögn alls konar og áhöld, sem 
í lyfjakistum skipa eru nefnd lyf einu heiti. Fíknilyf (euforetica: ávana- og 

nautnalyf) eru þau lyf og lyfjasamsetningar, sem svo eru greind í reglugerð um 

serð lyfseðla og afhendingu lyfja. 
Með strandsiglingum er átt við siglingar við strendur og um landgrunn Íslands, 

lengst 150 sjómílur frá Íslandi. Með Evrópuferðum er átt við siglingar íslenzkra 

skipa fjær landi en 150 sjómílur, en innan þess svæðis, er takmarkast af 809 norðl. 

br., 42” austl. 1, 30? norð. br. og 60? vestl. 1. Langferðir kallast siglingar íslenzkra 

skipa utan þess svæðis, er að ofan greinir. 

2. gr. 
Lyfjakistur eru 6 talsins og auðkenndar með tölunum 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Skipum 

er skipt í flokka eftir því, hvar þau eru í förum og hve margir eru flest á skipsfjöl. 
Skylt er að hafa eina hinna 5 fyrst talinna lyfjakistna, merkta sinni tölu, um 

borð í skipum, svo sem sýnt er í fylgjandi töflu. 
Skip í strand- Skip í Evrópu- Skip í lang- 

Fjöldi manna á skipi. siglingum. siglingum. ferðum. 

6 eða færri .........00. 00. 1 4 5 
190 seeren rrsnree 2 4 5 
21 eða fleiri ................... 3 4 5 

Í björgunarbátum, flekum og gúmmíbjörgunarbátum, sem krafizt er að lyf séu 

í samkvæmt öðrum reglum, skal vera lyfjakista nr. 6. 
Skip, sem eru reglulega í förum, skulu búin lyfjakistu 1, ef sigling leiðarenda 

á milli tekur lengri tíma en hálfa klukkustund, en skemmri tíma en 3 klukku- 
stundir. Nú er skipi að jafnaði haldið úti í strandsiglingum, en fer þó stundum 
ferðir utan landgrunnsins, og skal skipaskoðunarstjóri þá kveða nánar á um, 
hvort lyfjakista 3, 4 eða 5 sé í skipinu. Skipaskoðunarstjóri getur heimilað, að 
lyfjakista 4 sé í skipum, sem sigla á austurströnd Bandaríkja Norður-Ameríku. 

Heimilt er að skylda skipstjóra til þess að varðveita fíknilyf sérstaklega undir 
lás og loku og skal skipstjóri hlíta fyrirmælum skipaskoðunarstjóra í þessu efni. 

3. gr. 
Magn lyfja í lyfjakistum 1—5 (sbr. lista um búnað lyfjakistna) er minnsta 

magn. Skipstjóri getur krafizt, að meira magn lyfja sé sett í lyfjakistu skips hans 

(sjá þó 2. málsgr.). 
Ef skipslæknir er enginn, má ekki auka magn fíknilyfja í lyfjakistum umfram 

það, sem ákveðið er í lista um búnað skipskistna. Ef læknir er fastráðinn til 
starfa á skipi, getur hann á sína ábyrgð aukið birgðir af fíknilyfjum og ávísað. 

4. gr. 
Lyf skulu vera í tryggum umbúðum. Á umbúðum standi (prentað eða vél- 

ritað) heiti lyfja, ábendingar um gjöf og notkun, svo sem við verður komið eða
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þörf krefur, og fyrningartími, ef einhver er. Á umbúðum lyfja standi mánaðar- 
dagur þess árs, er lyfið var selt úr lyfjabúð. Æskilegt er, að lyfjabúðir selji í 
lyfjakistur einungis þær umbúðareiningar, er um getur í listum um búnað lyfja- 
kistna. 

Fíknilyf skal merkja ATH. 
Áhöld úr málmi skulu vera úr ryðfríu stáli. 

5. gr. 
Lyf til notkunar innvortis skulu, nema annað sé tekið fram í listum um búnað 

lyfjakistna, vera í sléttum og sívölum glösum með skrúfloki (C S B 162, 163) 
eða í málmhylkjum. Ákjósanlegt er einnig, að töflur séu pakkaðar ein og ein Í 
sérstökum þynnum (,, foil pökkun“). Sótthreinsandi efni skulu vera í umbúðum 
svo ólíkum þeim, sem notaðar eru undir lyf til innvortis notkunar, að ekki verði 
um villzt. 

Lyfjakistur 1—5 skal varðveita á þurrum stad, þar sem helzt ekki er lægra 
hitastig en 4% C, né hærra en 25? GC. Lyfin skulu vera aðgengileg skipslækni, ef 
einhver er, skipstjóra eða staðgöngumanni hans, en engum öðrum. Ef insúlín er 

haft í skipum, skal geyma það við ca. 4? C (insúlín er heimilt að geyma utan 
lyfjakistna). 

Lyfjakistu 6 skal geyma í vatnsþéttum, lokuðum og innsigluðum umbúðum, 
sem greinilega eru merktar „Lyfjakista 6“ og áletraðar þeirri dagsetningu, er 
eftirlit fór síðast fram í íslenzkri lyfjabúð. 

6. gr. 
Skipslæknir, útgerðarmaður eða skipstjóri gelur åvisad skipi sínu þeim lyfj- 

um, sem vera eiga í lyfjakistu skipsins. Lyf, sem þannig er ávísað, má einungis 
nota við lækningar á skipshöfn og farþegum þess skips, er um ræðir. Lyfjaávísanir 
á skip skal senda skriflega til lyfjabúðar þeirrar, er lyfin selur. 

Lyfjabúðum er hverju sinni skylt að gera vörureikning um sölu lyfja til skipa. 
Tvö eintök skulu fylgja lyfjunum, en hið þriðja skal varðveita 2 ár í lyfjabúð 
þeirri, er lyfin selur. 

Lyfjakistur skulu vera fullbúnar í byrjun hverrar sjóferðar. Nú er verulegt 
magn lyfja notað, meðan á sjóferð stendur. Skal þá við fyrsta tækifæri fylla í 

skörðin með nýjum innkaupum. Ef lyf eru keypt erlendis, skal skipstjóri færa 
í dagbók skipsins, hvaða lyf voru keypt og í hve miklu magni. 

Skipstjóra er skylt að færa í dagbók skipsins alla notkun fíknilyfja. Þó skal 
hann undanþeginn þessari kvöð, ef skipslæknir er starfandi um borð. 

7. gr. 
Skipslækni, skipstjóra eða staðsöngumanni hans er einum heimilt að afhenda 

lyf úr lyfjakistum. 

Slegnar lyfjaeiningar til notkunar innvortis skal setja í viðeigandi umbúðir 
með áletruðum ábendingum um notkun, sé lyfjanna ekki neytt í augsýn þess, er 
afhendir þau úr lyfjakistu. Lyf til innstungu má einungis nota i augsýn skips- 
læknis, skipstjóra eða staðgöngumanns hans. Með lyf skal ella fara svo sem segir 

í gildandi lækningabók sjófarenda og samkvæmt því sem gefið er sérstaklega til 
kynna á lyfjaumbúðum. 

8. gr. 
Eftirlit skal fara fram árlega á lyfjakistum 2, 3, 4 og 5. Eftirlitið framkvæmir 

íslenzk lyfjabúð að beiðni skipstjóra. Að eftirliti loknu er gefið út vottorð, er 
gildir í eitt ár og skipstjóri varðveitir,
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Nú er skip í langferðum og kemur ekki í höfn á Íslandi innan árs frá því, 
er eftirlit fór síðast fram. Skipstjóra er þá skylt að framkvæma eftirlit með 
lyfjakistu skips síns. 

Eftirlit með lyfjakistu 6 skal framkvæma í lyfjabúð annað hvert ár. 
Skipaskoðunarstjóri eða fulltrúar hans geta krafið skipstjóra um eftirlits- 

vottorð lyfjabúðar og vörureikninga yfir keypt lyf. 

9. gr. 
Í skipi, þar sem lyfjakista er, skal vera minnst eitt eintak af gildandi lækninga- 

bók fyrir sjófarendur, minnst eitt eintak af listum um útbúnað lyfjakistna í 
skipum, svo og eitt eintak af þessari reglugerð. Í skipum, sem koma í erlendar 
hafnir, skal vera eitt eintak af síðustu útgáfu bókar Alþjóðaheilbrigðismálastofn- 
unarinnar World Directory of Veneral-Disease Treatment Centres at Ports og 

hæfilega mörg eintök af Personal Booklet, sem sefið er út af sömu stofnun til 

leiðbeininga um meðferð á kynsjúkdómum í hafnarborgum. Enn fremur eiga að 
vera um borð í ofangreindum skipum eyðublöð, sem ætluð eru til útfyllingar, 
þegar læknis er leitað um loftskeyti (Radio Medical). 

Í lyfjakistu 6 á að vera stuttur leiðarvísir um hjálp í viðlögum. 

10. gr. 
Allir skráningaskyldir, opnir bátar skulu vera búnir lyfjakista nr. 1, en í 

því skal vera: 
A. Lyf til útvortis notkunar: 

1. Joðáburður (Spiritus jodi Ph. D.) 20. g: 1 glas, til sótthreinsunar á hörundi. 
Áburður á bólgu. 

2. Bruna- og sárasmyrsli (Unguentum aureomveini 3%) 30 g: 1 tinbelgur. 
Við bruna, sárum og kaunum. 

B. Umbúðir. 
1. Heftiplástur 2 sm X 1 m: 1 spóla. 
2. Skyndiplástur 4 sm X 1 m: 1 dós. — 6 sm X 1 m: 1 dós. 
3. Sáralín 15 sm X 15 sm: 5 bögglar. — 30 sm X 30 sm: 5 bögglar. 

4. Sáralínsbindi 5 sm X 5 m: 4 Þindi — 8 sm X 5 m: 2 bindi. 

5. Sjúkrabaðmull 10 g: 2 bösglar. — 30 g: 2 bögglar. 
C. Áhöld. 

1. Skæri. 
2. Flísatöng. 

11. gr. 
Samgöngumálaráðherra getur að Hllögu skipaskoðunarstjóra og fengnu sam- 

bykki landlæknis veitt undanþágur frá ákvæðum þeim, sem hér greinir. 

12. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða refsingu samkvæmt ákvæðum XI. kafla laga nr. 

50 31. júlí 1959. 

13. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 31. gr. laga nr. 50 31. júlí 1959, um 

eftirlit með skipum, öðlast gildi 1. janúar 1967. Jafnframt fellur úr gildi reglu- 
gerð nr. 136 28. nóvember 1955 um lyf og læknisáhöld í íslenzkum skipum. 

Samgöngumálaráðuneylið, 14. nóvember 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Kristinn Gunnarsson.
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Acetfenólísatintöflur 5 mg ............000... 50 stk. 0 0 0 1 2 
Tablettae acetphenolisatini 5 mg Ph. Nord. 63 

Tablets of Acetphenolisatine 5 mg 

Hægðatöflur 
1—4 töflur að kvöldi. 

Acetýlsalíeyltöflur 0,5 g .......0.0.00 50 stk. 1 2 2 2 4 
Tablettae acetylsalicylicae 0,5 g Ph. Nord. 63 
Tablets of Acetylsalicylic Acid 05 g 

Við gigtarþrautum og höfuðverk 
1—3 töflur í senn 3—5 sinnum á dag. 

Adrenalínlausn 0,1% til innstungu .......... slerhylki 0 0 5 5 5 
Injectabile adrenalini 0,1% Ph. Nord. 63 &æ 0,5 ml 
1 mg/ml adrenalinbasi i 
Injection of Adrenaline (containing 1.82 mg Adrena- 
line Acid Tartrate equivalent to 1 mg Adrenaline 
per ml) 

Vid penicillinofnæmi (og losti) 
0,5 ml í vöðva eða 1,0 ml undir hud. 

Allýprópýmaltöflur 0,1 g .................. 50 stk. 0 0 0 1 2 
Tablettae allypropymali 0,1 g Ph. Nord. 63 
Tablets of Aprobarbital 0.1 g 

Svefntöflur 
1--2 töflur undir svefn. 

Atrópíntöflur 0,25 mg .....0000 000 20 stk. 0 0 0 2 0 
Tablettae atropini 0,25 mg Ph. Nord. 63 100 stk. 0 0 0 0 1 
Tablets of Atropine Sulphate 0.25 mg 

Við nýrna- eða gallsteinaþrautum og 
innantökum af eitrunum 
2 töflur i senn mest 6 sinnum á dag. 

Benzalkónáburður 0,5% .......000000000.0.. túpur Q 25 g 1 1 1 2 3 
Unguentum benzalkoni Ph. Nord. 63 
Ointment of Benzalkonium (Benzalkonium Chloride 
500 mg Macrogol 3000 38 g Macrogol 400 55å g 
Water 6 g) 

Smurt í umbúðir á vessandi sár
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Benzalkónlögur 10% til þynningar .......... 100 ml 1 0 0 0 0 
Diluendum benzalkoni 10% Ph. Nord. 63 300 ml 0 
Solution of Benzalkonium Chloride 10% w/w 
10 ml (1 barnaskeið) í 1 1 vatns 

Sótthreinsunarlögur 
Má ekki nota með sápu. 

þa
 

þa
 

ho
 

co
 

Benzin, hreinsað ............. FIRIR 100 ml 1 1 1 2 3 
Benzinum medicinale Ph. Nord. 63 
Light Petroleum 

Til hudhreinsunar til ad losa heftiplåstur 
o. fl. 

Bibrókatól augnsmyrsl 5% ............ ….… túpa OM 10 8 0 1 1 2 2 
Oculentum bibrocatholi Ph. Nord. 63 
Eye Ointment of Bibrocathol 5% 

Augnsmyrsl 
1—2 sinnum eftir að aðskotahlutur hefur verið 
fjarlægður, og oft á dag við hvarmabólgu. 

Brennsluspritt ..........0.0..0.002.0 00... 300 ml 1 1 2 2 4 
Spiritus denaturatus Å.T.V.R. 
Denaturated spirit (The Government of Iceland 

Wine Monopoly) 

Til húðhreinsunar 

Brjóstdropar með ópium .........00.0.. 100 ml 0 2 2 5 10 
Liquor peectoralis benzoicus cum glycerolo DD 63 

Hóstasaft handa fullorðnum 
1 teskeið í senn 3—5 sinnum á dag. 

Cedilanid Desacetyl, Sandoz ......00.0.000.. glerhylki & 0 0 0 1 2 
Stungulyf 0,2 mg/ml 2 ml 6 stk. 
Injection of Cedilanid Desacetyl 0.2 mg/ml 

Notist aðeins eftir læknisráði til að örva 
hjartað í hjartveikum 

DDT-Dísulfíram-Benzylbenzóatáburður* ..... 100 ml 0 0 0 5 10 
Liniment containing: Dicophane 0.5 g Disulfiram ' 

2 g Benzyl Benzoate 20 g Emulsifying agents and 

Water to 100 g 

Útvortis gegn höfuðlús og flatlús 
Sjá lækningakver. 

DDT-Pyretrin .......0...0. 0 
Geymist sérstaklega; sjá II Efni til sótthreinsunar 

Til úðunar gegn flugum og öðrum 
skorkvikindum 
Sjá lækningakver. 
  

*) Sjá forskrift aftan við listann.
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DDT-stráduft (Lúsaduft) ..........00..200... 
Conspergens chlorphenotani Ph. Nord. 63 
Dusting-powder of Dicophane (Dicophane 5 g Light 

Kaolin to 100 g) 

Sáldrist í rúmföt og fatnað gegn lús 

Dixantógen-vasilín 10% .......00000000..00. 
Vaselinum dixanthogeni Ph. Nord. 63 

Áburður gegn kláðamaur 

Efedrinnefdropar 1% .....2.20.0000 000... 
Rhinoguttae ephedrini Ph. Nord. 63 
Nasal Drops of Ephedrine Hydrochloride 1% 

Nefdropar við stíflu og nefkvefi 
1—4 dropar í hvora nås. 

Efedríntöflur 20 mg ......0.00.0000 000... 
Tablettae ephedrini 20 mg Ph. Nord. 63 
Tablets of Ephedrine Hydrochloride 20 mg 

Við astma 
1—2 töflur 3svar sinnum á dag. 

Emetínvismútjoðíðtöflur 60 mg BP 63 ........ 
Tablets of Emetine and Bismuth Iodide 60 mg BP 63 

Notist eftir læknisráði við amöbu- 
blóðkreppusótt 

Enhexýmaltöflur 0,25 g .......0000000 0... 
Tablettae enhexymali 0,25 g Ph. Nord. 63 
Tablets of Hexobarbital 0.25 g 

Við svefnleysi 
1 tafla undir svefn. 

Ergómetríntöflur 0,5 mg ......00000 000... 
Tablettae ergometrini 0,5 mg Ph. Nord. 63 
Tablets of Ergometrine Maleate 0.5 mg 

Við blæðingu eftir fósturlát 
1—2 töflur í senn. Sjá lækningakver. 

Evflavíntöflur (Hálstöflur) ........0000000.. 
Tablettae euflavini Ph. Nord. 63 
Throat Tablets of Euflavine 3 mg 

Við hálsbólgu eða bólgu í munni 
1 tafla í senn látin renna í munni. 

Fenemaltöflur 15 mg ......0000000 000. 
Tablettae phenemali 15 mg Ph. Nord. 63 

Tablets of Phenobarbitone 15 mg 

Róandi töflur 
1—2 töflur 1—3 á dag. 

strábaukar 

æ 50 g 

100 g 

10 g 

100 stk. 

100 stk. 

20 stk. 

10 stk. 

20 stk. 

100 stk.
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Gigtaráburður ............0.0.0.0.00 00. túpa Ææ 30 g 0 1 2 2 3 
Ungventum mentholi compositum DD 63 
Ointment containing: Camphor 10 g Menthol 10 g 
Methyl Salieylate 25 g White Beeswax 18 g and 
Wool Fat 37 g 

Við gigtarverkjum 

Núist vel inn í hörundið 1—2 sinnum á dag. 

  

Glýceról (Glycerin) ........0000 0. 100 ml 0 0 1 2 3 
Glycerolum Ph. Nord. 63 

2—3 dropar til að losa eyrnamerg 
Dælt með glýcerinsprautu upp í endaþarm- 
inn við harðlífi (15—20 ml) 

Glýcerýlnitrattöflur 0,5 mg (Nitróglýcerint.) .. 50 stk. 0 0 1 2 4 
Resoriblettae glyceryli nitratis 0,5 mg Ph. Nord. 63 
Tablets of Glyceryl Trinitrate 0.5 mg 

Vid hjartakveisu 
1—2 tåflur i senn låtnar renna undir tungu 

Gylliniåburdur „F 99“ Algan Diva ........ .… túpa & 40 g 0 1 1 2 3 
„F 99“ Algan Diva unguentum 
Haemorrhoidal ointment 

Við gylliniæð 

Gyllinistautar með benzókaíni .............. 5 stk. 0 1 1 2 3 
Suppositoria benzocaini composita Ph. Nord. 63 
Suppositories containing Balsam of Peru 01 g 
Benzocaine 0.2 g Bismuth Oxiiodogallate 0.2 g and 
Zinc Oxide 05 g 

Við gylliniæð 
1 stautur í senn í endaþarm. 

Handáburður I ...............0.0......0..0.... túpa Q 25 g 1 2 2 4 4 
Ungventum dermotheli DD 63 
Hand Ointment 

Handåburdur II ...........0.0.0.0000 0... túpa & 25 g 1 2 2 4 4 
Ungventum glyceroli Ph. Nord. 63 
Hand Ointment 

Hýdrókortísón vatnsleysanlegt 100— 125 mg til 

innstungu ..............0..0 0 1 hettuglas 0 0 2 3 3 
Solu-Cortef, Upjohn eða tilsvarandi lyf æ 100—125 mg 
Hydrocortisone, water soluble for injections 

Vid losti vegna ofnæmis, meiðsla, bruna 
eða blæðinga 
Sjá lækningakver. 

+ lausnarvökvi 

Hýdrókortísónsmyrsl 1% .........0000000.... túpa Q 20 g 0 0 1 2 3 
Unguentum hydrocortisoni Ph. Nord. 63 
Hydrocortisone Ointment 1% 

Åburdur vid exemi 
1—2 á dag Sjá lækningakver. 

B 59
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Iktammól seernes túpa Q 10 g 
Ichthammolum Ph. Nord. 63 
Ichthammol 

Útvortis við eæemi 

Sjá lækningakver. 

Insulin Rapitard, Novo“ .....000000 00. hettuglas 
Injectabile insulini Rapitard Novo 40 i.e./ml EÐ 10 ml 

Við sykursýki til inndælingar undir húð 
Notist aðeins eftir fyrirsögn læknis 
Sjá lækningakver. 

Joðáburður 5% .........00000. 000 50 ml 
Spiritus jodi 5% Ph. Nord. 63 
Solution of Iodine (Iodine 5 g Potassium lIodide 
3.5 g Water 8.5 g Alcohol 93% w/w 83 g) 

Til sótthreinsunar á hörundi 

Kalíumjoðið ..........020.0.200 000. 10 g í 300 ml 
Kalii jodidum Ph. Nord. 63 glasi 
Potassium Iodide 
Glasið fyllist af vatni 

Slímlosandi hóstalyf 
1 teskeið 3—6 sinnum á dag. 

Karbrómaltöflur 0,5 g ...........00.000000.. 20 stk. 
Tablettae carbromali 0,5 g Ph. Nord. 62 

Tablets of Carbromal 0.5 g 

Róandi töflur 
1—-1 tafla 3svar á dag. 

Klóramfeníkólaugndropar 0,5% ............. 10 ml í sérstöku 
Oculoguttae chloramphenicoli Ph. Nord. 63 hettuglasi með 
Chloramphenicol Ophthalmic Solution 0.5% tilheyrandi 

Við bólgu í augum pípettu 
Nokkrir dropar í senn 3—6 sinnum á dag 
Sjá lækningakver. 

Klóramfeníkólaugnsmyrsli 1% .............. túpa Øæ 10 g 
Oculentum chloramphenicoli Ph. Nord. 63 
Eye Ointment of Chloramphenicol 1% 

Við bólgu í augum 
Sjá lækningakver. 

Klóramfeníkóltöflur 0,25 g ................. 25 stk. 
Tablettae chloramphenicoli 0,25 g Ph. Nord. 63 
Tablets of Chloramphenicol 0.25 g 

Við ýmsum sýklasjúkdómum 
Notist aðeins eftir læknisráði. 

0 0 

Do
 

  

") Geymist i kælikistu, en má þó ekki frjósa.
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Klóramin .............0020 000. 
Geymist sérstaklega; sjá II Efni til sótthreinsunar 

Til sótthreinsunar 
1 matskeið af duftinu leysist upp í 1 lítra af vatni. 

Klórókintöflur 0,25 g ...........0.00. 0. 100 stk. 0 0 0) 2% 5= 
Tablettae chlorochini phosphatis 0,25 g 
Tablets of Chloroquine Phosphate 0.25 g 

Malariulyf 
Fyrst 4 töflur í einu og 6 klst. síðar 2 töflur 
Á 2. og 3. degi 2 töflur á dag 
Sjá lækningakver. 

Klórprómazínlausn 25 mg/ml til innstungu .. Ampiínur 0 0 0 10 10 
Injectabile chlorpromazini 25 mg/ml Ph. Nord. 63 & 2 ml 
Injection of Chlorpromazine Hydrochloride 25 mg/ml 

Sefandi lyf vid gedveiki og drykkjuædi 
(delirium ) 
2 ml dælt inn í vöðva 
Sjá lækningakver. 

Klórprómazintöflur 25 mg ..............0.... 50 stk. 0 0 0 1 2 
Tablettae chlorpromazini 25 mg Ph. Nord. 63 

Tablets of Chlorpromazine Hydrochloride 25 mg 

Sefandi lyf við geðveiki og ofsaköstum 
1—2 töflur 3svar á dag 
Sjá lækningakver. 

Klysma, einnota .........0.0.00000 000. 5 ml 0 0 3 6 
Microlax Asa eða tilsvarandi 

Við hægðatregðu 
1 túpa tæmd inn í endaþarminn Verkar eftir 15—20 
minútur 
Sjá lækningakver. 

o
 

Ath.! 
Kódeintöflur 25 mg ..........0.00. 0000... . 20 stk. 0 

Tablettae codeini 25 mg Ph. Nord. 63 50 stk. 0 
Tablets of Codeine Phosphate 25 mg. 

Við sársauka og sárum þurrum hósta 
1—2 töflur í senn mest 3svar á dag. 

=
>
 þm
 

>
 

Kódimagnýltöflur ............0.002 0000... 50 stk. 
Tablettae codimagnyli DD 63 100 stk. 0 (1) 
Tablets containing Codeine Phosphate 10 mg Ace- 
tylsalicylic Acid 0.5 g and Heavy Magnesium Oxide 
70 mg 

Verkjatöflur 
1—3 töflur 1 

þa
 

en
 

>
 

I
 

>
 

1
 

  ðsvar sinnum á dag. 
  

*) Viðbót, þegar siglt er til malaríusvæða.



Nr. 242. 474 14. nóvember 1966. 

  

Heiti Eining 
Lyfjakista nr. 

1 2 3 4 5 
  

Kolakyrni og natríumsúlfat ................ 
Granulatum carbonis et natrii sulfas Ph. Nord. 63 
Granules of Charcoal and Powdered Sodium 

Sulphate 

Við ýmsum eitrunum 
1 skammtur í % glas af vatni 
Sjá lækningakver. 

Kolatöflur 0,25 g .......000000 000 
Tablettae carbonis Ph. Nord. 63 
Tablets of Charcoal 0.25 g 

Við iðrakveisu og niðurgangi 
3—10 töflur oft á dag. 

Kresólsápulögur (Lýsól) ......00000 000. 
Geymist sérstaklega; sjá II Efni til sótthreinsunar. 

Til sótthreinsunar 
1 matskeið í 1 lítra af vatni. 

Krystalfjólubláttspritt 0,5% ......00.0. 0. 
Spiritus methylrosanilini Ph. Nord. 63 

Solution of Crystal Violet (Crystal Violet 0.5 g 
Alcohol 61% w/w 50 g Water 49.5 g) 

Við sveppasjúkdómum í húð 

Lanatósíð til innstungu ...................… 
Sjá Cedilanid Desacetyl 

Lanatósíðtöflur 0,25 mg .....0.00000 000. 
Tablettae lanatosidi 0,25 mg Ph. Nord. 63 

Tablets of Lanatoside C 0.25 mg 

Til að örva hjartað 
1 tafla í senn 3svar á dag Sjá lækningakver. 

Laxerolía ..........2200000 00... 
Oleum ricini Ph. Nord. 63 

Castor Oil 

Hægðalyf 
2—3 matskeiðar í senn 
Notist alls ekki ef nokkur grunur er um 
botnlangabólgu! 

Lidókainaugndropar ............00000.0000. 
Sjá Lídókaínlausn 1% með adrenalíni 

Til staðdeyfingar á slímhúð í augum 
og nefi 

Lídókainlausn 1% með adrenalini til stað- 
deyfinga ..........02.00 000... vere. 
Injectabile lidocain-adrenalini 1% Ph. Nord. 6 
Injection of Lignocaine Hydrochloride 1% w/v with 
Adrenaline 5 micrograms/milliliter 

Innstunguvökvi til staðdeyfingar 

100 stk. 

100 ml 

50 stk. 

100 ml 

hettuglas 
20 ml 

0 0 2 2 2
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Magnesíumsílíkattöflur 0,5 g ................ 50 stk. 0 1 2 2 3 
Tablettae magnesii silicatis 0,5 g Ph. Nord. 63 
Tablets of Magnesium Trisilicate 05 g 

Við brjóstsviða 
2—6 töflur oft á dag — Tyggist. 

Magnýltöflur ..............0..0 0. 50 stk. 1 2 0 0 0 
Tablettae magnyli Ph, Nord. 63 100 stk. 0 0 2 2 4 
Tablets containing Acetylsalicylic Acid 0.5 g and 
Heavy Magnesium Oxide 70 mg 

Vid verkjum 
1—3 tåflur i senn 3—5 sinnum å dag. 

Merkimidar (auðir) ........0.000. 000. 10 stk. 0 2 3 4 5 

Mexaformtöflur, Ciba .......000000 0. 100 stk. 0 0 0 1 2 
Mexaform Tablets Ciba 

Við niðurgangi, matareitrun og iðrakvefi 
1—-2 töflur í senn 3svar á dag Sjá lækningakver. 

Ath.! 

Morfinlausn 2% til innstungu .............. Ampínur 0 6 6 12 24 
Injectabile morphini 2% Ph. Nord. 63 & 1 ml 
Injection of Morphine Hydrochloride 2% w/v 

Við miklum þrautum 
1 ampín undir húð eftir læknisráði 
Sjá lækningakver. 

Ath.! 

Morfíntöflur 10 mg ...........0. 00. 20 stk. 0 0 0 1 2 
Tablettae morphini 10 mg Ph. Nord. 63 

Tablets of Morphine Hydrochloride 10 mg 

Við miklum þrautum 
1 tafla í senn mest 3svar á dag 
Sjá lækningakver. 

Niketamíðlausn 0,25 g/ml (25%) til innstungu Ampínur 0 0 0 5 10 
Injectabile nicethamidi 0,25 g/ml Ph. Nord. 63 & 2 ml 
Injection of Nicethamide 25% w/v “ 

Við losti til að örva hjartað 
1 ampín undir húð 2—3svar á dag 

Nitróglyceríntöflur ...........0.0000 000. 
Sjá Glýcerýlnitrattöflur. 

Noskapintöflur 25 mg ........0...0.0 0... 20 stk. 0 1 2 0 0 
Tablettae noscapini 25 mg Ph. Nord. 63 100 stk. 0 0 0 1 2 
Tablets of Narcotine Hydrochloride 25 mg 

Við hósta 
1—2 töflur í senn, mest 3svar á dag.
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Ópíumtöflur 50 mg ........000.0 00... 10 stk. 0 1 2 0 0 
Tablettae opii 50 mg 50 stk. 0 0 0 1 2 
Tablets of Powdered Opium 50 mg 

Við þrautum, iðrakveisu og niðurgangi 
1 tafla 2—ðsvar á dag Sjá lækningakver. 

Penicillin til innstungu .................... 1 megaeining 
Penicillinum ad injeetionem Ph. Nord. 63 + lausnarvökvi 
Benzylpenicillin + Water for injection í einnota dælu 

Við ígerðum og ýmsum öðrum sýkla- 
sjúkdómum 
Duftið skal leya í vökvanum. 

Penicillinprókain 600.000 a. e. til innstungu .. í einnota dælu 
Benzylpenicillinprocainum ad injectionem 600.000 i.e. 
Procaine Penicillin Injection 600.000 Units 

Við lungnabólgu, lekanda, sýfilis, fingur- 
meini og ýmsum öðrum sýklasjúkdómum 
1—2 einnota sprautur í vöðva á dag. 

Penicillíntöflur ca. 500.000 a. e. ............ 10 stk. 
Tablettae phenoximethylpenicillini 0.32 g Ph. Nord. 
63 
Tablets of Phenoxymethylpenicillin Potassium 0.32 g 

Við ígerðum og ýmsum sýklasjúkdómum 
1—2 töflur 3svar á dag. 
Sjá lækningakver. 

Pokar. Hvítir pappírspokar undir lyf ...... 50 stk. 
ca 6 X 11 em. 

Prófpappir fyrir eggjahvítu í þvagi ........ 1 pakkning 
Með áprentaðri notkunarfyrirsögn Litast grænn eða 
grænblár ef vættur með þvagi sem inniheldur 
eggjahvítu. 

Prófpappír fyrir sykri í þvagi ............ 1 pakkning 
Með áprentaðri notkunarfyrirsögn Litast blár eftir 
1 mínútu ef sykur er í þvagi. 

Prógvaniltöflur 0,1 g ........0...00.0..... 100 stk. 
Tablettae proguanili chloridi 0,1 g 

Tablets of Proguanil Hydrochloride 0.1 g 

Við malaríu 
1—2 töflur 3svar á dag Sjá lækningakver. 

Salicylvasilin 2% ........00.000 0 túpa Qd 50 g 
Vaselinum salicylicum 2% 

Salieylic Acid 2 g Yellow Soft Paraffin 98 g 

Áburður á þurra og skorpna húð 

0 0 0 10 20 

0 0 10 15 20 

0 2 4 10 15 

  

*) Viðbót, þegar siglt er til malaríusvæða.
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Salttöflur, samsettar ......2..20000. 00... 100 stk. 0 0 #*1 **2 
Áletrist upplýsingum um innihald hverrar töflu, 
ásamt „Í hitabeltinu takist 2 töflur með hverri mál- 

tid" auk „Tyggist ekki“ 
Tabiettae natrii chloridi compositae obductae 
enterosolubiles 
Tablets containing: Calcium Carbonate 18 mg Potas- 

sium Chloride 30 mg Sodium Chloride 450 mg 

Dextrose 200 mg 

Við salt- og vökvamissi í miklum hitum 
2 töflur með hverri máltíð. 

Sjóveikisstautar .......0.0.0200 000. 10 stk. 0 0 1 2 
Suppositoria diphenhydramini chloridi 50 mg 
Suppositories of Diphenhydramine Hydrochloride 

50 mg 
1 stautur i senn, allt ad 4 sinnum å dag. 

Sjóveikistöflur FIRIR 25 stk. 1 1 2 4 
Tablettae coffinautini Ph. Nord. 63 
Tablets containing: Diphenhydramine Hydrochloride 
50 mg and Caffeine 50 mg 

2 töflur fyrst síðan 1 tafla mest 4 sinnum á sólar- 

hring. 

Smokkar (Getnaðarverjur karla) ............ 24 stk. 0 1 2 2 
Condoms 

Sódaduft ..........2.. 0 250 g 1 1 1 1 
Natrii bicarbonas Ph. Nord. 63 
Sodium Bicarbonate 

Við brjóstsviða og eitrunum af sýrum 
12—1 teskeið í vatni, mest 3svar sinnum á dag. 

Súlfakombíntöflur 0,5 g ........0.00000 00. 100 stk. 0 0 1 2 
Tablettae sulfacombini 0,5 g Ph. Nord. 63 
Tablets containing: Equal Amounts of Sulphadiazine 
Sulphadimidine and Sulphamerazine 

Við ígerðum og ýmsum öðrum sykla- 
sjúkdómum 
8 töflur fyrst síðan 2 töflur á 6 klukkustunda fresti 
Sjá lækningakver. 

Súrefni í hylkjum sérstaklega ætlað til inn- 
öndunar ..........00. 0. minnst 5 kg 0 0 0 1 
Oxygenium Ph. Nord. 63 i surhylki 

Til innöndunar i hjarta- og lungnasjuk- 
dómum svo og við lifgun 

Súrvatn .......000.... . FIRIR 100 ml 0 1 1 2 
Solutio hydrogenii peroxidi 3% Ph. Nord. 63 
Solution of Hydrogen Peroxide 3% w/w 

Til að skola óhrein sár 

kk 5 

[NY
] 

  

xx) Viðbót, þegar siglt er í miklum hitum eða hitabelti.
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Lyfjakista nr. 

  

Heiti Eining 
1 2 3 4 5 

Talýlsúlfatíazóltöflur 0,5 g .................. 100 stk. 1 1 1 2 2 
Tablettae phthalylsulfathiazoli 0,5 g Ph. Nord. 63 
Tablets of Phthalylsulphathiazole 0.5 g 

Vid nidurgangi 
2—3 tåflur i senn å 4—6 tima fresti. 

Tanndropar ..........00. 0. 10 g 0101 2 3 
Mentholum 10 g chlorali hydras 10 g cincainum 1 g 
Menthol 10 g Chloral Hydrate 10 g Cinchocaine 1 g 

Í holu í tönn við tannpínu 

Tetracýklintöflur 250 mg .................. 16 stk. 0 0 0 2 4 
Tablettae tetracyclini 250 mg Ph. Nord. 63 eða til- 
svarandi lyf 

Tablets of Tetracycline Hydrochloride 250 mg 

Við ýmsum sýklasjúkdómum 
1—2 töflur 4 sinnum á dag Sjá lækningakver. 

Tetrakaínflögur 0,25 mg .................... 10 stk. 0 0 1 1 
Lamellae of Amethocaine Hydrochloride 0.25 mg 

Til staðdeyfingar í auga 
1 flaga sett undir neðra augnalok Sjá lækningakver. 

Do
 

me
 

mi
 

CE
N 

co
 

ot
 Tópícinsmyrsli „......... túba ad 25 g 

Unguentum topicini Ph. Nord. 63 
Ointment containing: Neomycine Sulphate 0.5 g 
Baeitracin 1 g Wool Fat 10 g and Yellow Soft 
Paraffin 885 g 

Við bruna, sárum og kaunum 

Tópícinstráduft „............0.. strábaukur10g 1 1 1 3 5 
Conspergens topicini Ph. Nord. 63 

Dusting Powder containing: Neomycine Sulphate 
0.25 g Bacitracin 0.5 g Sterilized Absorbable Starch 
Powder 99.25 g , 

Í sár, fleiður og afrifur 

Vasilin, sæft ............00.0 000 túba 25 g 1 2 5 5 5 
Vaselinum sterilisatum DD 63 
Yellow Soft Paraffin sterilized 

Vid sárum og húðsjúkdómum 

Vismút-magnesíum-duft .................... 50 g 0 0 4 4 8 
Pulvis bismuthi antacidus Ph. Nord. 63 
Powder containing: Sodium Bicarbonate 15 g Bis- 

muth Carbonate 25 g Light Magnesium Carbonate 
30 g Magnesium Trisilicate 30 g 

Við magabólgu og magasári 
1 sléttfull teskeið í vatni með máltíð $svar á dag.
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AR A Lyfjakista nr. Heit Einin i ning 1 2 38 4 5 

Vismúttöflur (Stoppandi töflur) ............ 20 stk. 0 1 0 0 0 
Tablettae bismuthi 0,5 g Ph. Nord. 63 50 stk. 0 0 1 2 3 
Tablets of Bismuth Salicylate 0.5 g 

Vid nidurgangi 
1—3 töflur í senn. 

Vítissteinsaugndropar handa nýfæddum* .... 10 ml í sérstöku 
Oculoguttae argenti nitratis pro neonatis DD 63 hettuglasi ásamt 
Silver Nitrate Ophthalmic Solution (Silver Nitrate ; ; 
0.67% Potassium Nitrate 1.20% in Water for in- Hheyrandi 
jection) Pipettu 
1—2 dropar i auga nyfædds barns eftir ad bad hefur 
verid laugad. 

Zinkáburður „..........0. 0 300 ml 0 0 1 2 3 
Linimentum zinci Ph. Nord. 63 
Liniment containing: Zinc Oxide 12.5 g Talc 12.5 g 
Glycerin 12.5 g Alcohol 61% w/w 125 g Distilled 
Water 50 g 

Við ýmsum húðsjúkdómum (helzt á 
hárlausa húð) 
Sjá lækningakver. 

Zinkaugndropar með bórsýru .............. lI0mlísérstöku 0 0 1 2 2 
Oculoguttae zinci Ph. Nord. 63 hettuglasi ásamt 
Ophthalmic Solution of Zinc Sulphate 0.35 g Boric : ; 
Acid 1.75 g Water for Injection 97.9 g tilheyrandi 

. , pipettu 
Við þrota í augum 
2 dropar i auga i senn 

Zinkpasta mjúkur .........0.00. 0000. túpa 25 g 1 1 1 2 3 
Pasta zinci mollis DD 63 
Zinc Oxide 30% in Yellow Soft Paraffin 

Við afrifum 

Zinkstráduft („.............. strábaukur 0 0 1 2 3 
Conspergens zinci Ph. Nord. 63 &aæ 100 g 
Dusting-powder of Zinc Oxide and Talc (Zinc Oxide 
10 g Talc 90 g) 

Á vessandi húð 

  

*) Skulu vera í fæðingarböggli. 

B 60
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Viðbætir við lyfjalista. 

DDT-Diísúlfíram-Benzýlbenzóat-áburð skal gera þannig: 

Chlorphenotanum ...........020000. 00... og 
|Disuttiramum FIRIR 20 — 

I 2 Benzyli benzoas ..........0.00000. 0. en 200 — 
Monostearinum .........0.00000 000. 30 — 

Acidum stearicum ............0.0 00... 20 — 

I Triaethanolaminum .........000000 0000... b — 

Aqua purificata ...........00000 000. 720 — 

1000 g 

I blandist við vægan hita. Tríetanólamíðið leysist í vatninu. 
I og II er blandað saman og sett í emúlsions-vél. 
Aætlað geymsluþol 1 ár. 

II. EFNI TIL SÓTTHREINSUNAR 

(Geymist sérstaklega afstúkað) 

1966. 

  

Lyfjakista nr. 

  

Heiti Einin 
8 1 2 3 4 5 

DDT-Pyretrin ......0. Úðahylki 0 0 0 0 0 
(t. d. Esso Flit eda Radar Universal) ca: 500 g 
Til þess að eyða flugum og öðrum skordýrum. 

Klóramín .............2. 0... 500 g 0 0 1 2 4 
Chloraminum Ph. Nord. 63 
Chloramine 

Til sótthreinsunar Sjá lækningakver. 

Kresólsápulögur (Lýsól) .......0000000.. 250 g 1 2 0 0 0 
Kresolum saponatum Ph. Nord. 63 1000 g 0 0 1 2 4 
Til sótthreinsunar Sjá lækningakver. 

Piochlor eða svipað efni með ca. 70% virku 
klóri 20... 1000 g 0 0 0 0 0 
Dry preparation containing approximately 70 per 
cent chlorine for water disinfection 
Til klórunar á drykkjarvatni. 
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II. UMBÚÐIR OG HJÚKRUNARGÖGN 

Nr. 242. 

  

Lyfjakista nr. 

  

Heiti Eining/Stærð 8/Stæ 2 3 4 5 

Augnbaðglas 2......ssssveeeveeveeeevernee 1 1 1 1 
Eye bath 

Augnleppur (satin) ........00000 000... 0 1 1 1 
Eye shade 

Baðmull, óþerrin ..........0.2%.20000 0... ca: 125 g 0 2 2 2 
Non-Absorbent Cotton-wool 

Baðmullarpinnar (Trépinnar með baðmull) .. 50 stk. 0 1 1 1 
Throat Swab 

Dreypigler með gúmbelg .................... 1 2 2 2 
Eye dropper with Rubbercap 

Eyrnadæla úr gumi ..........000000 0000... ca: 100 ml 0 1 1 1 
Ear-syringe 

Fetill, þríhyrndur .........0..0000 0000 1 2 3 4 
Arm Sling 

Flónelsbindi „.........00.0000 000. ca: 5 m X 7 cm 1 1 2 2 
Flannel Bandages 

Fæðingarböggull er innihaldi ............... 0 1* 1* 1* 
1 Nélatons þvaglegg, 2 skæri 13 cm löng, 3 baðm- 
ullarþræði, 1 naflabindi sæft og 1 glas vítissteins- 

augndropa handa nýfæddum, sjá lyf I 
Parcel for child birth containing: 1 Nélaton catheter, 

2 scissors, 3 pieces of cotton thread, sterile surgical 
dressing for navel, a bottle of silver nitrate 
ophthalmic solution, see grup I 

Glýcerindæla .........0..0..0. 0000. ca: 15 ml 0 1 1 1 

Gumhanzkar, sæfðir ..........022000 0. 8—815 0 0 2 2 
Surgeons Gloves pör pör 

  

*) Í farþegaskipum.
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Heiti Eining/Stærð Lyfjakista nr. 
1 2 3 4 5 

Hitapoki úr gúmi ............0000. 0000... 0 0 1 2 2 
Hot-water Bottle 

Hægðaskál (rydfritt stål) .................. 0 0 1 1 1 
Bed-pan 

Íspoki FUF AIRIIIIIRIIIR 0 0 0 0 0 
Ice-bag 

Låsnælur (ryðfrítt stål) .......0...0....... 12 stk. nr. 4 1 1 1 2 3 
Safety-pins 

Leguhringur .............0....0 0... ca: 42 cm 0 0 0 1 1 
Air Cushion bvermål 

Léreftsbindi ............0...00 000 ca: 5mXTem 0 1 1 2 2 
Linen cloth-bandages 

Lyfjastaup .........0..0000 00 0011 1 1 
Graduated Medicine Glass 

Magaslanga .............20..00 000 ca: 9 mm í 0 0 1 1 1 
með trekt og 1%. m af gúmslöngu þvermál 
Gastric Lavage Tubing 

Naglabursti, er þolir suðu .................. 0 2 2 2 2 
Nail-brush 

Naglaskafa úr málmi ...............0.00... 0 2 2 2 2 
Nail Cleaner 

Nefleggur til surefnisgjafar „............... 0 0 0 1 1 
Oxygen Catheter 

Nyrnaskål (ryðfrítt stál) .............0...... 0 0 0 1 1 
Kidney Bowl 

Plastdúkur ..........00...2 000. 1 m2 0 0 0 1 1 
Plastie Foil 

Plasthanzkar einnota ..........0.0.0..00.0..0.0.. 12 stk. 0 0 0 1 1 
Plastic Disposable Exploration Gloves 

Plåstur, heftiplåstur ................0........ ca:bmXådcm 0 1 2 2 3 
Adhesive Plaster 

Plåstur, skyndiplåstur .............0.000.... ca: bmx4cm 1 2 3 3 6 
ca:%om X 6cm 1 2 3 3 6 

Plástur, teygjuplåstur ............0......... ca:5m X2%%cm 0 1 2 3 5 
Tensoplast ca:bm X8cm 0 0 0 2 2
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Lyfjakista nr. 

  

Heiti ns rå 
Teiti Eining/Stær 1 8 3 4 5 

Pungbindi ...............2000 0000 ca: nr. 5 0 0 0 1 2 
Suspensory Bandage 

Såralin, sæft ........0...000 00... böggull með 0 1 1 2 4 
Gauze sponges 10 stk. 

ca:20cmX 20 em 

samanbrotid 

Såralinsbindi sæfð (32 þráða) .............. ca:ómxðem 2 5 5 10 20 
Gauze-bandages 

Sáralinsbindi sæfð (32 þráða) .............. ca:5 m%xXóem 2 5 5 10 20 
Gauze-bandages 

Sáralinsbindi sæfð (32 þráða) .............. ca:öm>XTem 2 5 > 10 20 
Gauze-bandages 

Sjúkrabaðmull þerrin, felld ................ 50 g 1 2 5 10 15 
Absorbent Cotton-wool 

Sjúkrabaðmull, þerrin, sæfð .„............... 20 g 1 2 2 5 10 
Sterilized Absorbent Cotton-wool 

Sjúkradúkur úr gúmbornu líni .............. ca: 0,9x1,5 m 0 0 1 1 2 
eða annar jafnhæfur dúkur 
Rubber-linen Bed Sheeting 

Skinnneglur, misstórar „...............00... 2 3 3 5 5 
Finger stalls 

Skolkanna ...........2000 000... nn 0 01 11 
með slöngu og harðgúmstút með hana 

Slöngugrisja ............2 00... nr. 01—25 yds. 0 1 2 3 4 
Tubegauz Scholl Mfg. Co. med ,,appli- 

kator“ nr. 1 

Sótthitamælir (i hylki) ........0...0.0..... 0 2 2 2 2 
Clinical Thermometer 

Stútkanna .........20.000 0... 0 0 1 1 1 
Feeding Cup 

Súrefnistæki (skolflaska, hanar, mælar, leidsl- 0 0 0 1 1 

ur og grima) ...........0 00. 
til nota vid surefnisgjåf 

Svöðusárabindi sæfð ...........0.0.00000 000... 2 8 5 10 15 
Standard dressing nr. 14 B.P.C.
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4: A Lyfjakista nr. 
H eiti Eining/Stærð 1 8 3 4 5 

Svöðusárabindi sæfð .............0.00.0000... 1 2 3 5 10 
Standard dressing nr. 15 B.P.C. 

Teygjubindi ...........0.020... 0000... ca:ómxX8Sem 1 1 2 3 5 
Elastic Bandage 

Tunguspaðar úr tré (smyrslspaðar) ........ 100 stk. 0 0 1 1 1 
„Ointment Spatula“ 

Vírnetsspelkur Kramers ..........0.0.0..... breidd ca. 10 em 0 0 0 2 4 
Kramer's Splints m m 

Þvagglas (úr gleri) fyrir karla .............. 0 0 1 1 1 
Urinal ( Male) 

Þvagleggur Tiemanns, einnota .............. nr. 16 0 0 2 4 4 
Catheter (disposable) 

Þvagleggur Tiemanns (ur gúmi) ............ nr. 16 0 0 1 1 1 
Catheter (rubber) 
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IV. ÁHÖLD 

  

Heiti Eining/Stærð Lyfjakista nr. 

1 2 3 4 5 
  

Áhaldasuðukassi .........0.0... ca: 0 0 0 1 1 
með tveim handföngum og rist 28< 159 em 
Instrument Sterilizer 

Eyrnatöng (Troeltsch) ..........0.00 0... ca: 13 em 0 0 1 1 1 
Crossed Ear Forceps 

Flísatöng (Feilchenfeldt) ................... ca: 11 cm 1 1 1 1 1 
Splitter Forceps 

Hnífur oddhvass ...........2%.00 00... ca: 13 cm 0 0 1 2 2 
Scalpel 

Hnoðratöng (Tampon-töng) ...........0..... ca: 25 em 0 0 1 1 1 
Sponge Forceps 

Holmeitill, Horners ........00..0 00 0: 0 0 0 0 
Horners Gouge 

Holnålar, record ........000000 000 nr. 15 0 0 12 12 12 
Hypodermic needles 

Holnålar, record ........0..000. 00... nr. 12 0 0 12 12 12 
Hypodermic needles 

Holnålar, record .........0....0. 0... nr. 2 0 0 12 12 12 
Hypodermic needles 

Koktöng ...........02 0000 ca: 20 em 0 0 0 1 1 
Throat Forceps 

Korntöng bein ..........0.%.0. 000. ca: 14 em 0 0 0 1 1 
Dressing Forceps 

Lyfjadæla, einnota ........0.2.2. 0000... 2 ml 0 0) 5 10 10 
Hypodermic Syringes (disposable) með holnål 

Lyfjadæla, einnota ........0.0%.0 0000. 5 ml 0 0 2 5 10 
Hypodermic Syringes (disposable) með holnál
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Heiti Eining/Stærð Lyfjakista nr. 
1 2 3 4 5 

Lyfjadæla, einnota ..........0.0.0.0.. 000... 10 ml 0 0 0 5 10 
Hypodermic Syringes (disposable) með holnál 

Lyfjadæla, record, iso 2009 „............... 2 ml 0 0 1 2 2 
Hypodermic Syringes 

Lyfjadæla, record, iso 2009 „............... 5 ml 0 0 0 2 2 
Hypodermic Syringes 

Málmdæla til blöðruskolunar ................ 50 ml 0 0 0 1 1 
Bladder Syringe 

Nålahaldari (Mayo-Hegar) eða svipaður .... ca: 20 cm 0 0 1 1 1 
Needle-holder 

Sårahaki með fjórum göddum ............. ca: 22 cm 0 0 2 2 2 
Wound Retractor 

Sáratöng (Listers) .........0...0..000 00... ca: 14 cm 0 1 1 1 1 
Listers Forceps 

Saumnálar, bognar, meðalstórar ............ 0 0 5 5 5 
Surgical Needles 

Saumsilki no 1 ..........00000. 0... 1 kefli 0 0 1 1 1 
Suture Silk (ca: 20 m) 

Saumsilki no 1 med boginni endabræddri nål 1 hylki 0 0 5 5 5 
sæft .............. vnneene 
Atraumatic Suture 

Skæri, bein, ydd/sljó .......0.000%00 00... ca: 13 em 1 1 2 2 2 
Scissors Straight Pointed/Blunt 

Skæri, hliðbogin (Coopers), ydd/sljó ....... ca: 18 em 0 0 1 1 1 
Scissors Coopers Pointed/Blunt 

Skæri, umbúðaskæri (Esmarchs) ........... ca: 20 cm 0 0 1 1 1 
Bandage Scissors Esmarchs 

Speculum (Collins) ......0.00000 00 0 0 0 0 0 

Tanntöng, Lindhards eða jafngóð .......... ca: 18,5 em 0 0 1 1 1 
Universal Tooth Extraction Forceps 

Vefjatöng (pincetta) hakalaus .............. ca: 13 cm 0 1 1 1 2 
Dressing Forceps 

Vefjatöng (pincetta) med hökum ............ ca: 13 cm 0 1 1 1 2 
Tissue Forceps 

Æðatöng (Pean's) .........0000 ca: 13 em 0 0 4 4 4 
Haemostatic Forceps 
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Lyfjakista nr. 6 

Lyfjakista nr. 6 er ætluð í björgunarbáta, björgunarfleka og gúmbjörgunar- 
báta. Í þessum björgunarförum skal vera 1 slík lyfjakista fyrir hverja 12 menn, 
sem ætlað er rúm fyrir. 

Nr. 242. 

I. Lyf. 

Ath.! 
Amfetamíntöflur 5 mg .........0....0. 0... 000. 1 Xx 25 stk. 

Tablettae amphetamini 5 mg Ph. Nord. 63 

Benzalkónáburður (Bakteriudrepandi áburður) ...... 1 Xx 25 g í túpu 
Ungventum benzalkoni Ph. Nord. 63 

Difenhýdramíntöflur 50 mg (Sjóveikistöflur) ........ 2 X 25 stk. 
Tablettae diphenhydramini 50 mg Ph. Nord. 63 

Kódífentöflur (Verkjatöflur) ..................0..... 1 Xx 25 stk. 
Tablettae codipheni Ph. Nord. 63 

Ath.! 
Morfínlausn 2% til innstungu ...................... 1>X 6 ampínur & 1ml 

Injectabile morphini 2% Ph. Nord. 63 

IT. Hjúkrunargögn og áhöld. 

Fetill (Mitella) með áprentuðum leiðbeiningum .......... 
Lásnælur nr. 4 (ryðfrítt stál) ..... 

Plástur, teygjuplástur 1 m X 2% cm 
Sáralínsbindi, sæfð, 32 þráða, 5 m X 8 cm .............. 
Skyndiplástur (sáraplástur), 10 em X 6 cm .............. 

Skæri, hvöss/sljó, ca. 13 em (ryðfrítt stál) .............. 

Svöðusárabindi, Standard dressing nr. 14 B.P.C. ........ 
Svöðusárabindi, Standard dressing n 

III. Prentaðar leiðbeiningar um hjálp 

r. 15 B.P.C. ........ 

í viðlögum. 

stk. 

stk. 

stk. 

stk. 

stk. 

stk. 

stk. 

stk.
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Leiðbeiningar um notkun lyfja í björgunarflekum. 

1. Morfín er í ampínum til innstungu undir húð. Ráðlegast er að stinga í læri 
utanvert. Lesið leiðbeiningarnar á umbúðunum. 
Morfin er gefið við miklum verkjum. 
Börnum má ekki gefa morfín. 
Gefa skal fullorðnum 1 ampín á 6—8 klukkustunda fresti. 

2. Amfetamíntöflur verka örvandi og draga úr svefnhöfgi. Gefa má eina töflu 
á sólarhring, en þó ekki síðustu 2 stundir áður en lagzt er til svefns. 

3. Dýfenhýdramíntöflur eru segn sjóveiki. 
Gefa má fullorðnum 1 töflu tvisvar á sólarhring, en börnum % töflu tvisvar 

á sólarhring. 
4. Kódífentöflur eru við verkjum. 

Gefa má tvær töflur í senn þrisvar á sólarhring. 
5. Benzalkónáburður er bakteríudrepandi sáraáburður. 

Bera má áburðinn á sár og i nánd eða á sáralín (kompressn), sem er lagt við sár. 

Stutt leiðsögn í hjálp í viðlögum. 

1. Meðferð svöðusára. 

Blætt getur úr sárum og ígerð komið í þau. Oftast má stöðva blæðingu úr 
sárum með því að þrýsta þeim saman. Ef sár er á útlimum, má stöðva blæðingu 

með því að lyfta limnum. 
Berið benzalkonsmyrsl á sárið og leggið á það sáraklæði nr. 14 eða 15 (Standard 

Dressing nr. 14 eða 15). Festið klæði með grisjubindi úr umbúðarbögglinum. 
Herðið á grisjubindinu, ef sárið blæðir. Herzluna má auka með því að skjóta 
litlum hlut úr málmi, eldspýtnastokk eða öðru, sem handbært er, undir grisju- 

bindið. Látið umbúðirnar óhreyfðar, ef þær herða ekki um of að sárinu. Forðist 
að hreyfa þann líkamshluta, þar sem sárið er. 

Hinn slasaði getur fengið lost. Grábleikur hörundslitur, kalt og þvalt hörund, 
þurrar varir og hraður hjartsláttur eru einkenni um lost. Beri þetta við skal lækka 
undir höfði hins slasaða og vefja hann ábreiðum. Hinn slasaði má drekka vatn 

að lyst sinni, ef hann er við fulla meðvitund. 

2. Meðferð brunasára. 

Sår eru klædd sem að ofan segir. Grisjubindið á að liggja bétt um sáraklæðið, 
en má þó ekki herða að sárinu. Hinn slasaði liggi kyrr, ef sár hans eru mikil. 
Gefið honum vatn að drekka, ef hann er með meðvitund. 

3. Meðferð beinbrota. 

Forðast skal að hreyfa þann líkamshluta, þar sem brotið er. Þetta á eins við, 
ef sterkur grunur leikur á því, að bein hafi brotnað. Brotinn handlegg á að leggja 
í fatla. Brotinn fótlegg á að binda með fatla við hinn legginn. Við miklum verkjum 
er réttmætt að gefa morfín. 

  

Stjórnartíðindi B, nr. 204--242. Útgáfudagur 5. desember 1966.
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REGLUR 

um kaup tryggingafélaga á íbúðalánabréfum Húsnæðismálastofnunar 

ríkisins árið 1967. 

1. gr. 
Kaup á íbúðalánabréfum Húsnæðismálastofnunar ríkisins, sem tryggingafélög- 

um ber að gera vegna tryggingasjóðs liftrygginga samkvæmt 1. málsgr. 4. gr. laga 
nr. 17/1964, skulu gerð ársfjórðungslega eigi síðar en mánuði eftir lok hvers árs- 
fjórðungs. Við ákvörðun aukningar tryggingasjóðs skal studzt við aukningu sam- 
kvæmt síðasta ársfjórðungi, en leiðrétting, miðuð við endanlegt ársuppgjör fyrir 
1967, gerð í lok 2. ársfjórðungs 1968. 

Um leið og kaup eru gerð, skal tryggingafélag skila ársfjórðungsskýrslu um 
afborganir og útdregin bréf á eyðublaði, sem félagsmálaráðuneytið lætur í té. 

2. gr. 
Á árinu 1967 skulu öll tryggingafélög, sem lög nr, 17/1964 taka til, kaupa 

ibúðalánabréf Húsnæðismálastofnunar ríkisins fyrir 25% af fé því, sem félög þessi 
verja til verðbréfa- og víxlakaupa, annarra en vegna tryggingasjóðs liftrygginga, 
sbr. þó 3. gr. reglna þessara. Skulu slík kaup gerð á sömu tímum og í 1. gr. segir. 
Um leið og kaup eru gerð, skal tryggingafélag skila ársfjórðungsskýrslu um verð- 
bréfa- og víxlakaup á eyðublaði, er félagsmálaráðuneytið lætur í té. 

ð. gr. 
Nú verður tryggingafélag að greiða vátryggingarupphæð hluta, sem orðið hafa 

fyrir skemmdum, en eignast í staðinn hina skemmdu hluti, og getur þá félagsmála- 
ráðherra heimilað, að víxlar og verðbréf, sem tekin eru upp í greiðslu við sölu slíkra 
hluta, skuli ekki teljast með við ákvörðun fjárhæðar þeirrar, sem verja skal til 
kaupa á íbúðalánabréfum samkvæmt 2. gr. Það er skilyrði fyrir slíkri undanþágu, 
að lán sé ekki veitt til lengri tíma en 18 mánaða. 

Tryggingafélög, sem óska eftir undanþágu samkvæmt í. málsgr. þessarar greinar, 
skulu þegar eftir lok ársfjórðungs, skila skrá um tjón þau, sem um er að ræða, 
tryggingaupphæðir, söluverð, lánsfjárhæðir og lánstíma. 

4. gr. 
Nú kemst tryggingafélag, sem hætt hefur útgáfu liftryggingaskírteina hér á 

landi í greiðsluvandræði vegna þeirra skuldbindinga, sem áður hafa verið lagðar 
á tryggingasjóð liftrygginga með lögum nr. 17/1964, og endurkaupir Húsnæðismála- 
stofnun ríkisins þá íbúðalánabréf, sem tryggingasjóður liftrygginga hefur orðið að 
kaupa, þó aldrei fyrir hærri fjárhæð en sem svarar lækkun tryggingasjóðs líftrygg- 
inga að frádregnum afborgunum og útdregnum bréfum. 

Ákvæði 3. málsgr. 4. gr. laganna skulu, eftir því sem við getur átt, gilda um 
endurkaup bréfa samkvæmt þessari grein. 

B ól 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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5. gr. 
Veðdeild Landsbanka Íslands annast sölu íbúðalánabréfa til tryggingafélaga 

fyrir Húsnæðismálastofnun ríkisins. 
Hafi Húsnæðismálastofnun ríkisins mismunandi tegundir verðbréfa á boðstól- 

um, geta tryggingafélög valið þá tegund, er þau kjósa að kaupa. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt ákvæðum 5. gr. laga nr. 17 23. mai 
1964, um ávöxtun fjár tryggingafélaga, staðfestast hér með til að öðlast gildi 1. 
janúar 1967. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. desember 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

  

Stjórnartíðindi B, nr. 243. Útgáfudagur 20. desember 1966.
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SAMÞYKKT 

um afgreiðslutíma verzlana í Húsavík. 

1. gr. 
Samþykkt þessi nær til allrar smásöluverzlunar í Húsavík, þ. m. t. starfsemi 

söluturna, brauð- og mjólkurbúða. 
Undanþegnar ákvæðum samþykktarinnar eru: Lyfjabúðir, benzínsölur, að því 

er snertir sölu á benzíni, olíu, smurolíum og vörum til bifreiða, blaðasala á götum, 
merkjasala og annað slíkt. 

Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til þjónustu, er Þbifreiðaafgreiðslur veita at- 
vinnubifreiðastjórum, né heldur til þeirrar þjónustu, er rakarastofur, hárgreiðslu- 
stofur, ljósmyndastofur, viðgerðarverkstæði o. s. frv. láta í té, enda fari þessar stofn- 
anir eigi út fyrir verksvið sitt. 

Um vinnutíma og önnur starfskjör afgreiðslufólks fer eftir kjarasamningum og 
venjum. 

Ef ágreiningur rís um skilning á ákvæðum samþykktar þessarar, úrskurðar 
bæjarstjórn Húsavíkur ágreiningsefnið að fengnum tillögum lögreglustjóra, en skjóta 
má þeim úrskurði til ráðherra, og er úrskurður hans endanlegur. 

2. gr. 
Daglegur afgreiðslutími smásöluverzlana og annarra sölustaða er samþykkt þessi 

tekur til, er svo sem hér segir, nema öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í samþykktinni: 
Alla virka daga skal heimilt að opna sölustaði kl. 09.00. 
Á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum, fimmtudögum og föstudögum, skal 

sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 18.00, enda beri þá daga ekki upp á helgi- og 
frídaga, sbr. 4. gr. 

Á laugardögum skal heimilt að halda sölustöðum opnum til kl. 12.00 á hádegi. 
Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að hafa verzlanir opnar til 

kl. 24.00 og síðasta laugardag fyrir jól til kl. 22.00 (eða annan dag skömmu fyrir jól). 
Enn fremur er heimilt að hafa sölubúðir opnar fyrsta laugardag í desember til 

kl. 16.00 og annan laugardag til kl. 18.00. 

3. gr. 
Fiskbúðir mega vera opnar kl. 08.00 til 18.00 virka daga nema laugardaga, 

en þá skal þeim lokað eigi síðar en kl. 12.00. 
Einnig er heimilt að hafa verzlanir, sem hafa allar algengar matvörur á boð- 

stólum, svo og brauð- og mjólkurbúðir, opnar kl. 10.00 til kl. 12.00 á dögum, er 
greinir i 4. gr. b.-lið. 

4. gr. 
Eftirfarandi reglur gilda um lokun sölustaða á helgidögum og hátíðisdögum: 

a. Jóladal, páskadag, hvítasunnudag og föstudaginn langa, 17. júní og nýársdag, 
skulu allir sölustaðir lokaðir allan daginn. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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b. Alla sunnudaga, skírdag, annan páskadag, sumardaginn fyrsta, annan hvíta- 
sunnudag, uppstigningardag, verzlunarmannafrídaginn og annan jóladag, skulu 
sölustaðir lokaðir allan daginn, sbr. þó undantekningarákvæði 3. gr. og 5. gr. 

þessarar samþykktar. 
c. Aðfangadag jóla og gamlársdag skal öllum sölustöðum lokað eigi síðar en 

kl. 12. 

5. gr. 
Bæjarstjórn getur leyft, að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar, að söluturnar 

og sambærilegir sölustaðir séu opnir alla daga frá kl. 09.00 til kl. 20.00 á tíma- 
bilinu 15. sept. til 14. maí. Á tímabilinu 15. maí til 14. sept. frá kl. 09.00 til 23.30, 

sbr. a.-lið 4. gr. 
Sölustaðir þeir, er um getur í 1. mgr. skulu utan hins almenna sölutíma 

aðskildir frá hvers konar starfsemi annarri, t. d. annarri verzlun, en þar er leyfð, 
olíu- og benzinsölu, bifreiðaafgreiðslu og veitingastarfsemi. Má þá þjónusta fyrr- 
greindra sölustaða einungis fara fram um söluop. Skulu kaupendur við slík op 
standa utanhúss og óheimilt er að hafa neins konar skýli í sambandi við söluop, 
sem börn og unglingar geta safnazt saman Í. 

Um söluop skv. 2. mgr. skal heimilt að selja eftirtaldar vörur: 
Dagblöð, tímarit, kort, frímerki, tóbaksvörur, eldspýtur, öl og gosdrykki, ís, 

sælgæti, nýja ávexti, heitar pylsur, niðursöðuvörur, ávaxtasafa, kaffi, te, kakó, 
kex (innpakkað), raksápu, handsápu, tannkrem, tannbursta, greiður, bómull, dömu- 
bindi, skyndiplástur WC-pappir rafhlöður, rafmagnsperur, rafmagnsöryggi, filmur, 
sólgleraugu, minjagripi, spil, kvensokka og vinnuvetlinga. 

Heimilt er bæjarráði að bæta við vörutegundum, sbr. 3. mgr., enda liggi þá fyrir 
samþykki heilbrigðisnefndar. Heilbrigðisnefnd ákveður, hvað af ofangreindum 
vörum megi selja á hverjum stað og ákveður nánar, hvernig hagað skuli umbúnaði 
þeirra. 

6. gr. 
Í kvikmyndahúsum, leikhúsum, á íþróttavöllum, útiskemmtunum og öðrum 

slíkum stöðum, skal heimilt að fengnu samþykki heilbrigðisnefndar að selja sam- 
komugestum sælgæti, tóbak, ís, gosdrykki og annað slíkt, sem ætla má, að neytt 
verði á staðnum. Einnig má selja þar sýningarskrár, minjagripi og annað slíkt, sem 
eðlilegt telst, að þar sé til sölu, utan þess tíma, er í 2. gr. er nefndur, þó aldrei eftir 
að sýningu lýkur eða skemmtistað er lokað. 

Í kvikmyndahúsum og leikhúsum er slík sala einungis heimil í sýningarhléum 
og hálftíma fyrir sýningu. 

7. gr. 
Eftir lokunartíma sölustaða er óheimilt að selja þann varning, sem verzlunar- 

leyfi þarf til sölu á. Þó skal heimilt að afgreiða þá menn, sem komnir eru í verzlun 
eða sölustað, þegar lokað er. Einnig er heimilt að afgreiða langferðamenn um nesti 
fyrir luktum dyrum. Enn fremur er heimilt að selja eftir reglulegan lokunartíma 
kol, salt, olíu, veiðarfæri og vistir til skipa. 

8. gr. 
Lögreglustjóri getur í einstökum tilvikum heimilað rýmri sölutíma en segir í 

samþykkt þessari, þegar hann telur sérstakar ástæður til, m. a. þegar ákveðið er, 
að ágóði af sölu renni til almenningsheilla.
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9. gr. 
Bæjarstjórn getur ákveðið, að greitt verði sérstakt gjald fyrir leyfi samkv. 5. gr. 

Ákveður bæjarstjórn þá gjald þetta til eins árs í senn. 
Gjaldið skal greitt fyrirfram fyrir hvert almanaksár. 
Sé það ekki greitt á réttum gjalddaga, skal leyfið úr gildi. 

10. gr. 
Ef leyfishafi, sbr. 5. gr., brýtur samþykkt þessa eða skilyrði, sem bæjarráð, 

heilbrigðisnefnd eða lögreglustjóri kunna að setja fyrir leyfi eða ef rekstur sölu- 
staða þykir ekki fara vel úr hendi, má bæjarráð svipta leyfishafa leyfinu, enda 
hafi leyfishafi ekki látið segjast við aðvörun. Jafnframt má ákveða, að leyfi verði 
ekki veitt til slíks rekstrar á viðkomandi stað í tiltekinn tíma. 

11. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum allt að kr. 1500.00. 

4 
Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Frestur til að breyta sölustöðum, samkv. 5. gr. samþykktar þessarar, er einn 
mánuður frá gildistöku samþykktarinnar. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Húsavíkur hefur samþykkt samkvæmt lögum 
nr. 17 frá 1. febrúar 1936, um samþykktir um lokunartíma sölubúða, öðlast þegar 
gildi, með þeim takmörkunum þó, sem lög nr. 45 frá 15. júní 1926, um almanna- 
frið á helgidögum þjóðkirkjunnar setja. 

Jafnframt fellur úr gildi samþykkt nr. 160 frá 21. júlí 1966, um lokun sölu- 
búða í Húsavík. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. nóvember 1966. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

26. nóvember 1966. Nr. 245. 

REGLUGERÐ 

um hækkun fjölskyldubóta samkvæmt lögum um almannatryggingar. 

Árleg grunnupphæð fjölskyldubóta með hverju barni samkvæmt 15. gr. laga 
nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar, skal frá 1. nóvember 1966 hækka úr 
kr. 3000.00 í kr. 3437.00. 

Hækkun bótanna á árinu 1966 skal greidd með bótum 1. ársfjórðungs 1967. 

Reglngerð þess, sem sett er samkvæmt lögum nr. 20 23. april 1965, um breyting 
á lögum nr. 40 30. april 1963, um almannatryggingar, staðfestist hér með til þess 
að taka gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. nóvember 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu Hellu í Rangárvallasýslu 

nr. 208 30. nóvember 1960. 

1. gr. 
14. gr. orðist svo: 
Af húsum, sem tengd eru við vatnsveitukerfið eftir gildistöku reglugerðar 

þessarar, skal greiða tengigjald eða stofngjald 2000.00 krónur. Gjald þetta skal greið- 
ast áður en húsið er tengt við vatnsæð. 

Reglugerð þeessi, sem vatnsveitufélag Hellu, Rangárvallasýslu, hefur samið 
og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, til að 
öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. nóvember 1966. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Nr. 247. 30. nóvember 1966. 

REGLUGERÐ 

um mat á frystum hrognum til útflutnings. 

1. gr. 
Öll hrogn, sem fryst eru til manneldis og flutt eru út frá Íslandi, skulu háð eftir- 

liti og vera metin af Fiskmati ríkisins. 

2. gr. 
Fryst hrogn skulu skiptast í tvo aðalflokka eftir gæðum og frágangi. 

1) Fyrsta flokks hrogn til manneldis. 

2) lönaðarhrogn fyrsta og annars flokks eins og nánar er kveðið á um í 3. og 4. gr. 
þessarar reglugerðar. 

3. gr. 
Hrogn, sem ætluð eru til manneldis í óbreyttu formi eða til reykingar heil, skulu 

vera fyrsta flokks að gæðum, enda séu þau ósprungin, laus við- gall- eða marbletti 
og almennt útlitsgóð og órunnin vegna hrygningar. Þó má nota aðra skálmina, sé 
hún rétt skorin eftir gotrauf. Ekki mega hrognin hafa frosið í geymslu, áður en 
vinnsla þeirra fór fram. Hrognin skulu vera hraðfryst. Hrogn, sem fullnægja þess- 
um skilyrðum, skulu metin I. flokks til manneldis. Heimilt er Fiskmati ríkisins að 
ákveða stærðarflokkun á þessum gæðaflokki hrogna í samráði við útflytjendur. 

4. gr. 
Hrogn, sem ætluð eru til matvælaiðnaðar, svo sem niðursuðu, skulu flokkast 

í tvo undirflokka og kallast iðnaðarhrogn nr. 1 og iðnaðarhrogn nr. 2. 
a) Iðnaðarhrogn nr. 1, teljast hrogn, sem vegna gæða hráefnis hefðu verið 

metin hæf sem fyrsta flokks, samkvæmt 3. gr., ef hrognin hefðu ekki spillzt veg
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meðferðar, svo sem rifnað, eða reynzt of stór eða smá til að vera seljanleg til 
manneldis í óbreyttu formi. Þó mega hrognin vera farin að taka lítillegum breyt- 
ingum vegna hrygningar (sjást augu). Blóðæðar þurfa ekki að fjarlægjast, en 
blóðmar og gallbletti skal skera af hrognunum. 

b) Iðnaðarhrogn nr. 2, skulu vera efnislega óskemmd og að öllu leyti eins og 
iðnaðarhrogn nr. 1 að öðru leyti en því, að hrognin mega vera verulega runnin. 

Hrogn, sem fullnægja skilyrðum um gæði samkvæmt a.- eða b.-liðum þessarar 
greinar, skulu metin eftir atvikum sem iðnaðarhrogn nr. 1 eða 2. 

Fiskmati ríkisins er heimilt að setja í samráði við útflytjendur nánari reglur 
um pökkun iðnaðarhrogna. Hrogn, sem ætluð eru til iðnaðar samkvæmt skilgrein- 
ingu þessarar greinar, skulu vera hraðfryst. Þó er Fiskmati ríkisins heimilt að meta 
hrogn, sem hafa verið hægfryst sem iðnaðarhrogn til manneldis. 

Sérhver fryst eining skal vera merkt í samræmi við innihald og skal merking 
bera með sér, hvort iðnaðarhrognin séu 1. eða 2. flokks. Á sama hátt skal merkja 
ytri umbúðir, ef hrognunum er þannig pakkað. Þó þarf ekki að merkja á þennan 
hátt síuð hrogn, sem fryst eru í blokk, og ætluð eru til niðursögunar í skammta. 

Þótt iðnaðarhrogn séu síuð (tekin úr himnunni) gildir sama efnislega gæða- 
skilgreining og hér að framan um Í. og 2. flokk iðnaðarhrogna. 

5. gr. 
Hrogn, sem ekki eru talin hæf til manneldis samkvæmt 3. gr. eða til mat- 

vælaiðnaðar samkvæmt 4. gr., en eru flutt út sem dýrafóður, skulu fyrir útflutning 
auðkennd með litarefnum samkvæmt nánari fyrirmælum Fiskmats ríkisins. 

6. gr. 
Við útflutning er óheimilt að pakka saman í ytri umbúðir mismunandi gæða- 

flokkun eins og þeir eru skilgreindir í 3., 4. og 5. grein þessarar reglugerðar. 

7. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum. 

8. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 46 5. april 1948, um fiskmat og 

meðferð, verkun og útflutning á fiski til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 30. nóvember 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson.   
Jón L. Arnalds.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1965. 

Tekjur: 
1. Eign 1. jan. 1965: 

Innstæða í Landsbanka Íslands ..........00.000%. eens kr. 7 784.33 
2. Vextir af bankainnstæðu ..............2.0.00 0... senn ss —  467.04 

Kr. 8 251.37 

Gjöld 
1. Eign 31. des. 1965: i 

Innstæda í Landsbanka Islands ............0000..0. 0. een... kr. 8 251.37 

Kr. 8 251.37 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

Nr. 249. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1965. 

Tekjur: 
1. Eignir 1. jan. 1965: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði .................... kr. 57 685.54 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. -— 15 010.66 

kr. 72 696.20 
2. Vextir ..............00..00.. sn — 5963.97 

Kr. 78 680.17 

Gjöld 
Eignir 31. des. 1965: 
a. Innstæða í Söfnumarsjóði ....................... kr. 62 588.81 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands .................. — 16 061.36 

' kr. 78 650.17 

Kr. 78 650.17 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson.



  

  

  

  

  

  

  

497 Nr. 250. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhofsslegats árið 1965. 

Tekjur: 
1. Eignir 1. jan. 1965: . 

Innstæða í Landsbanka Íslands ............0000. 0000... 0000. kr. 20 510.35 
2. Vextir af bankainnstæðu ...........20.0.0.eene seen — 1435.70 

Kr. 21 946.05 

Gjöld 
Eignir 31. des. 1965: i 

Innstæða í Landsbanka Íslands ............00000..0. 0... 0... kr. 21 946.05 

Kr. 21 946.05 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

Nr. 251. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1965. 

Tekjur: 
1. Eignir 1. jan. 1965: 

a. Verðbréf .........0.000.0000 000 ner kr. 15 000.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði ................... — 43 096.66 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ............. — 50 116.17 

kr. 108 212.83 
2. Tekjur af skuldabréfi ........00scerureeeeeeeeeneeeevesseeee —— 15 000.00 
3. Til jafnaðar við gjaldalið 1 ..... eiri... 7090 000.00 
4. Vextir: 

a. Af skuldabréfum ...........00.00. 0000... kr. 1050.00 
b. Af bankainnstæðum ...........00000 00.00.0000. — 5 748.04 

— 6 798.04 

Kr. 180 010.87 

Gjöld 
1. Keypt skuldabréf ..............000000 0000. kr. 50 000.00 
2. Eignir 31. des. 1965: 

a. Verðbréf .............2000000. 0000 kr. 65 000.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði ................... — 46 759.88 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ............. — 18 250.99 
HERR : — 130 010.87 

Kr. 180 010.87 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 
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Nr. 252. 498 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kirkjubvggingasjóðs árið 1965. 

Tekjur: 
1. Frá fyrra ári: 

a. Í lánum kirkna .......0.0000000000.00... kr. 7 242 290.00 
b. Innstæða í bönkum ...........000.0.... — 130 827.01 i 

kr. 7 373 117.01 
2. Framlag ríkissjóðs ....................0.. ene —- 1000 000.00 
3. Afborgun lána ................020.0 0. sense — 169 815.00 
4. Vextir af bankainnstæðum .............00.000 0... 0. — 12 410.92 
5. Til jafnaðar við gjaldalið 1 .................000..0. 0000... — 1163 000.00 

Kr. 9 718 342.93 

Gjöld 
1. Lán veitt á árinu ..............0..20. 000. nn kr. 1 163 000.00 
2. Greiddir vextir fyrir kirkjur ...............0.0.0.0.... 00... — 9 663.30 
3. Kostnaður .................0..0....s sn ens — 10 000.00 
4. Til jafnaðar við tekjulið 3 ..........0.....00000 000. — 169 815.00 
5. Eftirstöðvar: 

a. Í lánum kirkna .............00..0..0002... kr. 8 235 475.00 
b. Innst. í bönkum ..............000.0.000.0. — 195 668.90 

Kr. 8 431 143.90 
= skuld við gjaldkera .................... — 65 279.27 

- — 8365 864.63 

Kr. 9 718 342.93 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

Nr. 253. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Ljósavatnssjóðs árið 1965. 

Tekjur: 
1. Eign Í. jan. 1965: . 

Innstæða í Landsbanka Íslands ...............00.0..0... 0... 0... kr. 16 653.81 
VÆR 679 orr — 2 000.00 
3, Vextir ...............200020000enes sn — 931.68 

  

Kr. 19 585.49
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Gjöld: 
1. Ýmis gjöld ...................0 0. kr. 2687.00 
2. Sjóðseign 31. des. 1965 ..........0.000000 000 — 16 898,49 

  

Kr. 19 585.49 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

  

  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekkudalshjóna árið 1965. 

Tekjur: 
1. Eignir 1. jan. 1965: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði .................... kr. 88 238.70 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ............... — 90.43 

kr. 88 329.13 
2. Vextir ...........0..0000000 sess — 7 287.05 

Kr. 95 616.18 
Gjöld 

Eignir 31. jan. 1965: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ................0....... kr. 95 520.31 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................. — 95.87 

  

Kr. 95 616.18 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

  

Nr. 255. 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sigurðar Melsteð árið 1965. 

in Tekjur: 
1. Eign 1. jan. 1965: i 

'Innstæða í Landsbanka Islands ...........00.000000 00. 00. .0.. kr. 13 022.42 
2. Vextir ...............00.00.0 0. — … 911.54 

— Kr... 13 933.96 
FEE Gjöld ið 

Eign 31. des. 1965: - 
Innstæða í Landsbanka Íslands ...... AR ll err "kr. -13 933.96 

  

. Kr. 13 933.96 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson.



Nr. 256. 500 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Ingunnar Knútsdóttur og 

Sigríðar Kristjánsdóttur árið 1965. 

  

  

  

  

  

  

  

Tekjur: 
1. Eignir 1. jan. 1965: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði ...............00... kr. 87 799.15 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. — 931.66 

kr. 88 730.81 
2. Vextir ......00.0..0.00000 000 — 1518.79 

Kr. 96 249.60 

Gjöld 
Eignir 31. des. 1965: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði ..............0000000.. kr. 95 262.08 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................. — 987.52 

kr. 96 249.60 

Kr. 96 249.60 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

Nr. 257. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1965. 

Tekjur: 
1. Eignir Í. jan. 1965: 

a. Verðbréf .............002%.000 00 nn kr. 179 000.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .................. — 247 727.21 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ............ — 21 600.15 

kr. 448 327.36 
2. Framlag ríkissjóðs skv. 15. grein fjárlaga .................... — 200 000.00 
3. Gjafir ..............0.0020 0000 —- 4 900.00 
4. Afborgun lána ................20.0.0 see ee nn — 13 000.00 
5. Vextir: 

a. Af verðbréfum ...........000. 0000... kr. 11 755.00 
b. Af innstæðu í Söfnunarsjóði ............... — 21 056.81 
c. Af innstæðu í Landsbanka Íslands ......... — 1447.57 

— 84 259.38 

Kr. 700 486.74



Ha 
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 Veittir styrkir ............20020000 0... 

Eignir 31. des. 1965: 
a. Verðbréf ..........0000.00 00... 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands ........... 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ............ 
d. Í vörglu gjaldkera .............0.......000... 

Kostnaður ...........000000. sn. nr 
Til jafnaðar við tekjulið 4 .............00.0..... 

RON NON 

00. 

kr. 166 000.00 
— 247 752.21 
—- 42561.85 
— 24 800.00 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 31. 

Sigurbjörn Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hjálmars kaupm. Jónssonar 

Tekjur: 
. Eignir 1. jan. 1965: 

a. Skuldabréf ..........00200. 00... nn 

Nr. 257. 

kr. 207 000.00 
— 200.00 
—  13000.00 

— 480 286.74 
  

janúar 1966. 

kr. 12 000.00 

  

  

Kr. 700 486.74 

Nr. 258. 

árið 1965. 

kr. 53 257.62 
— 15 000.00 
— 50 000.00 

— 2 359.00 
  

b. Innstæda í Landsbanka Íslands ............. — 41 257.62 

2. Tekjur af skuldabréfi .........2000m00reeeeeereneeeenevereenee 
3. Til jafnaðar við gjaldalið 1 ............0.000.00 0000 n0 nn 
4. Vextir: 

a. Af skuldabréfum ..........00.0 000... 0... kr. 840.00 
b. Af bankainnstæðum #.........0000000 0000... — 1 519.00 

Gjöld: 
1. Keypt skuldabréf ..............2200 0000 nn ne 
2. Eignir 31. des. 1965: 

a. Skuldabréf .........000.00.0 00. kr. 62 000.00 
b. Innstæda í Landsbanka Íslands ............. — 8616.62 

  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. 

Sigurbjörn Einarsson. 

Kr. 120 616.62 

kr. 50000.00 

| 70 616.62 
  

januar 1966. 

Kr. 120 616.62



Nr. 259. 502 

REIKNINGUR 

  

  

  

  

  

  

  

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1965. 

Tekjur: 
1. Eign 1. jan. 1965: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands ............. kr. 17 705.11 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. —-  8969.03 
c. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ............ —- 4501.93 
d. Jörðin Ytra-Vallholt ............0.000 0000... — 7 100.00 

kr. 38 276.07 
2. Vextir ..........0..20000 sess — 2313.19 

Kr. 40 589.26 
Gjöld: 

1. Eign 31. des. 1965: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands ............. kr. 19 210.04 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. — 9507.17 
c. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ........... — 4772.05 
d. Jörðin Ytra-Vallholt ...........0.00000.0000.0.. — 7 100.00 

kr. 40 589.26 

Kr. 40 589.26 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

Nr. 260. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Hjálparsjóðs æskufólks árið 1965. 

Tekjur: 
1. Eignir 1. ján. 1965: 

a. Skuldabréf ..............0.0000.00 0... kr. 100 000.00 
b. Bankainnstæður ...................000..... — 345 110.21 

kr. 445 110.21 

2. Kvikmyndasyningar, gjafir o. fl. ............0.0.0.00000..000.. — 439 227.00 
3. Afborgun af skuldabréfum .................00. 0... nn nn. — 38 000.00 
4. Til jafnaðar við tekjulið 2 .................0%% 00... n nn — 205 000.00 
5. Vextir: 

a. Af skuldabréfum .............000.00000... kr. 19 705.00 
b. Af bankainnstæðum .............0.00.0... —- 29 202.64 

— 48 907.64 

Kr. 1176 244.85 
Gjöld 

1. Greiddir styrkir og kostnaður ..............0.0.00.0 000... kr. 42 127.00 
2. Keypt skuldabréf ...................0000 0000. nn — 205 000.00 
3. Til jafnaðar vid tekjulid 3 ...............000000000 0... — 38 000.00
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4. Eignir 31. des. 1965: 
a. Skuldabréf ..........020000 000 en en kr. 267 000.00 
b. Bankainnstæður ...........000000 0. ...0.00. — 597 017.85 
c. Peningar ...........000000 0000 0... — 27 100.00 

—-  891117.85   

  

Kr. 1 176 244.85 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

  

Nr. 261. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Heimilissjóðs taugaveiklaðra barna árið 1961. 

Tekjur 
1. Gjafir á árinu .............0200.0 00. s ss kr. 106 000.00 

2. Vextir af bankainnstæðu .............0.00000 00. s senn — 5 963.22 

Kr. 111 963.22 

Gjöld: 
Sjóður til næsta árs ..........0.200..0 00 nn kr. 111 963.22 

  

Kr. 111 963.22 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

  

Nr. 262. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Heimilissjóðs taugaveiklaðra barna árið 1962. 

Tekjur 
1. Sjóður í ársbyrjun ............0...00000 00. ess kr. 111 963.22 
2. Gjöf á árinu ................0..eesssssss — 40 000.00 
3. Vextir af bankainnstæðu ................0020. 0... 00... —  10642.42 

Kr. 162 605.64 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs ............0.0.0.se neee kr. 162 605.64 

  

Kr. 162 605.64 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson.



Nr. 263. 504 

5
 

  

  

  

  
  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Heimilissjóðs taugaveiklaðra barna árið 1963. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun: 
Innstæða í bönkum .........0.000000 en sess kr. 162 605.64 
Söfnunarfé á árinu ..........000..0000000e sn -— 54 900.00 
Tekjur af målverkasyningu: 
a. Seld málverk ........200000000 00... kr. 70 000.00 
b. Aðgangseyrir ..........00000000 000... — 6430.00 

— 76 430.00 
Framlag Barnaverndarfél. Reykjavíkur .......00.0.0000.00.0.. — 50 000.00 
Minningargjöf: 
a. Skuldabréf .........20..000000. 00... kr. 50 000.00 
b. Innstæða í bankabók ........2.000000....... — 19500.00 

—  69500.00 
Vextir af bankainnstæðu ............0.2000000000 0... 000... — 19 243.69 

Kr. 432 679.33 

Gjöld 
Kostnaður við málverkasýningu ...........0.0000.0 0000 00... kr. 15 361.65 
Eign í árslok: 
a. Skuldabréf ...........0.020000 00... nn kr. 50 000.00 
b. Innstæða í bönkum ...........0200000000.... — 367 317.68 

— 417 317.68 

Kr. 432 679.33 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

  
  

Nr. 264. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Heimilissjóðs taugaveiklaðra barna árið 1964. 

Tekjur 
1. Eignir 1. jan. 1964 ............2..0.2. 0000. 00 kr. 417 317.68 
8. Andvirði málaverka ............eeseenss ss — 73 870.00 

3. Minningargjafir um Maríu Gylfadóttur ................0.002.. — 11 928.71 
4. Gjöf frá Barnaverndarfél. Reykjavíkur ..............00.0.0... — 100 000.00 
5. Gjafir seernes sneen sees — 101 500.00 
6. Gjafir ...........20.020000 sense — 11 600.00 
7. Vextir af bankainnstædum: 

a. Sparisjóðurinn Pundið ...........0.000000... kr. 1 369.46 
b. Samvinnubankinn ..........20000. 00.00.0000. — 3 520.26 

c. Búnaðarbankinn ..........0.0000... 0... 0... — 18 637.56 
d. Landsbankinn ..........000000 00. ens. — 11 819.07 
e. Sparisj. R. án. ......00500000 ene — 1 756.26 
f. Landsbankinn .........02000... en ss. — 217 76 

— 37 320.36 

Kr. 753 536.75
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Gjöld: 
Ýmis kostnaður v/ málverkasýninga .........2.00.0. 000... 
Eignir 31. des. 1964: 
a. Veðskuldabréf ............0000000 000... kr. 150 000.00 

b. Innst. í Sparisjóðnum Pundið ............. -— 25 894,34 
c. Innst. í Samvinnubankanum 60 290 ......... — 166 790.25 

d. Innst. í Samvinnubankanum 14678 ......... — 6 500.00 

e. Innst. í Búnaðarbanka Íslands 61528 ....... — 225 722.27 

f. Innst. í Landsbanka Íslands 6376 .......... — 143 142.21 

s. Innst. í Sp. R. &n. ......0.002 0 serereernese — 21 270.26 
h. Innst. í Landsbanka Íslands 99062 ......... — 2 546.47 

i. Inneign i sjóði ..........0.0.00 0000... — 6 400.00 
  

Nr. 264. 

kr.  5270.95 

— 748 265.80 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson. 

  

  

Kr. 753 536.75 

  

  

Nr. 265 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Heimilissjóðs taugaveiklaðra barna árið 1965. 

Tekjur: 

. Eignir Í. jan. 1965: 
a. Skuldabréf ..........0.20000 0000 kr. 150 000.00 
b. Bankainnstæður .........0..0..000.0.00... — 398 265.80 

kr. 748 265.80 
Minningargjafir .............22.002 0200. — 139 836.14 
Frá Barnaverndarfélagi Reykjavíkur ..............000.000... — 128 300.00 
Áheit og gjafir ..............0 — 76 425.00 
Andvirði seldra málverka ...........0.2.2 000... - 10 000.00 
Innleyst skuldabréf ............0.0.2%0. 00... sen — 10 000.00 
Vextir: 
a. Af skuldabréfum .........0.0000 00. kr. 24 120.00 
b. Af bankainnst. „........0000.00000 0. — 51 584.61 
c. Af bankainnst. .........0.000000 00... — 980.96 

— — 76 685.57 

Kr. 1 189 512,51 

Gjöld 
Prentunarkostnaður ..............2..220 ne. eens kr. 3 646.00 
Ýmis gjöld ...........0...00..0 00. — 991.00 
Til jafnaðar við tekjuhlið 6 ............2...02 0000... — 10 000.00 
Eignir 31. des. 1965: 
a. Skuldabréf .............0.0.000 000... kr. 140 000.00 
b. Bankainnst. ..........000.000 000... — 1029 712.51 
c. I vörzlu gjaldkera ...........0.......0... — 5 163.00 

1174 875.51 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 31. janúar 1966. 

Sigurbjörn Einarsson, 

. 1189512.51 
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Nr. 266. 506 

REIKNINGAR TRYGGINGASTOFNUNAR RÍKISINS 

Efnahagsreikningur Erfðafjársjóðs 31. desember 1965. 

  

  
  

  

  

  

Eignir 
I. Sjóður ..........00.2. 2000 0 0 kr. 17 215 667.27 

IL Erfðafjárskattur, ógreiddur ..............0.000 0000... —- 4412 067.19 
II. Ógreiddir vextir ..............0.0 0000... — 373 200.00 
IV. Verðbréf .............22.00 00. — 10 609 166.66 

Kr. 32 610 101.12 

Skuldir: 
I. Höfuðstóll: 

1. Frá fyrra ári ..............00.0000... kr. 27 601 620.83 
2. Viðbót á árinu ....................… — 5008 480.29 

kr. 32 610 101.12 

Kr. 32 610 101.12 

Reykjavik, 1. juli 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RIKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 0 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Erfðafjársjóðs árið 1965. 

Gjöld: 
I. Styrkir: 

Til S.LB.S. v/vinnuskála og vistmannahúss kr. 350 000.00 
Til SÍBS. v/þjálfunarstöðvar ............. — 947 973.46 

— kr. 1297 973.46 
II. Tekjur umfram gjöld ...............000 0... nn — 5008 480.29 

Kr. 6 306 453.75 

Tekjur 
I. Erfðafjárskattur ...................0000 0. kr. 4 400 841.39 

II. Vextir ............002..000 0 — 1905 612.36 
  

Kr. 6 306 453.75 
Reykjavík, 1. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson.   
Þórhallur Hermannsson.
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Eignir 
I. Sjóður ............0 000. kr. 516 725.00 

IL. Inneign hjá happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna 
samkvæmt skilagrein ..........0.0200 00. — 2573 264.12 

  

Kr. 3 089 989.12 

I. Höfuðstóll ..........02.2 00. kr. 3 089 989.12 
  

Kr. 3089 989.12 

Reykjavík, 1. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Bvyggingarsjóðs aldraðs fólks 1. maí 1963 til 31. des. 1965. 

  

Gjöld 
I. Tekjur umfram gjöld .......0.0200 00... kr. 3 089 989.12 

Kr. 3 089 989.12 

Tekjur: 

I. Frá happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna samkvæmt 

skilagrein happdrættisins: 
1. 40% af ágóða 1. maí '68—-30. april 64 ......00.000.0... kr. 1 156 025.95 

2. 40% af ágóða 1. maí 764—30. apríl 65 ......000.0000.. — 1918 238.17 

II. Vextir frá Tryggingastofnun ríkisins ..........00.000000.. — 16 725.00 
  

Kr. 3 089 989.12 

Reykjavík, 1. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

  

1. Ekki er áætlað fyrir tekjum sjóðsins frá happdrætti D.A.S. tímabilið 1. maí til 31. desember 

1965. 
2. Sjóðnum er enginn kostnaður reiknaður,
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs togarasjómanna og undirmanna 

31. desember 1965. 

á farskipum 

  

  
  

Eignir 
I. Sjóður .......0...0.200000 00 kr. 31 035 322.33 

II. Innheimtumenn ................0 000... ern —- 18 490 168.68 
II. Ógreiddir vextir .................. 00 — 2939 108.00 
IV. Verðbréf ...........0.0..0 0... —- 66 993 995.25 

Kr. 119 458 594.26 
Skuldir: 

I. Ógreiddur lífeyrir .........0..0..00.0... 0. kr. 50 335.00 
II. Matskostnadur o. fl. ógreitt ..........0.00.0000. 00. — 32 839.40 

III. Höfuðstóll: 

1. Frá fyrra ári ...................... kr. 94 105 683.62 
2. Viðbót á árinu „............0..0.... — 25 269 736.24 

— — 119 375 419.86 

Kr. 119 458 594.26 

Reykjavik, 1. juli 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RIKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs togarasjómanna og undirmanna 

árið 1965. 
á farskipum 

  

Gjöld 
I. Lífeyrir ................. venerne kr. 742 562.00 

I. Kostnaður ................0..0.000 ennen eee —… 1052 150.00 
III. Endurgreidd iðgjöld .............0..0.......00 eenve — 4197 549.48 
IV. Tekjur umfram gjöld ..........0.0.0.0.0..00. 00 - 25 269 736.24 

Kr. 31 261 997.72 
Tekjur 

I. Iögjöld skv. 11. gr. .........0..00.0... 0. kr. 23 634 614.59 
IL Lífeyrir endurgreiddur af ríkissjóði ..................... — 350 325.00 

II. Vextir ................... nerne vreeveee — 7271 058.13 
  

Reykjavík, 1. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

. 31 261 997.72 

  
Þórhallur Hermannsson.



III. 

IV. 

IL 

TI. 

509 Nr. 266. 

Efnahagsreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs 31. desember 1965. 

  

  

kr. 91 894 955.42 
—- 156 010 000.00 

— 90 223 645.30 

— 13 151 441.40 
— 23 304 120.03 
— 399 516 333.45 
  

  

  

  

Eignir 
Sjóður .........22000000 00 
Innlánsskírteini og bundið fé .............00.0000.0000.0.. 
Innheimtumenn: 
1. Óinnh. iðgj. skv. 5. gr. ............ kr. 7 401 535.08 
2. Óinnh. framl. sveitarfélaga ......... — 18 980 984.41 
3. Óinnh. framlag sveitarfélaga v. iðgj. 

SJÓM. ”65 ........000 000 — 2223 851.92 
4. Innheimt við reikningsskil ......... — 61 617 273.89 

Ríkissjóður: 
1. Ógjaldfallið framlag ............... kr. 7691 323.50 
2. Önnur skuld ..........00.00.0...... — 5460 117.90 

Ógreiddir vextir ............0..0. 0000 
. Verðbréf ...........0..02000000 nn 

Skuldir: 
Ógreiddur kostnaður: 
1. Innheimtulaun umboðsmanna ...... kr. 59 013.11 
2. Annað „.......0000. 00... — 183 866.39 

Afskriftasjóður: 
1. Frá fyrra ári ..................... kr. 3209 067.41 
2. Óinnheimtanleg iðgj. 65 .......... — 43 111.00 
3. Afskrift 1961 ....................… — 653 514.55 

Mismunur kr. 2512441.86 
4. Viðbót á árinu ...............00... -— 1315 044.43 

Höfuðstóll: 
1. Frá fyrra ári ..................... kr. 617 951 608.44 
2. Viðbót á árinu .................... — 152 078 521.37 

  

Kr. 774 100 495.60 

kr. 242 879.50 

— 3827 486.29 

— 710 030 129.81 
  

Kr. 774 100 495.60
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Rekstrarreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs árið 1965. 

Gjöld: 
I. Bætur: 

1. Dagpeningar ...........0.0. 200... kr. 2338 375.54 
2. Dagpeningar v. barna .............. — 193 188.49 

kr. 2531 564.03 
II. Kostnaður: 

1. Til aðalskrifstofu ................... kr. 1 069 000.00 
2. Til Kjararannsóknarn. .............. — 900 000.00 
3. Annað ..........000. 00. —… 370 581.95 

— … 2 339 581.95 
III. Til afskriftasjóðs iðgjalda ..............0.0000 000... — 1 315 044.43 
IV. Tekjur umfram gjöld ..........0..2. 0000... nn — 152 078 521.37 

Kr. 158 264 711.78 

Tekjur 

I. Iðgjöld atvinnurekenda skv. r. gr. ..... kr. 26 369 869.90 
Ranglega álagt frá f. árum ........... — 68 981.38 

kr. 26 300 888.52 
II. Framl. sveitarfélaga skv. 11. gr,: 

1. Vegna vinnu 1964 ................. kr. 22 455 226.77 
2. Vegna sjómanna 1965 .............. — 3 845 661.75 

— 26 300 888.52 
III. Framlag ríkissjóðs skv. 12. gr.: 

1. Vegna vinnu 1964 ,................. kr. 44 910 453.54 
2. Vegna sjómanna 1965 .............. — 7 691 323.50 

— 52 601 777.04 
IV. Vextir ..........2..0000 0000. — 52407 643.15 
V. Frá afskriftasjóði 1961 ..............000.000 00... — 653 514.55 

Kr. 158 264 711.78 

Reykjavík, 1. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermarnsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs ljósmæðra 31. desember 1965. 

  

  

  

  

  

Eignir 

I Sjóður ".........2200000.0 00 enn kr. 681 099.56 

II. Innheimtumenn .........0000 0000 n enn — 17 577.13 

III. Ógreiddir vextir ..........00000002 0. enn — 21 505.00 

IV. Verðbréf ..........0.00000 ner — 318 666.67 

Kr. 1038 848.36 

i Skuldir: 

I. Ogreiddur lífeyrir .......002000000 neee kr. 44 117.00 

TI. Höfuðstóll: 
1. Frá fyrra ári ........00000 00... kr. 867 241.30 
2. Viðbót á árinu ........000000 0000... — 127 490.06 

— 994 731.36 

Kr. 1038 848.36 

Reykjavik, 1. juli 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RIKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. i 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs ljósmæðra árið 1965. 

Gjöld 

I. Lifeyrir .........00000 00. kr. 454 778.00 

II. Kostnaður ...........0.0000 0. nn — 15 200.00 

III. Tekjur umfram gjöld ........0.2.0000 000. nnnr nn — 127 490.06 

Kr. 597 468.06 

Tekjur: 

I. Iðgjöld ............000000 00. kr. 78443.45 

II. Tillag ríkissjóðs 1965 ..........200%000 0. sense — 23 500.00 

III. Endurgreiddar lifeyrishækkanir ..........00200000 00... 00... — 422 611.00 

IV. Vextir ..........0... 0. — 12913.61 
  

Kr. 597 468.06 

Reykjavík, 1. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson.



Nr. 

Eignir 
I. Sjóður .................... 000... kr. 4 100 318.42 

II. Vidskiptamenn: 

1. Skuld vegna lífeyris ................. kr. 1 964 869.19 
2. Annad ............ 0 — 1945 609.27 

— -— 3910 478.46 
III. Ógreiddir vextir ...........00.00.0. 0000 — 329 994.62 
IV. Verðbréf ................2000 000. — 8323 402.10 

Kr. 16 664 193.60 
, Skuldir: 

I. Ógreiddur lífeyrir .............0...00...000 00 kr. 4 531.00 
II. Ógreiddur matskostnaður ............0.00000000 00 — 1 674.00 
TI. Höfuðstólsreikningur: 

1. Frá fyrra ári ....................... kr. 13 609 378.02 
2. Viðbót á árinu ...............0.0...... —… 3048 610.58 

— 16 657 988.60 

Kr. 16 664 193.60 

Reykjavik, 1. juli 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RIKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. nm i 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna árið 1965. 

Tekjur: 
I. Lífeyrir .................... 000. kr. 2 240 179.00 

IL Kostnaður ...................0.00 0000 — 57 400.00 
III. Endurgreidd iðgjöld ..............000.00... 0... — 58 785.02 
IV. Tekjur umfram gjöld .............000.0.00 0. — 3 048 610.58 

Kr. 5 404 974.60 
Gjöld 

I. Iðgjöld .....................0. 00 kr. 3 220 756.56 
II. Vextir ...............00. nerverne — 826 143.14 

III. Endurgreiddar lifeyrishækkanir ...............0............ — 1 358 074.90 

266. 512 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna 31. desember 1965. 

  

  

  
  

  

  

  

Kr. 5 404 974.60 

Reykjavík, Í. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara 31. desember 1965. 

  

  

  

  

  

Eignir 
I. Sjóður ..............2....02 000 kr. 8029 425.20 

II. Ógreiðdir vextir .........0.0.0.0 00. — 2375 986.44 
III. Verðbréf .................0 000. -— 66 933 222.93 

Kr. 77 338 634.57 

, Skuldir 
I. Ogreiddur lifeyrir .............0....0 0... kr. 118 677.55 

II. Viðskiptamenn ..................... 00. sn en — 994 335.95 
III. Matskostnaður ..................0.0 0200. 11 300.00 
IV. Höfuðstóll: 

1. Frá fyrra ári .............0..0..0.... kr. 64 934 382.48 
2. Viðbót á árinu .................0..... — 11 279 938.59 

16 214 321.07 

Kr. 77 338 634.57 

Reykjavík, 1. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. i 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara árið 1965. 

Gjöld 
I. Lífeyrir ................. 00. kr. 10 926 815.54 

II. Endurgreidd iðgjöld ...........00.... 00. — 115 911.52 
TIl. Kostnaður ....................0 0000 — 430 000.00 
IV. Tekjur umfram gjöld ................. 000 — 11 279 938.59 

Kr. 22 752 665.65 

Tekjur 
I. Iðgjöld ...................2 0000 kr. 10 265 902.54 

II. Hluti ríkissjóðs af lífeyrishækkunum .................... — "7 387 820.16 
MI. Vextir ................000 ennen enennnese — 5 098 942,95 

  

Kr. 22 752 665.65 

Reykjavik, 1. juli 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RIKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

B 64
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 31. desember 1965. 

Alþingismannadeild. 

  

Eignir: 

I. Inneign hjá ríkissjóði vegna iðgjalda ..........00..0000.. kr. 579 461.89 

II. Inneign hjá ríkissjóði vegna lifeyris ........00000000000.00. — 1682523.21 

Kr. 2 261 985.10 

Skuldir: 

I. Sjóðsskuld .........0.20.0000 00 kr. 1 799 130.74 

II. Ógreiddur lífeyrir .........0..2000 0000 — 71 590.00 

III. Höfuðstóll ......2s0eeneeeueeeeeseenrenererennenntennsenene — 391 264.36 
  

Kr. 2 261 985.10 

Lífeyrissjóður alþingismanna var sameinuður Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins 

með lögum nr. 46/1965. 

Reykjavík, 1. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins árið 1965. 

Alþingismannadeild. 

  

Gjöld 
I. Lífeyrir ...........2000020 0000 kr. 2526 744.00 

II. Tekjur umfram gjöld .........00.0 0000. — 391 264.36 

Kr. 2918 008.36 

Tekjur 
I. Iðgjöld ........0.2002. 0000 — 911 278.15 

II. Endurgreitt af ríkissjóði vegna lífeyris síðara årshelmings . — 1 682 523.21 
II. Endurgreiddur halli fyrra årshelmings frá Alþingi ........ — 324 207.00 

  

Kr. 2918 008.36 

Reykjavík, 1. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 31. desember 1965. 

  

  
  

  

  

Eignir 
I. Sjóður ........00..00 0... kr. 27 650 004.16 

II. Innstæða í Söfnunarsjóði ............2200. 000... — 175 696.96 
III. Innheimtumenn ........0..0000 0000 — 12 280 447.83 
IV. Ógreiddir vextir ...........200000. 020. — 17 248 949.84 
V. Verðbréf ...........2000000 00 een — 400 927 621.70 

Kr. 458 282 720.49 
Skuldir 

I. Ógr. lífeyrir og styrktarfé ........0.... kr. 744 234.61 
II. Matskostnaður, ógreiddur .............0.0.0 0... 0... —- 205 066.00 

HI. Höfuðstóll: 
1. Frá fyrra ári ..................... kr. 385 031 107.37 
2. Viðbót á árinu ................... -- 72 302 312.51 

— 457 333 419.88 

Kr. 458 282 720.49 
Reykjavik, 1. juli 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RIKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. nn 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins árið 1965. 

Gjöld 
I. Lifeyrir ..............00 000. kr. 40 851 258.28 

IL Endurgreidd iðgjöld ..................0. 000... — 2 334 470.91 
TIl. Kostnaður ...................2 00... — 1400 000.00 
IV. Lífeyrir skv. 18. gr. fjárlaga ...........0000..0 00... — 7830 682.00 
V. Tekjur umfram gjöld ...........0.....0 000. — 72 302 312.51 

Kr. 124 718 723.70 

Tekjur 
I. Idgjåld ...............0000 0 kr. 60 930 045.30 

II. Endurgreiddar lífeyrishækkanir .........0.0.000 000... — 25 224 173.67 
III. Vextir ................ 000 — 30 733 822.73 
IV. Endurgr. af ríkissjóði, sbr. gjaldalið IV. ................ —- 7 830 682.00 

  

Kr. 124 718 723.70 

Reykjavík, 1. júlí 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson.   
Þórhallur Hermannsson.



Nr. 266. i 516 

Efnahagsreikningur Slysatrygginga 31. desember 1965. 

I. Sjóður og bankainnstæður ...........0.0000 0000... kr. 54 478 540.88 
II. Ýmsir skuldunautar: 

1. Óinnheimt iðgjöld skyldutrygginga .. kr. 6236 433.75 

  
2. Óinnheimt iðgjöld frjálsra slysatrygg. — 469 776.53 

— 6706 210.28 
Ill. Ógreiddir vextir .............0...0 000. n nn — 2528 546.18 
IV. Verðbréf ...........00.0000 000 — 58 170 845.84 
V. Áhættufé í Ísl. endurtryggingu .........0.00 0000... — 60 000.00 

  

Kr. 121 944 143.18 

  

  

  

Skuldir: 
I. Ýmsir skuldheimtumenn: 

1. Endurtryggjendur .................. kr. 439 300.00 
2. Ógr. söluskattur o. fl. ............. — 122 102.00 

kr. 561 402.00 

II. Ógreiddar bætur: 
1. Skyldutryggingar .................. kr. 13 794 192.64 
2. Frjálsar slysatryggingar ........... — 93 000.00 

— 13 887 192.64 
III. Ógreitt áhættufé í Ísl. endurtryggingu .................. — 60 000.00 
IV. Iðgjaldavarasjóður frjálsra slysatrygginga .............. — 67 605.00 
V. Afskriftasjóður ...............2000. 000 — 5 494 314.21 

VI. Höfuðstólsandvirði slysalífeyris ..............0.00....0.. — 45 187 355.64 
VII. Varasjóður frjálsra slysatrygginga: 

1. Frá fyrra ári ..................... — 5118 232.89 
2. Vextir .......0..00 0200 — 358 276.30 
3. Tekjuafgangur ..................... — 480 225.47 

-—- — 5956 734.66 

VIII. Varasjóður skyldutrvgginga: 
1. Frá fyrra ári ...................... kr. 42 739 819.94 
2. Vextir „..........0 0000 — 5146 340.48 
3. Tekjuafgangur ..................... — 2843 378.61 

- — 50 729 539.03   
  

Kr. 121 944 143.18 

Reykjavik, 1. juli 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RIKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson.   
Þórhallur Hermannsson.



I. Bætur slysatrygginga: 
1. Dánarbætur ............0.0......... kr. 
2. Örorkubætur ................... — 
3. Dagpeningar „...........0000.00000. — 
4. Kaup og aflahlutur lögskráðra sjóm. — 
5. Sjúkrakostnaður .................... — 

IL. Styrkur til slysavarnastarfsemi .............. 
HI. Bætur frjálsra slysatrygginga ................ 
IV. Iðjaldahluti endurtryggjenda ................. 
V. Kostnaður .............0.00. 00 

VI. Vextir: 

1. Til höfuðstóls lífeyris .............. kr. 
2. Til varasjóðs frjálsra slysatrygginga . — 
3. Til varasjóðs skyldutrygginga ....... — 

VII. Tekjuafgangur frjálsra slysatrygginga ....... 
VIII. Tekjuafgangur slysatrygginga ............... 

Tekjur 
I. Iögjöld samkv. 40. gr. ................ kr. 

Til afskriftasjóðs ................0...... — 

Kr 
Úr afskriftasjóði 1961 ..…................…. — 

IL Iðgjöld frjálsra slysatrygginga .............. 
HI. Þóknun og umboðslaun frjálsra slysatrygginga 
IV. Tjón endurtryggjenda ....................... 
V. Vextir ............... 0. 
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Rekstrarreikningur Slysatrygginga årid 1965. 

Gjöld: 

11 223 516.92 
10 127 808.63 

8 789 686.56 
114 742.51 

2 484 134.96 
  

2 819 835.13 
358 276.30 

5 146 340.48 
    

Nr. 266. 

. 33 339 889.58 
55 000.00 

352 080.70 
1362 138.98 
3 662 000.00 

8 324 451.91 
480 225.47 

2 843 378.61 
  

41 142 781.86 
2 057 139.09 
  

. 39 085 642.77 
814 625.42 

  

Reykjavik, 1. juli 1966. 

kr. 

. 50 419 165.25 

39 900 268.19 
1 535 196.83 

357 495.14 
301 823.18 

8 324 451.91 
  

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

. 50 419 165.25 

  

Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lifeyristrygginga 31. desember 1965. 

  

  

  

  

  

  

Eignir 

I. Innstæða i Söfnunarsjóði .......000000 0000 r nn kr. 1 329 478.55 

II. Ymsir skuldunautar: 
1. Ríkissjóður ......00.0000 0... kr. 35 909 618.06 

2. Adrir .......000 0000 — 314 708.14 
--——— — 36 224 326.20 

III. Ógreiddir vextir ..........0.02 20. — 4353 963.26 

IV. Verðbréf .........0..00 000 ene — 75 766 443.82 

V. Fasteign .........0...0000 000. — 4663 775.00 

VI. Áhöld og húsbúnaður ........0.002.0 0000. — 800 000.00 
VII. Innrétting ............20000. enn — 400 000.00 

VIII. Umboðs- og innheimtumenn: 
1. Sjóður og bankainnstædur við reikn- 

ingslok .....0..00 00 kr. 132 411 640.58 
2. Óinnheimt iðgjöld ...........0.... — 77017 568.06 
3. Óinnheimt meðlög ...........0...... — 44 677 191.55 

4. Skuldir bæjar- og sveitarfélaga .... —- 13 056 018.00 

5. Ýmislegt .........0000000. 0... — 475 081.71 
— 267 637 499.90 

IX. Til næsta árs: 
1. Framlag til sveitarsjóða: 

Inneign frá fyrra ári .............. kr 4 631 580.34 
Tekjuhalli 1965 ......00.00.0000... — 7105 528.12 

— "8073 947.78 

2. Framlag ríkissjóðs: 
Inneign frá fyrra ári .............. kr. 10 170 808.43 
Tekjuhalli 1965 ....0.000000 0... — 14370 910.38 

- - — 4200 101.95 

Kr. 398 449 536.46 

Skuldir 

I. Sjóðsskuld ..........000.2. 00 enn kr. 28 757 054.64 

II. Ýmsir skuldheimtumenn: 
1. Sjúkrasamlög .......0..00. 00... kr. 36 194 136.23 
2. Ógreiddur kostnaður ofl. ......... — 1 875 194.77 

— 38 069 331.00 

III. Afskriftasjóður .........0.2020 00. — 42874977.18 

IV. Afskrift fasteignar .......0..00020 00. — 273 625.00 

V. Stofnkostnaðarsjóður .........02.2000 002... nn — 12 220 484.10 

VI. Vörzlufé: 
1. Ellistyrktarsjóðir ................. kr. 5 732 560.06 
2. Vegna sjukrasamlags Reykjavikur — 1 112 381.45 
3. Vegna örorkubóta ................ — 4444 209.49 
4. Vegna sjúkrahóta ..........0....... — 13581 494,16 
5. Vegna heilsugæzlu ................ — 1536 090.15 
6. Vegna sjúkraflutn. og læknisvitjana — 1818 240.32 

28 224 975.63  
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VII. Umboðs- og innheimtumenn: 
1. Ógreiddar bætur .................. kr. 4 999 015.00 
2. Inneignir sveitarfélaga ............ —  2812091.47 
3. Ógreiddur kostnaður og umboðslaun — 1647 071.18 
4. Ýmislegt ........0.... reeeeeereee — 1661 828.91 

kr. 11 120 006.56 
VIII. Til næsta árs: 

1. Tðgjöld atvinnurekenda: 
Inneign frá fyrra ári ............. kr. 14538 793.17 
Tekjuhalli 1965 ................... — 650 651.69 

—— - 13 888 141,48 
2. Tögjöld hinna tryggðu: 

Inneign frá fyrra ári .............. kr. 12 841 265.72 
Tekjuhalli 1965 ................... -- 10 588 332.20 

- — 2252 933.52 
IX. Varasjóður: 

1. Frá fyrra ári (................. kr. 199 292 530.40 
2. Vextir á árinu „................... —  4502241.45 
3. Tillag á árinu „................... -— 16973 235.50 

— 220 768 007.35 

Kr. 398 449 536.46 
Reykjavik, 1. juli 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RIKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson.   
Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyristrygginga árið 1965. 

Gjöld: 
I. Greiddar bætur: 

Ellilífeyrir ..................... kr. 
Örorkulífeyrir .................. — 
Örorkustyrkur 
Makabætur 
Fjölskyldubætur 
Barnalifeyrir 
Meðlög lll... — 
Mæðralaun ..................... — 
Fæðingarstyrkur ............... — 
Ekkjubætur og lífeyrir 
Sjúkrasamlagsiðgjöld lífeyrisþega S

O
N
 

D
O
 

GI
D 

mr
 

i
 

md
 

414 840 089.40 
93 887 263.05 
11 942 935.00 

924 246.00 
216 159 854.14 
29 200 997.00 
54 617 529.00 
23 477 798.00 
26 237 569.00 
14 589 350.00 
15 010 165.82 
  

Til opinberra rannsóknarstofnana 
. Til læknisvitjana og sjúkraflutninga 

Sjúkrakostnaður vegna milliríkjasamninsga 
Til Öryrkjabandalags Íslands 
Framlag ríkissjóðs til sjúkrasamlaga 
Kostnaður 

900 887 796.41 
1010 025.94 
1 065 966.62 

104 598.27 
100 000.00 

128 979 646.38 
17 005 854.73
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Reykjavik, 1. juli 1966. 

TRYGGINGASTOFNUN RIKISINS 
Sverrir Þorbjörnsson. 

Vextir til sérstakra sjóða: 
1. Til ellistyrktarsjóða ............... kr. 430 762.89 
2. Til vöræzlufjár Sjúkrasaml. Rvíkur . — 77 630.05 
3. Til vörzlufjár vegna heilsugæzlu .. — 100 491.88 
4. Til stofnkostnaðarsjóðs ............ — 799 470.92 
5. Til varasjóðs .......000000 0... — 4502 241.45 

kr. 5 910 597.19 

Tillag til varasjóðs ........00.020 000. — 16 973 235.50 

Kr. 1 072 037 721.04 

Tekjur: 
Framlag ríkissjóðs skv. 23. gr. ......0.000 00. kr. 435 600 000.00 

. Iðgjöld hinna tryggðu skv. 26. gr. .. kr. 204 468 370.31 
Til afskriftasjóðs .................. — 10 223 418.52 

Alls kr. 194 244 951.79 
Ur afskriftasjóði 1961 .............. — 2 998 766.01 

- —- 197 243 717.80 

Framlag bæjar- og sveitarfélaga .........0.000...0.00... — 109 200 000.00 
Iðgjöld atvinnurekenda skv. 28. gr. .. kr. 93 063 429.84 
Til afskriftasjóðs .............0.... —- 4 653 171.49 

. Alls kr. 88410 258.35 
Ur afskriftasjóði 1961 ............. -— 1865 611.83 

- — 90 275 870.18 

Framlag sveitarfélaga til lífeyrisuppbóta .............. — 9 937 296.10 

Endurkræfur lifeyrir: 
1. Medlag skv. båtaskrå ............ kr. 54 617 529.00 
2. Frá slysatryggingu .............. — 6807 642.00 

— 61 425 171.00 

Vextir .........0.000. 000 sn — 5 910 597.19 

Ríkissjóðsstyrkur, sbr. gjaldalið HI ................... — 150 000.00 

Framlag ríkissjóðs til sjúkrasamlaga .................. — 128 979 646.38 

Tekjuhalli á árinu: 
1. Tögjöld atvinnurekenda .......... kr. 90 275 870.18 

Útgjaldahluti „...............2... — 90926 521.87 
— 650 651.69 

2. Framlag sveitarsjóða ............ kr. 109 200 000.00 
Útgjaldahluti .................... — 116 905 528.12 

— 7 705 528.12 

3. Iðgjöld hinna tryggðu .......... kr. 197 243 717.80 
Útgjaldahluti .................... — 207 832 050.00 

- 10 588 332.20 

4. Framlag ríkissjóðs .............. kr. 435 600 000.00 
Útgjaldahluti .................... — 449 970 910.38 

— 14 370 910.38 

Kr. 1 072 037 721.04 

  

Þórhallur Hermannsson.
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REIKNINGUR 

Nr. 267. 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1965. 
(Bráðafúadeild.) 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1965. 

  

  kr. 41 969 369.28 
— 788 236.52 
— 11 438.68 
  

Gjöld 
Uppgerð tjón á árinu ........0.020000 00... kr. 44 176 369.28 
Yfirfært til næsta árs til vara fyrir óuppgerðum 

tjónuM .......0000 0000 — 24 967 500.00 

Kr. 69 143 869.28 
Yfirfært frá fyrra ári til vara fyrir tjónum .. — 27 174 500.00 

Rekstrarkostnaður ...........02000000 0000 sens 
Afskrifað af áhöldum 12% af kr. 95 322.30 20.00.0000... 

Tekjur 
Iðgjöld ...........2000002 0000 
Vaxtatekjur .........0.000000 000 
Rekstrarhalli ............2.2.00 0000 eens 

Kr, 42 769 044.48 

kr. 28 484 343.93 
— 10 326.23 
— 14 274 374.32 
  

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1965. 

  

  

Eignir 
Sjóður .........00000000 enn kr. 27 454.00 
Innstæða í sparisjóðsbók .......0.00000000.00.. — 100 421.80 
Innstæða í hlr. Verzlunarb. Ísl. .............. — 607 645.08 
Innstæða í hlr. Landsb. Ísl. .................. — 22 253.91 

Verðbréf ...........0.00 ss 

Víxlaeign ........000020000 00 0n enn 
Útistandandi skuldir ..............0..000... 00 en 
Fúavarnaefni ...........0000. 000. se ss 

Skrifstofuáhöld ...........020000 0000... kr. 95 322.30 
Afskrifað til 31. des. 1965 ...........000.0... — 35 169.42 

Skuldir umfram eignir 31. des. 1964 .......... kr. 4196 941.60 
Rekstrarhalli 1965 ............00000.. 0... — 14 274 374.32 

  

Kr, 42 769 044.48 

kr, 757 774.79 
— 40000.00 
— 66 383.83 
— 37 087 611.82 
—  60244.61 

— 60 152.88 

— 18470 315.92 
  

Kr, 56 542 483.85 

B 65
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Skuldir 
Skuldheimtumenn ........00.00002 0000. ens kr. 19 065 259.47 
Ógreiddur söluskattur ...............2000.0.0 0. en nes — 2172957.45 
Ógreitt af uppgerðum tjónum ........000.0 000... nn — 13 316 695.57 
Yfirfært til vara til næsta árs fyrir óuppgerðum 

tjónum ........0000000000 0 nns nn kr. 24 967 500.00 
Greitt upp i óuppgerð tjón .................. — 2979 928.64 

— 21 987 571.36   

  

Kr, 56 542 483.85 

Påll Sigurdsson. 

Framanskrådur rekstrar- og efnahagsreikningur hinn 31. desember 1965 er 
saminn eftir båkum deildarinnar, sem vid håfum endurskodad. 

Sjóðseign og bankainnstæður hafa verið sannreyndar. 

Reykjavík, 26. september 1966. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson. 

REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1965. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1965. 

Gjöld: 
I. Vélbátaflotinn: 

Tjón 20.00.0000... kr. 59 205 583.35 
— hluti endurtryggjenda ............... — 53 544 503.31 

  

Kr. 5 661 080.04 
Yfirfært til næsta års til 

vara fyrir tjonum .. kr. 16 259 138.00 

  

  

— hl. endurtr. ........ — 13671 766.50 

— 2587 371.50 
kr. 8248 451.54 

II. Skip landhelgisgæzlunnar: 
Tjón .......000000 0000 kr. 315 285.70 
— hluti endurtryggjenda ............. — 281 382.11 

  

Kr. 33 903.59 
Yfirfært til næsta árs til 

vara fyrir tjónum .. kr. 1 259 520.00 
— hluti endurtr. ...... — 1231 999.20 

— 27 520.80   

— 61 424.39  
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Rekstrarkostnadur ....... IR kr. 3596 161.89 
=- hluti Bráðafúadeildar ............... — 539 274.30 

— kr. 3 055 887.59 

Afskrifaðar skuldir ..........0.000000 00 ens — 189 451.04 

Umboðslaun til bátaábyrgðarfélaga ..........0.0000000.0... — 2495 409.87 

Vaxtagjöld .........0000000 00 ennnnnnr sr — 92 772.55 

Afskriftir: 
Bifreið 20% af ......... kr. 283 664.00 

kr. 56 732.80 

Skrifstofuáhöld, 12% af . kr. 555 410.13 
— 66 649.21 

— 123 382.01 

Tekjuafgangur ....:......0002000nesner sess — 14 019 656.70 

Kr. 28 286 435.69 

Tekjur: 

Vélbátaflotinn: 
1. Yfirfært frá fyrra ári til vara fyrir 

tjónum .......0.0000 00 kr. 33 367 584.47 
—- hluti endurtryggjenda ............ — 20 501 070.98 

Kr. 12 866 513.49 

2. Iðgjöld ............ kr. 64 187 095.51 
— hluti endurtr. .. — 57 781 689.57 

— 6405 405.94 

Kr. 19 271 919.43 

Yfirf. til vara 
f. ristorno ........ kr. 5000 000.00 
—- hl. endurtr. .... — 4500 000.00 

— 500 000.00 
kr. 18 771 919.43 

3. Umboðslaun ..........0.0000 eens nn — 8369 997.12 

Skip landhelgisgæzlunnar: 
1. Yfirfært frá fyrra ári til vara fyrir 

tjónum ....0000.0 000 kr. 100 000.00 

  

  

  

— hluti endurtryggjenda ............ — 98 000.00 

Kr. 2 000.00 

2. Iðgjöld ............ kr. 3669 546.21 i 
—- hl. endurtr. .... — 3611 420.30 

- — 58 125.91 

3. Umboðslaun ..... RAI 

Vextatekjur ..........00000000 00 ss ess 

Gengishagnaður ............020020000 00 sn nn sn 

60 125.91 
610 368.53 

471 723.54 
2 301.16 

  

. 28 286 435.69
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Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1965. 

  

  

  

  

  

  

Eignir 
I. Sjóður ...........0...00. 00... kr. 240 741.90 

Innstæður í hlaupareikningum .......... — 3575 762.14 
Innstæður í sparisjóðsbókum ........... — 7 259 932.60 

kr. 11 076 436.64 
II. Útistandandi skuldir ....................00.00 00... 0. — 68 363 291.19 

III. Verðbréfaeign ...................0.00 0000 sn —- 275 000.00 
IV. Bifreið .................... 0 kr... 283 664.00 

=- afskrifað pr. 31. des. 1965 .......... — 113 465.60 

— 170 198.40 
V. Skrifstofuáhöld ..................00.0... kr. 555 410.13 

=- afskrifað pr. 31. des. 1965 .......... — 321 346.74 

— — 234 063.39 
VI. Björgunaráhöld ................0.%..0.0.evenn sr — 141 954.14 

VII. Fyrirfram greidd húsaleiga ........................00... — 10 000.00 

Kr. 80 270 943.76 

Skuldir 
I. Stofnfé ríkissjóðs ..................0.0.0 00 kr. 2000 000.00 

II. Skuldheimtumenn .................2.0 0000 — 35 663 642.73 
III. Ógreiddur söluskattur ...........00.00.000. eeeeeererreee — 218 824.01 
IV. Ógreidd húsaleiga ...............0.....00.0. 0. — 8 710.95 
V. Til vara fyrir tjónum og iðgjöldum: 

Vélbátaflotinn fyrir tjónum ............ kr. 16 259 138.00 
Vélbátaflotinn fyrir iðgjöldum .......... —- 5000 000.00 
Skip landhelgisgæzlunnar fyrir tjónum .. — 1259 520.00 

Kr. 22 518 658.00 
— hluti endurtryggjenda .............. — 19 403 765.70 

— 3 114 892.30 
VI. Höfuðstóll 31. des. 1964 .............. kr. 25 245 217.07 

Tekjuafgangur 1965 ................... — 14 019 656.70 
  — 39 264 873.77 
  

Kr. 80 270 943.76 

Páll Sigurðsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur fyrir árið 1965 er saminn eftir 
bókum stofnunarinnar, sem við höfum endurskoðað. 

Sjóðseign, sparisjóðs- og hlaupareikingsinnstæður og verðbréfaeign hafa verið 
sannreyndar. 

Reykjavík, 26. september 1966. 

Endurskoðunarskrifstofa Björns E. Árnasonar. 

Árni Björnsson,
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Þórleifar Kr. Sigurðardóttur frá Kóngsbakka árið 1965. 

Tekjur 
1. Eign frá fyrra ári ............220200 0000 0n0ee rr kr. 29 118.80 
2. Vextir 1965 ............200000 eens ss — 2439.93 
3. Vaxtabætur Söfnunarsjóðs ..........022002000. 00... — 8371 

Kr. 31 642.44 

Gjöld 
1. Innstæða í Söfnunarsjóði ............00000 00... nes kr. 31 642,44 

Kr. 31 642.44 

Haukur Sigurðsson. Sigurborg Magnúsdóttir. Aðalheiður Bjarnadóttir. 

6. september 1966. Nr. 269. 

REGLUGERÐ 

fyrir sundskála Svarfdæla. 

1. Sundskálinn er eign heimtavistarskólans að Húsabakka að hálfu og Barna- 
og unglingaskóla Dalvíkur að hálfu og er starfræktur undir nafninu Sundskáli 
Svarfdæla. 

2. Rekstur sundskálans skal vera í höndum þriggja manna nefndar, sem skal skipuð 
þannig: Skólanefndir beggja skólanna kjósa hvor um sig einn fulltrúa úr sínum 
hópi og annan til vara. Skólastjórar fyrrnefndra skóla skulu eiga sæti í nefnd- 
inni sitt árið hvor, og skal hlutkesti ráða hvor tekur sæti fyrr í nefndinni. 
Skólastjóri skal jafnan vera formaður nefndarinnar. 

3. Nefndin ber ábyrgð á rekstri eignarinnar gagnvart skólanefndum skólanna. 
Nefndin haldi nákvæma gerðabók um störf sín og starfrækslu eignarinnar. 

4. Hlutverk nefndarinnar skal vera: 
a) Setja reglur um afnot sundskálans, bæði í þágu skólanna, félagsbundinna 

ungmennafélaga og almennings. 
b) Ákveða afnotagjöld. 
c) Ráðning starfsmanna vegna rekstrar skálans og setja þeim starfsreglur, 
d) Gera tillögur um viðhald laugar og áhalda og um endurbætur og nýbyggingar, 

einnig skal nefndin gera áætlun í byrjun hvers árs yfir fjárþörf skálans. 
Áætlun skal lögð fyrir viðkomandi hreppsnefndir áður en fjárhagsáætlun 
hvers árs er afgreidd. 

5. Rekstrarárið sé hið sama og rekstrarár skólanna, og skulu reikningar sund- 
skálans fylgja reikningum Húsabakkaskóla og endurskoðast af þeim, sem 
endurskoða reikninga skólans. Starfstími nefndarinnar skal vera hinn sami og 
starfstími skólanefndanna. 

6. Umgengni gesta, ræsting og viðhald skal lúta fyrirmælum um rekstur og notkun 
sundstaða.
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7. Rísi ágreiningur vegna skilnings á ákvæðum þessara reglna, sker menntamála- 
ráðuneytið úr. 

8. Reglugerð þessi er sett samkvæmt 10. gr. íþróttalaga, nr. 49 frá 7. april 1956, og 
öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 6. september 1966. 

F, hr. 

Birgir Thorlacius.   
Knútur Hallsson. 

Nr. 270. i 8. desember 1966. 

REGLUGERD 

um breyting á reglugerð um námslán læknanema gegn skuldbindingu 

um læknisþjónustu í héraði, nr. 74 1. marz 1966. 

1. gr. 
Í stað „4 í fyrsta sinn árlega“ í niðurlagi 1. gr, komi: 6 í fyrsta sinn árlega. 

2. gr. 
Í stað „kr. 75 þúsund“ í 1. mgr. 6. gr. komi: kr. 90 þúsund. 

. 3. gr. 
I stað „7%“ í niðurlagi 7. gr. komi: 5%. 

4. gr. 
Aftan við 1. mgr. 8. gr. komi ný málsgrein svo hljóðandi: 
Nú telur lánþegi starfsskilyrði í héraði ekki viðundandi, þannig að hann treysti 

sér ekki til að taka við því, og getur hann þá óskað umsagnar Læknafélags Íslands 
um hverjar úrbætur teljist nauðsynlegar. 

5. gr. 
Ákvæði til bráðabirgða orðist svo: 
Lánskjör þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, gilda einnig fyrir þá, sem 

lán fengu árið 1966. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 13. gr. læknaskipunarlaga nr, 43/1965, 
öðlast þegar gildi. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 8. desember 1966. 

Jóhann Hafstein. 

ill Jón Thors.
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SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélagið Víðir. 

1. gr. 

Félagið heitir Vatnsveitufélagið Víðir. Heimili þess og varnarþing er í Mos- 

fellshreppi, Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

2. gr. 

Tilgangur félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

ð. gr. 

Stofnendur eru ábúendur býlanna, sem undirrita samþykkt þessa. Hver stofn- 

andi greiði kr. 10 000.00 stofngjald og telst hann ekki fullgildur félagsmaður fyrr 

en stofngjald er greitt. Þeir félagsmenn, sem nota vatn til atvinnurekstrar eða ann- 

ars, sem ekki telst vera venjuleg heimilisneyzla, greiði sérstakt stofngjald vegna 

þeirrar starfsemi. Aðalfundur ákveður hve hátt það stofngjald skuli vera. 

4. gr. 

Vatnsveitan lætur leggja aðalvatnsæðar um félagssvæðið. 

5. gr. 

Hver félagsmaður á rétt á vatni til heimilisnotkunar og búsþarfa og til annarra 

nota, sem venjulegar eru að dómi félagsstjórnar. 

Félagsskylda er því skilyrði háð, að húseiganda séu látin í té afnot af vatni 

því, sem félagið hefur til afnota. 

6. gr. 

Ef býlum fjölgar á félagssvæðinu, má taka ábúendur þeirra i félagið með sam- 

þykki lögmæts félagsfundar. 
Nýr félagsmaður greiðir sama stofngjald og eldri félagar og öll gjöld, sem á 

félaginu hvíla til jafns við aðra félagsmenn frá því að hann gekk í félagið. Sjálfur 

skal hann kosta allar framkvæmdir, sem gera verður sérstaklega hans vegna til 

þess að hann geti notað mannvirki félagsins. 

7. gr. 

Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverjum húseiganda á félagssvæðinu, sem 

vatns nýtur úr vatnsveitunni. Skal félagsstjórnin tiltaka upphæð hans þannig fyrir 

hvert reikningsár, að nægi til greiðslu vaxta og afborgana stofnkostnaðar vatns- 

veitunnar og til viðhalds. 
Vatnsskatt má taka lögtaki ásamt áföllnum innheimtukostnaði ef ekki er staðið 

í skilum með greiðslu hans til félagsins. 
Eignir félagsins standa til fullnægingar skuldbindingum þess, Enginn félags- 

maður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram gjöld þau, sem honum er 

gert að greiða til félagsins samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar. 

8. gr. 

Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, ef 5 félagar eða 2 stjórnarmeð- 

limir krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar.
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9. gr. 
Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi 

verið löglega til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni 
er tilkynnt fundarboðið bréflega eða persónulega með fimm daga fyrirvara. Á fé- 
lagsfundum hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 

10. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Til hans skal 

boða með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. Aðalfundur er lögmætur, ef 
% félagsmanna sækja hann. Hafi þrisvar verið boðið til aðalfundar vegna ónógrar 
fundarsóknar, telst þriðji fundurinn lögmætur, hver sem fundarsókn er. 

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

Liggi önnur mál fyrir aðalfundi en venjuleg aðalfundarstörf, skal þess setið 
í fundarboði. 

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

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

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

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

og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðhald og viðgerðir á vatnsbóli 
og vatnsæðum. Umbúnað í húsum annast félagsmenn hver hjá sér, undir eftirliti 
félagsstjórnar. 

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

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

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélaginu Víði í Mos- 
fellshreppi, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 til þess 
að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. desember 1966. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

um sektargerðir lögreglustjóra. 

1. gr. 
Lögreglustjórum er heimilt að afgreiða með sektargerð kærur, er þeim berast, 

um brot á umferðarlögum, áfengislögum, lögum um tilkynningar aðsetursskipta eða 
lögreglusamþykkt, enda telji lögreglustjóri, að viðurlög við brotinu muni eigi fara 
fram úr 5000 króna sekt, samkvæmt dómi. 

Ef brot er þess eðlis, að vænta má, að það geti varðað varðhaldi eða fangelsi eða 
ökuleyfissviptingu ásamt sekt, má eigi afgreiða mál með sektargerð. 

2. gr. 
Saksóknari ríktisins lætur lögreglustjórum í té skrá yfir brot þau, sem sektar- 

heimild samkvæmt 1. gr. nær til. Í skránni skulu vera leiðbeiningar um sektarupp- 
hæð fyrir hverja tegund brota. 

3. gr. 
Nú berst lögreglustjóra kæra fyrir brot þau, er um ræðir í 2. gr. og má hann 

þá, innan mánaðar frá því honum barst kæran, gefa sökunaut kost á því að ljúka 
málinu innan tveggja vikna með greiðslu hæfilegrar sektar. 

4. gr. 
Þegar lögreglustjóri hefur ákveðið að beita sektargerðarheimild, sendir hann 

sökunaut bréflega tilkynningu um þá ákvörðun. Í tilkynningu skal fram tekið í stuttu 
máli, fyrir hvaða brot sökunautur er kærður. Skal þar m. a. koma fram, eftir því 
sem við á, hvar og hvenær brot var framið. Einnig skal þess getið, hvaða refsiákvæði 
brot varðar við. 

Greint skal frá því, að sökunautur eigi þess kost að ljúka máli með greiðslu til- 
tekinnar sektar til lögreglustjóra innan tveggja vikna. Taka skal enn fremur fram, 
hvert sekt renni. 

5. gr. 
Samþykki sökunautur sektarboð lögreglustjóra, ritar hann nafn sitt því til stað- 

festu á tilkynningarbréf það, sem um ræðir í 4. gr., og kemur því síðan til skila, 
ásamt sektargreiðslu, í skrifstofu lögreglustjóra. 

Nú synjar sökunautur sektarboði lögreglustjóra eða greiðir eigi sekt innan til- 
skilins frests, og vísar lögreglustjóri þá máli til dómara með venjulegum hætti. 

6. gr. 
Lögreglustjórar halda skrá yfir þá, sem sektaðir eru samkvæmt framangreind- 

um reglum. Skal þar skráð afgreiðsla hvers einstakt máls. 

7. gr. 
Bréf þau, sem lögreglustjóri sendir sökunautum, sbr. 4. gr., skulu gerð í frum- 

riti og tveimur afritum. Skulu bréfin tölusett í framhaldandi röð með númerum og 
ártali. Frumrit skal sent sökunaut, en afrit geymd í réttri töluröðð í bréfabindi. Á 
bæði afritin skal skráð dagsetning sektargreiðslu, hvort og hvenær mál er sent dóm- 
ara eða aðrar málslyktir. Ef kæra er send dómara, skal annað afrit sektarboðs lög- 
reglustjóra fylgja með, en ella skal það sent saksóknara, eftir reglum, er hann ákveð- 
ur. Frumrit sektargerðar, sem samþykkt er, skal varðveitt sem fylgiskjal með sjóðbók. 
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8. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 4. mgr. 112. gr. laga nr. 82 21. ágúst 

1961, um meðferð opinberra mála, sbr. lög nr. 29 28. apríl 1966, um breytingu á þeim 

lögum, og öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 18. nóvember 1966. 

Jóhann Hafstein. 
  

Baldur Möller. 

Nr. 273. . 20. desember 1966. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Að fengnum tillögum borgarstjórnar Reykjavíkur hafa verið settar eftirfarandi 
reglur um umferð samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 26 frá 2. maí 1958: 

1. Einstefnuakstur á Barmahlíð, Mávahlíð, Drápuhlið og Blönduhlíð til austurs 

frá Lönguhlíð að Stakkahlíð. 
2. Bifreiðastöður eru bannaðar að sunnanverðu við framangreindar götur, en leyfðar 

2 að norðanverðu á skásettum bifreiðastæðum. 
3. Bifreiðastöður eru bannaðar á Vitastig frá Skúlagötu að Hverfisgötu, austan- 

megin götunnar. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 20. desember 1966. 

Sigurjón Sigurðsson. 

Nr. 274. 30. desember 1966. 

TILKYNNING 

um söluskattsskírteini. 

Ákveðið hefur verið, að heimildarskírteini samkv. 11. gr. söluskattslaga nr. 
10/1960, sem skattstjórar hafa gefið út og framlengd hafa verið, skuli einnig gilda 
á árinu 1967, án sérstakrar endurnýjunar af hálfu skattstjóra. Þetta tekur þó ekki 
til þess, ef fyrirtæki ber að tilkynna um breytingu á starfsháttum eða heimilis- 

fangi sbr. 11. gr. nefndra laga. 

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1966. 

F. h. r. 

Gudlaugur Porvaldsson. 
  

Olafur Stefånsson.
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AUGLÝSING 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga frá 21. nóvember 1966 og 
innheimta á árinu 1967 með viðauka eftirtalin gjöld til ríkissjóðs: 

a. Með 100% viðauka slimpilgjald af afsölum fyrir fasteignum. 
b. Með 140% viðauka stimpilgjald af öðru en afsölum fyrir fasteignum og leyfis- 

bréfagjöld, önnur en þau, er um ræðir í aukatekjulögum nr. 104/1965. 
c. Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 

60/1939, nema af gosdrykkjum samkvæmt 1. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% 

álagi, öli samkvæmt 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti sam- 
kvæmt 1. tölulið 3. kafla með 50% álagi. 

Álagið skal reiknað þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðs- 
hluta, sem um ræðir hér að framan, en broti úr eyri, sem myndast við viðbót 

þessa, skal sleppt. 

Fjármálaráðuneytið, 31. desember 1966. 

F. hr. 

Guðlaugur Þorvaldsson.   
Björn Hermannsson. 

30. desember 1966. Nr. 276. 

REGLUGERÐ 

um iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda til lífeyrisdeildar 

almannatrygginga árið 1967. 

Árið 1967 skulu iðgjöld samkvæmt 26. og 28. gr. almannatryggingalaga nr. 

40/1963 vera sem hér segir: 

1. Iðgjöld hinna tryggðu samkvæmt 26. gr. l. nr. 40/1963: 
a. Hjón ..........00000 0000 eee kr. 3 850.00 
b. Karlar ..........0.2.2.0 0... sn — 3500.00 
c. Konur ..........000.0 seen — 2625.00 

2. Iðgjöld atvinnurekenda samkvæmt 28. gr. 1. nr. 40/1963: 
Fyrir hverja vinnuviku .........20.202 000. e nn — 28.00 

3. Í jan. 1967 skal greiða upp í iðgjöld skv. 26. gr. sem hér segir: 
a. Hjón ogkarlar ............000200.eenneenn enn — 2 000.00 
b. Konur ........0.000000 0000 nn ARA RRÐRRR — 1400.00 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 40 30. april 1963, sbr. lög nr. 
86 23. desember 1966, um heimild til verðstöðvunar, staðfestist hér með til þess að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1966. 

Eggert G. Þorsteinsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson.
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AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar nr. 3 við sérlyfjaskrá, útgefna 30. september 1966. 

Frá og með 20. desember 1966 gengur í gildi viðauki og breytingar nr. 3, útgefnar 
í dag, við sérlyfjaskrá, útgefna 30. september 1965. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 13. desember 1966. 

F. h. r. 

Baldur Möller. - 
Jón Thors. 

Nr. 278. 17. nóvember 1966. 
AUGLÝSING 

um breytingar nr. 7 á Lyfjaverðskrá I frá 1. marz 1963. 

Frá og með 20. nóvember 1966 ganga í gildi breytingar útgefnar i dag, á Lyfja- 
verðskrá I frá 1. marz 1963. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 17. nóvember 1966. 

F. h.r. 

Baldur Möller. 

Jón Thors. 

Nr. 279. 19. nóvember 1966. 

REGLUGERÐ 

fvrir Hjúkrunarskóla Íslands. 

I. KAFLI 

Markmið og stjórn skólans. 

1. gr. 
Skólinn heitir Hjúkrunarskóli Íslands. Hann er heimavistarskóli og starfar 

undir yfirstjórn menntamálaráðherra. 

2. gr. 
Markmið skólans er að veita nemendum sínum hjúkrunarfræðslu samkvæmt 

kröfum hvers tíma og að efla andlegan þroska þeirra og hæfni til hjúkrunarstarfa. 

3. gr. 
Stjórn skólans annast 5 manna skólanefnd. Í nefndinni eiga sæti: Landlæknir, 

sem er formaður nefndarinnar, forstöðukona Landspitalans og 3 aðrir, sem ráðherra 
skipar, einn samkvæmt tillögu Hjúkrunarfélags Íslands, annan samkvæmt tillögu 
Læknafélags Íslands og hinn þriðja án tilnefningar, og skal hann vera sérfróður um 
skólamál. Skólastjóri hefur tillögurétt á fundum skólanefndar.
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IL KAFLI 

Inntökuskilyrði. 

4. gr. 
Inntökuskilyrði skólans eru: 

1. Umsækjandi skal vera fullra 18 ára og ekki eldri en 30 ára, er skólavist hefst. 
Þó getur skólanefnd veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstaklega stendur á. 

2. Umsækjandi má ekki hafa næman sjúkdóm eða kvilla, sem öðrum geti stafað 
hætta af eða orðið honum til trafala í námi og starfi. 

3. Umsækjandi skal hafa góða framkomu og óspillt siðferði. 
4. Umsækjandi skal hafa lokið landsprófi miðskóla, gagnfræðaprófi eða hlotið 

hliðstæða menntun. Umsækjendur, sem hlotið hafa frekari menntun, skulu ganga 
fyrir að öðru jöfnu. 

5. Heimilt er skólanum að láta umsækjendur ganga undir inntökupróf í einstök- 
um námsgreinum. Enn fremur má úrskurða inngöngu nemenda í skólann með 
hæfniprófi. 

5. gr. 
Umsóknir skulu sendar skólastjóra, og úrskurðar hann um þær. Sé um vafa- 

atriði að ræða, skal hann leita álits skólanefndar. 

III. KAFLI 

Námstími og námsefni. 

6. gr. 
Námstími skólans skal vera full 3 ár, þar með talin skólaleyfi, og hefst hann með 

námskeiði, sem má taka allt að 16 vikna tíma. 
Próf þau, er nemandi tekur að loknu fyrsta bóklega námskeiði, skulu skera 

úr um það, hvort hann telst hæfur til að hefja verklegt hjúkrunarnám. 
Eigi síðar en eftir 4 mánaða reynslutíma í verklulegu hjúkrunarnámi í sjúkra- 

húsi, skal fundur fastra kennara skólans, að fengnu áliti viðkomandi yfir- eða 
deildarhjúkrunarkvenna, skera úr því, hvort nemandi sé hæfur til að halda námi 
áfram. 

7. gr. 
Námið er bæði bóklegt og verklegt. Aðalhluti bóklega námsins fer fram í nám- 

skeiðum, en nokkur hluti þess jafnhliða verklega náminu. Á bóklegu námskeiðunum 
eru einnig verklegar námsæfingar. Verklega námið fer fram í Landspítalanum, öðr- 
um sjúkrahúsum og skyldum stofnunum eftir því, sem um verður samið af skóla- 
nefnd. 

8. gr. 
Í skólanum skal kenna þessar aðalnámsgreinar: Hjúkrunarfræði, heilsufræði 

og heilsuvernd, liffæra- og lífeðlisfræði, sjúkdóma- og sýklafræði, lyfjafræði, lyf- 
læknisfræði, handlæknisfræði, sálarfræði og geðsjúkdómafræði. 

Enn fremur skal kenna eftirtaldar undirnámsgreinar: Hjúkrunarsiðfræði, 
hjúkrunarsögu, eðlis- og efnafræði, næringarefnafræði og sjúkrafæði, barnasjúk- 
dómafræði, kvensjúkdómafræði og fæðingarhjálp. 

Eftirtaldar námsgreinar verða aukanámsgreinar: Félagsfræði, spítalastjórn, 
tilsögn nemenda og starfsstúlkna á sjúkradeildum, augnsjúkdómafræði, berklasjúk- 
dómafræði, háls-, nef- og eyrnasjúkdómafræði, húð- og kynsjúkdómafræði, tauga- 
sjúkdómafræði, geislalækningar, rannsóknir, svæfingar, hjálp í viðlögum og íþróttir.
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9. gr. 
Á fyrsta bóklega námskeiðinu má kennsla standa yfir 16 vikur og skulu þar 

kenndar eftirtaldar námsgreinar: 
Almenn hjúkrunarfræði ............200200 2000 nn enn 145 stundir 
Hjúkrun lyflæknis- og handlæknissjúklinga (inngangur) ........... 11 — 
Hjúkrun gamalmenna og ellisjúkdómar .........0000000. 00... 0... 10 — 
Heilsufræði og heilsuvernd ...........000000 000 ee nn sn 3ð — 
Liffæra- og lífeðlisfræði ............0.000000 ner 73 — 
Sjúkdóma- og sýklafræði (bókleg og verkleg) .......0.00000000..00.. 48 — 
Lyfjafræði ................002200 000 11 — 
Sálarfræði .............2200.0000n ene 28 — 
Hjúkrunarsiðfræði ............0..20000.200 enn 2 — 
Hjúkrunarsaga .............0..0000000n eens 5 — 
Eðlis- og efnafræði (bókleg og verkleg) .........0000000. 0... 0... 37 — 
Félagsfræði ..............00.2200 0000 nn 5 — 
Spítalastjórn ............2000000 0... nr 5 — 
Hjálp í viðlögum ............200200.0 00 14 — 
Leikfimi og starfsstellingar ...........200.0200. 000. sn ser 10 — 
Námsleiðbeiningar, fyrirlestrar, ritgerðir o. fl. ..........0.0000000000.. 26 — 

  

Alls 485 stundir 

Annað bóklegt námskeið fer fram, er nemandi hefur lokið fyrsta verklega 
námstímabilinu, sem nær yfir 27—30 vikur. Kennsla má standa yfir 13 vikur, og 
skulu þar kenndar eftirtaldar námsgreinar: 

Almenn hjúkrunarfræði ............0.00000 000. en eens 28 stundir 
Liffæra- og lífeðlisfræði ..............0200 0000 0n ner 10 — 
Lyfjafræði, lyflæknisfræði og hjúkrun ...........0.00000 000... 0... 85 — 
Handlæknisfræði og hjúkrun ........0.0000000 000 ee ss 53 — 
Sálarfræði .............2002.00000 een 28 — 
Geðsjúkdómafræði og hjúkrun .........0.0200200 000. sn nn 35 — 
Hjúkrunarsiðfræði ......00000rereeeeeeeseeneeneneseensereseneneeee 5 — 
Hjúkrunarsaga ...s0s00eeeeeeeeeeeeeeeneeenennenneneeseneenenerree 23 — 
Næringarefnafræði .......0000reerererseneeeseneeneseenessnenesetee 22 — 
Sjúkrafæði ..............20000000.0eeense nr 12 — 
Barnasjúkdómafræði og hjúkrun ..........00000000 000. nun. 45 — 
Kvensjúkdómafræði og hjúkrun ..........02000000 0000. enn... 19 — 
Húð- og kynsjúkdómafræði og hjúkrun ..........0.2000000 0. .0..000.. 11 — 
Leikfimi og starfsstellingar ............2000000 00. eens 10 — 
Námsleiðbeiningar, fyrirlestrar o. fl. .........02000000 0000... 10 — 

Alls 395 stundir 

Þriðja bóklega námskeiðið fer fram, er nemandi hefur lokið öðru verklega 
námstímabilinu, sem nær yfir 49 vikur. Kennsla má standa yfir 7 vikur og 
skulu þar kenndar eftirtaldar námsgreinar: 

Almenn hjúkrunarfræði ...........0.000000 0000 enne sn 20 stundir 
Heilsufræði og heilsuvernd ...........0000% 000 essneð sn 23 — 
Liffæra- og lífeðlisfræði ............00.20000 0000 nn renn 5 — 
Lyflæknisfræði og hjúkrun, taugasjúkdómafræði og hjúkrun ........ 72. — 
Handlæknisfræði og hjúkrun ............00200000 00 eens 43 —



19. nóvember 1966. 535 Nr. 279. 

Sálarfræði ...........0020.20000 nens sekret, 23 stundir 
Fæðingarhjálp og hjúkrun .............000.0 0... senn 18 — 
Námsleiðbeiningar, fyrirlestrar o. fl. ...............00.0 000... nn. 6 — 

Alls 210 stundir 

Fjórða bóklega námskeiðið fer fram, er nemandi hefur lokið þriðja verklega 
námstímabilinu, sem nær yfir 27—29 vikur. Kennsla má standa yfir 2 vikur, og skulu 
þar kenndar eftirtaldar námsgreinar: 

Hjúkrunarsiðfræði ..............2....0022.0002.00n00ne ö stundir 
Hjúkrunarsaga ................0000220 000 sens ss 5 — 
Félagsfræði ..................0200 000 nneens sr 5 — 
Spitalastjórn ............220.0000ss sens 5 —- 
Tilsögn nemenda og starfsstúlkna á sjúkradeildum .................. 5 —— 
Augnsjúkdómafræði og hjúkrun ...............2.00..0.. esne. 1 — 
Háls-, nef- og eyrnasjúkdómafræði og hjúkrun ..............00.00.... 8 — 
Berklasjúkdómafræði og hjúkrun ..............0000. 0... sn... 1 — 
Rannsókmir .............002.2000000000 ns 8 — 
Námsleiðbeiningar, fyrirlestrar o. fl. ...........0..0.00.0 000... n nr. óð — 

Alls 60 stundir 

10. gr. 
Á verklegu námstímabilunum skulu nemendur fá bóklega kennslu og sýnikennslu 

2 
allt að 380 kennslustundir samtals í eftirtöldum námsgreinum: 

Almennri hjúkrunarfræði, 
lyfjafræði, 
lyflæknisfræði og hjúkrun, 
handlæknisfræði og hjúkrun, 
geðsjúkdómafræði og hjúkrun, 
barnasjúkdómafræði og hjúkrun, 

kvensjúkdómafræði og hjúkrun, 
fæðingarhjálp og hjúkrun, 
geislalækningum og hjúkrun og 
svæfingum. 

11. gr. 
Verklega námið skal fara fram í eftirtöldum stofnunum eða sjúkradeildum 

og standa yfir sem næst þann tíma, sem hér er nefndur: 

Lyflæknisdeildum „...............2.020. 0. .s sn 25 vikur 
Handlæknisdeildum ..................02000. 0... sess 25 — 
Kvensjúkdóma- og fæðingardeildum ...............000000 0000 n 0... 10 — 
Skurð- og slysastofum ...........0..2.0000sss ess 10 — 
Barnadeildum ..................2.0..0.sssssnss ss 12 — 
Geðveikrahæli ................2.22.00000 0. senss rr 10 — 
Húð- og kynsjúkdómadeild, berklahæli eða taugasjúkdómadeild ...... 8 — 
Enn fremur verða nemendur við heilsuverndarnám og heimahjúkrun í 2 — 

Alls 102 vikur
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12. gr. 
Skylt er þeim stofnunum, er hafa nemendur í verklegu námi, að veita þeim 

tilsögn í samráði við þá hjúkrunarkennara, sem hafa umsjón með námi þeirra í 
viðkomandi stofnunum eða deildum. 

IV. KAFLI 

Próf og einkunnir. 

13. gr. 
Próf fara fram í lok námskeiða í öllum aðalnámsgreinum skólans og í öðrum 

námsgreinum samkvæmt ákvörðun skólanefndar, að fengnum tillögum skólastjóra. 
Próf þau, er tekin eru í lok fyrsta námskeiðs, skera úr um það, hvort nemandi telst 
hæfur til að hefja verklegt nám, sbr. 6. gr. 

14. gr. 
Próf í bóklegum námsgreinum skulu vera munnleg eða skrifleg samkvæmt 

ákvörðun kennara, skólastjóra og prófdómara, en munnleg og verkleg í hjúkrunar- 
störfum. 

15. gr. 
Einkunnir skulu gefnar í heilum tölum og tíundu hlutum frá 0 upp í 10. Sami 

einkunnastigi gildir fyrir bóklegt og verklegt nám. 
Þegar verklegt próf fylgir námskeiði, skal gefa tvær aðaleinkunnir, aðra fyrir 

hið verklega nám, hina fyrir bóklegar námsgreinir. Á lokaprófi skal á sama hátt 
gefa tvær aðaleinkunnir. 

16. gr. 
Að lokinni námsdvöl á sérhverri sjúkradeild fær nemandinn einkunnir, sem 

deildarhjúkrunarkona og aðstoðarhjúkrunarkonur, ásamt hjúkrunarkennara, gefa 
nemandanum í sameiningu. Fái nemandi lægri einkunn en 5 í einhverjum lið og 
léleg ummæli á einkunnaseðli frá stofnun eða deild, skal á fundi hjúkrunarkennara 

og viðkomandi yfir- eða deildarhjúkrunarkonu taka afstöðu til þess, hvort nem- 
andi teljist hæfur til að halda áfram námi. 

Auk þess skal nemandi taka verklegt próf í hjúkrunarstörfum á sjúkradeild 
að loknum reynslutíma og í lok námstímans. 

Taka skal meðaltal af þeim einkunnum, sem nemandinn fær á reynslutíma í 
verklegu námi og þeirri einkunn, sem fæst á verklegu prófi að loknum reynslutíma, 
sbr. 6. gr. 

Enn fremur skal taka meðaltal af þeim einkunnum, sem nemandinn fær í verk- 
legu námi síðar á námstímanum, og einkunn, sem gefin er fyrir lokapróf í hjúkrunar- 
störfum í lok námstímans. 

i 17. gr. 
Á lokaprófi hvers námskeiðs þarf lågmarkseinkunnina 6 í hjúkrunarfræði, 5 í 

heilsufræði og heilsuvernd, liffæra- og lífeðlisfræði, lyflæknis- og lyfjafræði og 
handlæknisfræði og 4 í öðrum aðalnámsgreinum. 

Í öðrum námsgreinum fellir einkunnin 1 í fleiri en einni námsgrein. 
Til að standast lokapróf skólans þarf einkunnina 5 í aðaleinkunn. 
Aðaleinkunn í bóklegum námsgreinum skal finna með því að taka meðaltal af 

einkunnum allra námsgreina, og skulu brot, sem út koma, látin haldast með tveimur 

tugastöfum. 
Aðaleinkunnir: 5—5.99 teljast 3. einkunn. 

— 6-—7.24 — 2. — 
— 7.259—8.99 — 1. — 
— 9—10 — ágætiseinkunn.
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18. gr. 
Landlæknir skipar prófdómara í aðalnámsgreinum skólans, að fengnum tillög- 

um skólastjóra, einn í hverri námsgrein. 
Á lokaprófum dæmir kennari og prófdómari, en í öðrum prófum dæma kenn- 

arar hver hjá öðrum. 

19. gr. 
Kennarar og prófdómarar skólans semja prófverkefni í aðalnámsgreinum og 

dæma úrlausnir. Í öðrum námsgreinum semja kennararnir prófverkefni hver í 
sinni grein. 

20. gr. 
Kennarar skólans skulu í samráði við umsjónarkonu heimavistar og skólastjóra 

gefa nemendum vitnisburð fyrir umgengni, framkomu og stundvísi. 

21. gr. 
Standist nemandi ekki próf í einni eða tveimur aðalnámsgreinum, má skóla- 

stjóri i samráði við kennara og prófdómara leyfa honum að endurtaka það síðar. 
Ekki má þó endurtaka prófið oftar en einu sinni. 

Hið sama gildir um þá, er falla í öðrum námsgreinum. 
Sé um verklegt lokapróf á einhverri sjúkradeild að ræða, skal lengja náms- 

tímann á þeirri deild eða annarri, eftir ákvörðun ofangreindra aðila. 

22. gr. 
Að loknu skriflegu prófi tekur kennari við úrlausnum, leiðréttir þær og dæmir, 

en síðar prófdómari, ef um aðalnámsgrein er að ræða, og koma þeir sér saman 
um einkunn. Ef ágreiningur verður um einkunn, hvort heldur er fyrir munnlega 
eða skriflega úrlausn, skal taka meðaltal af einkunnagjöf kennara og prófdómara. 

23. gr. 
Við skrifleg próf má nota þau gögn ein, sem skólastjóri og prófdómari leyfa. 

Nemendur, sem staðnir eru að því að nota óleyfileg gögn eða hafa rangt við á próf- 
um, hafa fyrirgert rétti til að ljúka prófi í það sinn. Skal minna nemendur á þetta 
ákvæði, áður en skrifleg próf hefjast. 

24. gr. 
Prófeinkunnir, er nemandi fær í lok hvers námskeiðs, skulu færðar inn í 

einkunnabók nemandans. 
I lok verklegs námstímabils í stofnun eða deild fær nemandi einkunnaseðil. 
Nemandi, er lokið hefur prófum frá skólanum, skal fá prófskírteini, er sýnir 

lokaeinkunnir þær, er hann hefur hlotið í skólanum, svo og aðaleinkunnir. Enn 
fremur fái hann afhent merki skólans. 

Skírteinið skal undirritað af skólastjóra og formanni skólanefndar. 

25. gr. 
Prófskirteinið gefur nemandanum réttindi að lögum til hjúkrunarstarfa hér 

á landi. 

V. KAFLI 

Kennarar skólans og annað starfsfólk. 

26. gr. 
Skólastjóri og fastir kennarar skólans eru starfsmenn ríkisins og taka laun 

úr ríkissjóði samkvæmt gildandi ákvæðum um laun opinberra starfsmanna á hverj- 
um tíma. 

B67
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Ráðherra setur og skipar kennara að fengnum tillögum skólanefndar og skóla- 
stjóra. 

Til þess að geta orðið settur eða skipaður kennari við skólann þarf: 

1. stúdentspróf eða aðra fullnægjandi menntun, 
2. að hafa lokið prófi frá Hjúkrunarskóla Íslands eða sambærilegum skóla, 
3. að hafa starfað við hjúkrun í 2--3 ár á lyflæknis-, handlæknis- og barnadeild- 

um, verið a. m. k. % ár aðstoðardeildarhjúkrunarkona eða aðstoðaryfir- 
hjúkrunarkona. Ef um karlmann er að ræða, gilda hliðstæð ákvæði. 

4, að hafa lokið prófi hjúkrunarkennara frá viðurkenndum skóla, 
5. heilbrigðisvottorð. 

Eigi má skipa kennara fyrr en eftir 2ja ára reynslutíma. 
Nú sækir enginn, sem fullnægir þessum skilyrðum, um lausa kennarastöðu, 

og skal þá skólanefnd og fræðslumálastjórn leitast við að fá hæfan mann, og má 
að tveimur til þremur árum liðnum, skipa hann í stöðuna, enda komi til meðmæli 

skólastjóra. re 

27. gr. 
Til þess að geta orðið settur eða skipaður skólastjóri þarf að uppfylla skilyrði 

26. gr. og auk þess að hafa verið hjúkrunarkennari með góðum árangri og hafa 
sótt námskeið í stjórn hjúkrunarskóla. 

Nú sækir enginn um stöðuna, sem fullnægir þessum skilyrðum, og skal þá, að 
fengnum tillögum skólanefndar, setja skólastjóra til eins árs í senn. Þó má að tveim 
til þrem árum liðnum skipa í stöðuna, enda komi til meðmæli skólanefndar. 

28. gr. 
Menntamálaráðuneytið getur, að fengnum tillögum skólastjóra og skólanefndar, 

ráðið einn af föstum kennurum skólans skólastjóra til aðstoðar og nefnist hann 
yfirkennari. 5 

29. gr. 
Skólastjóri eða kennari, sem settur er eða skipaður, skal gegna störfum sam- 

kvæmt erindisbréfi, er ráðherra setur, að fengnum tillögum skólanefndar. 

30. gr. 
Nú hefur kennari (skólastjóri) gegnt embætti í 10 ár og óskar að hverfa frá 

störfum í eitt ár til að efla þekkingu sína og kennarahæfni, og skal hann þá senda 
fræðslumálastjóra beiðni um orlof ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst 
verja orlofsárinu. Ef menntamálaráðuneyti og fræðslumálastjóri telja þá greinar- 

gerð fullnægjandi, getur ráðuneytið veitt kennaranum (skólastjóranum) ársorlof með 
fullum launum. Engum skal þó veita slíkt orlof nema einu sinni. Beiðni um orlof 
skal senda fræðslumálastjóra með árs fyrirvara. Fræðslumálastjóri veitir kennur- 
um, sem þess óska, leiðbeiningar um, hvernig orlofsári skuli varið, en allir verða 
þeir að gefa fullnægjandi skýrslu um störf sín að orlofsári loknu, að viðlögðum 
launamissi fyrir það ár. Menntamálaráðuneytið setur, að fengnum tillögum fræðslu- 
málastjóra, nánari reglur um framkvæmd orlofs kennara. Skal þess gætt, að það 
trufli ekki störf skólans eða torveldi þau. 

31. gr. 
Skólastjóri hefur umsjón með starfi og rekstri skólans. Hann skal hafa eftirlit 

með því, að kennarar og aðrir starfsmenn skólans ræki skyldur sínar samkvæmt 

erindisbréfi og fyrirmælum.
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Skólastjóri skal kalla saman kennarafundi, þegar þurfa þykir, og stjórna þeim. 
Fastir kennarar eru skyldir að mæta á kennarafundum, og stundakennara má boða 
á fundi, ef ræða skal mál, sem kennslu þeirra varðar. Kennarafundir skulu vera 

ráðgefandi um stjórn skólans. 

32. gr. 
Skólastjóri skal hafa yfirumsjón með nemendum og námi þeirra, bæði bóklegu 

og verklegu. 

33. gr. 
Menntamálaráðuneytið ákveður tölu fastra kennara að fenginni tillögu skóla- 

stjóra og skólanefndar. 

34. gr. 
Um laun og starfskjör skólastjóra og kennara fer eftir kjarasamningi (kjara- 

dómi), sbr. lög nr. 55/1962, um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

35. gr. 
Skólastjóri ræður stundakennara og annað starfsfólk skólans í samráði við skóla- 

nefnd og eftir því, sem fé er veitt til í fjárlögum. 

36. gr. 
Skólastjóri felur einum kennara umsjón með hverju námskeiði, og skal sá kenn- 

ari fylgjast sem bezt með framför og ástundun nemenda og gefa skólastjóra skýrslu 
um þau atriði. 

37. gr. 
Gera skal kröfur til, að sérhver starfsmaður skólans sýni prúðmennsku í 

framkomu og samvizkusemi í störfum og stuðli á þann hátt að því að vera nemend- 
um til fyrirmyndar. 

Kennarar skulu hvetja nemendur til að temja sér hæversku og prúðmannlega 
framkomu í skólanum og utan hans. 

VI. KAFLI 

Starfsskipting og stundaskrá. 

38. gr. 
Skólastjóri skiptir störfum með kennurum við kennslu, eftirlit og umsjón í 

skóla, próf eða önnur störf. Hann semur eða lætur semja stundatöflur og skipar 
nemendum í flokka. Gæta skal hann hagsýni í verkaskiptingu bæði með tilliti til 
nemenda, kennara og rekstrarkostnaðar skólans. 

39. gr. 
Daglegur starfstími kennara í skólanum skal vera samfelldur, nema skólastjóri 

og kennarar eða kennarfundur verði ásáttir um annað. 
Starfstími skólans skal vera á tímanum frá kl. 8—17, með matarhléi á venju- 

legum matmálstíma. 

Á laugardögum skal kennslu lokið kl. 12.00, nema sérstaklega sé um annað samið. 

40. gr. 
Skólastjóri skal kynna sér störf kennara í skólanum og árangur þeirra. Þá skal 

hann leiðbeina kennurum eftir föngum og þá einkum þeim, sem litla kennarareynslu 
hafa.
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VII. KAFLI 

Um nemendur skólans. 

41. gr. 
Nemendur skulu temja sér prúðmannlega framkomu, reglusemi og hreinlæti í 

skóla og utan, sýna skólastjóra, kennurum og öðru starfsfólki hæversku og hlýðni 
og rækja nám sitt af alúð og stundvísi. 

42. gr. 
Nemendum er skylt að takast á hendur umsjón í skólanum eftir fyrirmælum 

skólastjóra. 

43. gr. 
Nemendur, sem geta ekki stundað nám, bóklegt og/eða verklegt, sökum veik- 

inda eða annarra gildra ástæðna, skulu tilkynna skólastjóra eða umsjónarkennara 
það, og grennslast þeir eftir ástæðum, ef þörf þykir. Eigi er skylt að taka önnur 
læknisvottorð gild en vottorð skólalæknis. 

44. gr. 
Nú forfallast nemandi frá bóklegu námi lengur en % hluta námskeiðsins, og 

líkur benda til, að hann muni eigi ná prófi í lok þess, þá getur hann, hafi hann 
lokið fyrsta námskeiði, haldið áfram verklegu námi og komið aftur inn í sams konar 
bóklegt námskeið síðar, eftir nánari ákvörðun skólastjóra. 

Forfallist nemandi frá verklegu námi vegna veikinda lengur en 4 vikur á öllum 
námstímanum, lengist verklega námið sem því svarar. 

Hverfi nemandi frá námi í lengri tíma en 6 mánuði og óski þá eftir að hefja 
nám að nýju, skal skólastjóri og kennarafundur ákveða, hvort leyfa skuli, svo og 
hvort nemandinn eigi að endurtaka hluta af námi sínu. 

45. gr. 
Nú veldur nemandi skemmdum á eignum skólans, og ber honum þá að bæta 

þær samkvæmt mati eða greiða viðgerðarkostnað. 

VIII. KAFLI 

Um aga og reglu. 

46. gr. 
Agi skólans skal miða að því að halda uppi reglu og efla með nemendum iðju- 

semi, hófsemd og prúðmennsku. Skulu kennarar, nemendur og annað starfsfólk 
leitast við í sameiningu að glæða heilbrigðan anda í skólanum. 

47. gr. 
Óleyfilegt er að hafa áfengi um hönd í húsakynnum skólans eða á samkomum 

á skólans vegum. Sama gildir um aðrar stofnanir, þar sem nemendur dveljast við 
nám. Brjóti nemandi gegn þessu, skal skólastjóri eða forstöðukona viðkomandi 
stofnunar vanda um við hann og áminna. Skipist nemandi eigi við áminningu, 
getur það varðað brottrekstri úr skóla um stundarsakir eða fyrir fullt og allt. 

Komi nemandi til verklegs náms undir áhrifum áfengis eða neyti þess við 
hjúkrunarstörf, skal hann tafarlaust hætta starfi og koma eigi aftur til starfs, 
meðan mál hans er í athugun. Skylt er að tilkynna skólastjóra þetta þegar í stað.
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48. gr. 
Ef nemandi gerist brotlegur við reglugerð skólans á annan hátt en að framan 

greinir, hagar sér ósæmilega, sýnir megna vanrækslu, vist hans í skólanum telst 
skaðleg fyrir skólann eða gagnslaus honum sjálfum að áliti skólastjóra og kenn. 
ara, má víkja honum úr skólanum um stundarsakir. En telji kennarafundur 
nauðsynlegt að vísa honum úr skólanum að fullu og öllu, skal til þess leita sam- 
þykkis skólanefndar. 

49. gr. 
Heimilt er skólastjóra með samþykki skólanefndar að setja sérstakar heima- 

vistarreglur fyrir nemendur. 
Skylt er nemendum að hlíta öllum settum reglum skólans. 

50. gr. 
Komi kennari til starfa undir áhrifum áfengis, neyti þess í hýbýlum skólans 

eða á samkomum á skólans vegum og vanræki störf sín sakir áfengisneyzlu, ber 
skólastjóra að gera skólanefnd aðvart, og getur slíkt brot varðað stöðumissi. 

51. gr. 
Sé um aðrar þungar sakir að ræða á hendur kennara og hann láti eigi skipast 

við áminningu, getur skólanefnd vikið honum úr starfi um stundarsakir fyrir- 
varalaust, en tilkynna skal nefndin menntamálaráðuneyti það tafarlaust. 

IX. KAFLI 

Framhaldsnám og námskeið. 

52. gr. 
Skólanum skal heimilt, að fenginni sérstakri fjárveitingu, að veita framhalds- 

menntun í hjúkrunarfræðum. Einnig má skólinn halda sérnámskeið í hjúkrunar- 
fræðum fyrir aðra í því skyni að gera þá færa um að taka að sér takmörkuð hjúkr- 
unarstörf. 

Skulu nemendur þessir þreyta próf að námi loknu og fá viðurkenningu skólans 
fyrir. 

X. KAFLI 

Ákvæði til bráðabirgða. 

53. gr. 
Menntamálaráðuneytinu er heimilt að fela skrifstofu ríkisspítalanna eða öðr- 

um aðila að sjá um fjárreiður skólans. 

54. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 35/1962, um Hjúkrunarskóla Ís- 

lands, og fellur þá úr gildi reglugerð fyrir Hjúkrunarkvennaskóla Íslands frá 12. 
marz 1949. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og kemur til framkvæmda eins fljótt og við 
verður komið samkvæmt ákvörðun ráðuneytisins. 

Menntamálaráðuneytið, 19. nóvember 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  
Birgir Thorlacius.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 28/1958, um útvarpsrekstur ríkisins. 

1. gr. 
1. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Ríkisstjórnin hefur einkarétt til að reka útvarp (hljóðvarp og sjónvarp) á Ís- 

landi. Hún lætur starfrækja í Reykjavík hljóðvarps- og sjónvarpsstöð og endur- 
varpsstöðvar annars staðar á landinu. Stöðvarnar og starfræksla þeirra nefnist einu 
nafni Ríkisútvarpið og ber undir menntamálaráðuneytið. 

2. gr. 
4. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Útvarpsráð skipa sjö menn. Skulu þeir ásamt jafnmörgum varamönnum kosnir 

hlutfallskosningu á Alþingi eftir hverjar alþingiskosningar. 
Menntamálaráðherra skipar formann og varaformann úr hópi hinna kosnu út- 

varpsráðsmanna. 

Menntamálaráðherra ákveður þóknun fyrir störf í útvarpsráði. 

3. gr. 
Í niðurlagi 6. greinar reglugerðarinnar falli brott þessi orð: „Forfallist formaður 

útvarpsráðs, tilnefnir menntamálaráðherra mann innan ráðsins til þess að gegna 
störfum hans, á meðan á forföllum eða fjarvist stendur.“ 

4. gr. 
Síðasta málsgrein 7. greinar reglugerðarinnar orðist þannig: 
Nú fellur niður fundur í útvarpsráði vegna forfalla eða önnur atvik hindra, 

að fullnaðarákvarðanir um dagskrá verði teknar í tæka tíð, og ber þá útvarpsstjóra 
eða í forföllum hans framkvæmdastjórum hljóðvarps eða sjónvarps eða öðrum 
starfsmönnum í forföllum þeirra að taka ákvarðanir samkvæmt því, sem venjur og 
atvik liggja til. 

5. gr. 
Í 8. grein reglugerðarinnar komi orðin: „Framkvæmdastjóri fjármáladeildar og 

framkvæmdastjóri hljóðvarps eða sjónvarps“ í stað orðanna: „Skrifstofustjóri út- 
varpsráðs eða fulltrúi hans“. 

6. gr. 
9. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Nú forfallast maður, sem flytja á útvarpsefni, eða önnur ófyrirséð atvik 

raska framkvæmd dagskrár, og gerir þá framkvæmdastjóri hljóðvarps eða sjón- 
varps Í samráði við útvarpsstjóra, ef til hans næst, en að öðrum kosti á eigin hönd, 
nauðsynlegar ráðstafanir um framkvæmd dagskrárinnar. Beri slíkar truflanir að 
höndum með skyndilegum hætti og svo standi á, að þulur nái ekki til að hafa 
samráð við yfirmenn stofnunarinnar, er honum skylt að ráða fram úr, eftir því 
sem venjur og atvik liggja til. 

7. gr. 
Aftan við 16. grein reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Útvarpsstjóri setur gjaldskrá fyrir tilkynningar og auglýsingar, sem birtar eru 

i hljóðvarpi og sjónvarpi, og taka þær gildi, þegar þær hafa verið staðfestar af 
menntamálaráðuneytinu. 

8. gr. 

18. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

Heimilt er útvarpsnotanda, sem greiðir afnotagjald skv. 20. gr. reglugerðar 
þessarar, að hagnýta sér útvarpið eftir vild með viðtækjum eða línum til fleiri 
sjallarhorna og heyrnartækja, en aðeins innan síns eigin heimilis og í sumarbú- 
stöðum. Útvarpsheimili telst í reglugerð þessari:
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Framfærsluheimili. 
Heimili einstaks manns, sem hefur sérskilinn fjárhag og sjálfstæða atvinnu. 

3. Stofnun, hvers konar sem er, svo sem skóli, sjúkrahús, samkomuhús, gistihús, 

verbúð, atvinnustöð o. fl., deildir innan þessara stofnana og útibú þeirra hvers 
konar. 

4. Bifreiðar allar. 
5. Skip öll. 

Nú er viðtæki notað með leiðslum til annarra heimila, og telst þá hvert heimili, 
sem þannig hagnýtir sér útvarpið, útvarpsnotandi. 

Nú hefur starfsmaður stofnunar, sem heyrir undir 3. tölulið, eigið viðtæki í 

húsnæði stofnunarinnar, og teljast það sjálfstæð útvarpsnot á ábyrgð stofnunarinnar. 

bo
m 

9. gr. 
20. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

Hver sá maður, heimili eða stofnun, sem er eigandi viðtækis, er nota má til að 
hagnýta útvarp (hljóðvarp eða sjónvarp) ríkisins, skal greiða til Ríkisútvarpsins 
árlegt afnotagjald. Innheimta skal sérstakt hljóðvarpsgjald og sérstakt sjónvarps- 
gjald. 

Greiða skal afnotagjald af sérhverju sjónvarpsviðtæki, þótt fleiri séu en eitt á 

heimili eða í stofnun. Þó má, ef í hlut á aldrað fólk eða sjúklingar, falla frá inn- 
heimtu sjónvarpsgjalds, nema af einu tæki á sama heimili. 

Sjónvarpsviðtæki telst hvert það tæki, sem á má sjá mynd, sem send hefur 
verið þráðlaust. 

Greiða skal afnotagjald af þeim talstöðvartækjum, sem nota má til hljóðsvarps- 
móttöku. Gjald þetta greiðir eigandi þessara tækja eða leigutaki, ef þu eru eign 
opinberrar stofnunar, sem selur slík tæki á leigu. Nú á maður eða stofnun, sem ekki 

greiðir afnotagjald af hljóðvarpi, sjónvarpstæki, sem er svo úr garði gert, að það má 
nota til hljóðvarpsmóttöku, og skal þá auk afnotagjalds af sjónvarpi greiða af- 
notagjald af hljóðvarpi. 

Greiða skal sérstakt afnotagjald vegna þeirra útvarpsnota, sem um ræðir í 
tveimur síðustu málsgreinum 18. greinar þessarar reglugerðar. 

Menntamálaráðherra ákveður afnotagjaldið um eitt ár í senn að fengnum til- 
lögum útvarpsstjóra og útvarpsráðs. 

10. gr. 
Aftan við 21. grein reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Á árinu 1967 skal Ríkistúvarpið framkvæma sérstaka könnun í því skyni að 

endurbæta skrár sínar yfir útvarpstæki og gjaldendur í landinu. Leitað skal upplýs- 
inga um viðtæki og eigendur viðtækja. Öllum, sem munnlega, bréflega eða með op- 
inberri auglýsingu eru beðnir um upplýsingar hér að lútandi, ber að veita umbeðnar 
upplýsingar varðandi tæki þeirra sjálfra, stofnana, sem þeir eiga eða veita forstöðu, 
eða um annað er máli skiptir hér að lútandi. Ákveða má, að upplýsingarnar skuli 

gefnar skriflega á þar til serðum eyðublöðum. Sams konar upplýsinga má leita 
á árinu 1968 og síðar með sama hætti. 

11. gr. 
22. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Hver sá, sem selur, leigir eða afhendir hljóðvarps- eða sjónvarpstæki, skal 

hverju sinni tilkynna það innheimtudeild Ríkisútvarpsins skriflega. Tekur þetta bæði 
til aðila, sem verzla með viðtæki, og allra annarra, sem ráðstafa viðtæki á um- 
ræddan hátt. 

Hver sá aðili, sem verzlar með viðtæki, skal gefa skýrslu skv. 1. málsgrein 
á eyðublöðum, sem honum ber að afla sér hjá innheimtudeild Ríkisútvarpsins, og 

sefa í skýrslunn þær upplýsingar, sem um er beðið um viðtækið og eigendur þess. 
Ef aðrir eru krafðir upplýsinga á slíkum eyðublöðum, ber þeim að láta þær í té, 
þótt þeir hafi áður tilkynnt ráðstöfun á viðtæki með öðrum hætti.
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Hver så, sem tekur útvarpstæki í notkun á heimili eða í stofnun, þar sem ekki 
hefur áður verið slíkt tæki, skal tilkynna það innheimtudeild Ríkisútvarpsins 
skriflega. 

Hver sá einstaklingur, sem kaupir, tekur á leigu eða fær afhent viðtæki, skal 
sýna nafnskirteini sitt þeim, sem hann á skipti við. 

Hver sá, sem selur, leigir eða afhendir einstaklingi viðtæki, skal krefjast þess 
af hlutaðeiganda, að hann sanni, hver hann er, með því að sýna nafnskirteini sitt. 
Nafnnúmer hans skal tilgreina í skýrslu þeirri, sem send er innheimtudeild Ríkis- 
útvarpsins skv. 1. og 2. málsgrein þessarar greinar. 

Hver sá eigandi eða umráðamaður viðtækis, sem vanrækir að láta innheimtu- 
deild Ríkisútvarpsins í té skýrslu skv. þessari grein, ber auk refsiábyrgðar ábyrgð 
á greiðslu afnotagjalds vegna viðkomandi tækja, þar til hann fullnægir skyldu sinni 
í þessu efni. Hið sama gildir, ef gefnar eru rangar upplýsingar. 

12. gr. 
24. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Gjalddagi afnotagjalds fyrir hljóðvarp er 1. apríl. 
Gjalddagar afnotagjalds fyrir sjónvarp eru 1. febúar og 1. ágúst, og fellur helm- 

ingur gjaldsins í gjalddaga í hvert skiptið. Gjalddagi afnotagjalds fyrir sjónvarp 
1966 er 1. febrúar 1967. 

13. gr. 
26. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Innheimtuskrifstofa Ríkisútvarpsins skal afhenda póststofunni í Reykjavík póst- 

kröfur þær, sem innheimta á, með hæfilegum fyrirvara. 

14. gr. 
29. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Vanræki útvarpsnotandi að tilkynna bústaðaskipti og nái póstkrafa ekki til 

hans af þeim sökum, fellur innheimtukostnaður á gjald hans eins og annarra, sem 
ekki greiða afnotagjald sitt innan mánaðar frá gjalddaga. 

15. gr. 
Ur gildi fellur VI. kafli (4247. grein) reglugerðarinnar. 

16. gr. 
Í 56. grein reglugerðarinnar orðist 3. töluliður í 1. málgrein þannig: 
3. Nafn kaupanda og nafnnúmer. 
Aftan við 56. grein reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Nú heimilar Viðtækjaverzlun ríkisins öðrum aðilum innflutning viðtækja, og 

skal innheimtudeild Ríkisútvarpsins þá sent afrit af innkaupareikningum. 

17. gr. 
62. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum að lögum. 
Hvert það viðtæki eða hluti tækis, sem ólöglega er flutt inn í landið eða ætlað 

til sölu á óleyfilegan hátt, skal upptækt vera, og rennur andvirði þess í ríkissjóð. 
Brot gegn lögum þessum skal farið með að hætti opinberra mála. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum um útvarpsrekstur 

ríkisins nr. 68/1934, sbr. lög um breyting á þeim lögum nr. 34/1966 og nr. 88/1966, 
öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 30. desember 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 169 3. september 1965 

fyrir Vatnsveitu Seyðisfjarðar. 

8. gr. 1. mgr. orðist svo: 

Heimilt er bæjarráði að loka fyrirvaralaust heimæðum fyrir þeim, sem van- 
rækja að láta gera við bilanir á pípum eða tækjum og eyða vatni að óþörfu. 
Bæjarráði er einnig heimilt að undangenginni aðvörun með 7 daga fyrirvara að 
loka fyrir vatn til þeirra er eigi greiða gjöld skv. reglugerð þessari á réttum gjald- 
dögum. Lokunarheimild þessi gildir þó ekki, ef um er að ræða vanskil á aukagjaldi, 
samkvæmt 10. gr. reglugerðarinnar. 

9. og 10. gr. verði ein grein, 9. gr., er orðist svo: 
Vatnsskattur ákveðst þannig: 

1. Af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, sem vatn er lagt að, sbr. 5. gr., skal 
greiða vatnsskatt 2% fasteignamatsverðs árlega, þó þannig, að lægsta gjald 
af íbúð skal vera kr. 300.00. Af gripahúsum, beitingaskúrum og slíkum húsum 
skal lægsta gjald vera kr. 100.00. 
Til skipa greiðast kr. 15.00 fyrir smálestina, þó aldrei minna en kr. 150.00 til 
fiskiskipa og kr. 300.00 til annarra skipa. Þó skal bæjarstjórn heimilt að semja 
um fast árgjald fyrir neyzluvatn til skipa og báta, sem gerðir eru út frá 
Seyðisfirði. 

3. Af hverri útfluttri síldartunnu greiðast kr. 2.00. 
4. Af hverjum 100 kg síldar, sem skipað er upp eða tekið á móti á annan hátt, 

greiðast kr. 0.70. 
5. Um mæli til annarra en skipa greiðast kr. 1.50 hver smálest. Árlegt leigugjald 

fyrir mæli skal vera kr. 200.00. 
6. Bæjarstjórn ákveður sérstakt gjald fyrir aðra notkun en að framan er talin, 

svo sem Þbílaþvottastöðvar, sláturhús o. fl. 

No 

Greinarnar 11.—-16. verða 10.—15. 

10. gr. orðist svo: 
Nú hefur greiðsla kostnaðar við nýjar vatnsveitulagnir, ekki fengizt greidd 

eins og ráð er fyrir gert í 3. málslið 2. mgr. 5. gr. reglugerðar þessarar eða greiðsla 
hefur ekki verið tryggð samkvæmt 3. mgr. sömu greinar, og er þá bæjarstjórn heimilt 
að leggja á atvinnufyrirtækin aukagjald í eitt skipti fyrir öll eins og hér greinir: 

1. Á síildarverksmiðjur allt að kr. 640.00 fyrir hvert mál (135 kg), sem síldar- 
pressur eru gefnar upp fyrir frá framleiðanda, miðað við lágmarksafköst á 
sólarhring. 

2. Á hverja síldarsöltunarstöð allt að kr. 400 000.00. 
3. Á hvert hraðfrystihús allt að kr. 400.000.00. Ef rekið er á sömu fasteign síildar- 

iðnaðar skv. 1. og 2. tl., skal gjald skv. þessum tölulið lækka um 50%. 
B 68 

Rikisprentsmidjan Gutenberg.
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Gjald þetta greiðist þannig, að 40% gjaldsins greiðast fyrsta árið, en eftir- 
stöðvarnar með jöfnum greiðslum á fimm árum frá og með því ári, sem atvinnu- 
fyrirtæki er tengt eða komið í tengingarhæft ástand við hina nýju götuæð. Gjald- 
dagi er 1. júní ár hvert. Heimilt er bæjarstjórn að veita gjaldanda lengri gjald- 
frest, enda greiði hann þá almenna innlánsvexti af eftirstöðvum gjaldsins eins og 
það er á hverjum tíma frá tengingu. 

Gjaldfallin og ógreidd aukagjöld samkvæmt grein þessari, skulu greidd fyrir 
31. des. 1966. 

Verði gjöld samkvæmt grein þessari vegna nýrra fyrirtækja meira en 10% 
hærra en þau eru við gildistöku reglugerðar þessar og sú aukning gjaldanna leiðir 
ekki af lögnum nýrra vatnsæða vegna atvinnufyrirtækja, skal endurskoða reglu- 
gerð þessa og lækka gjöld samkvæmt 3. og 4. tl. 9. gr. til samræmis við þann tekju- 
auka, sem reynist umfram áðurnefnd 10%. 

11. gr. orðist svo: 
Bæjarstjórn getur ákveðið að hækka eða lækka gjöld skv. 9. gr. um allt að 50%. 

12. gr. 1. mgr. 3. tl. orðist svo: 
Vatnsskattur skv. 3. og 4. tl. 9. gr. fellur í gjalddaga um leið og varan er fram- 

leidd eða flutt á skipsfjöl til útflutnings. 

12. gr. 2. mgr. orðist svo: 
Vatnsskatt og aukagjald má taka lögtaki, og eru þau tryggð með lögveði í eign- 

um gjaldanda með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar hefur 
samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 2. júní 1923, sbr. 
lög nr. 93 5. júní 1947, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. desember 1966. 

Magnús Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðinda 1966. 

Lög um heimild til verðstöðvunar, undirskrifuð af forsetanum 23. desember 
1966, nr. 86. 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka, undirskrifuð af forsetanum 
21. nóvember 1966, nr. 87. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 28. des. 1934, um útvarpsrekstur ríkisins, 
undirskrifuð af forsetanum 23. desember 1966, nr. 88. 

Lög um Framleiðnisjóð landbúnaðarins, undirskrifuð af forsetanum 17. 
desember 1966, nr. 89. 

Lög um breyting á lögum nr. 45 3. apríl 1963, um lIönlánasjóð, undirskrifuð 
af forsetanum 23. desember 1966, nr. 90. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til kaupa á sildar- 
flutningaskipi o. fl, undirskrifuð af forsetanum 23. desember 1966, nr. 91. 

Lög um breyting á lögum nr. 34 18. febr. 1953, um verðjöfnun á olíu og 
benzini, undirskrifuð af forsetanum 23. desember 1966, nr. 92. 

Lög um breyting á lögum nr. 70 13. mai 1966, um heimild fyrir ríkisstjórnina 
að ábyrgjast lán fyrir Flugfélag Íslands h.f. til kaupa á millilandaflugvél, undir- 
skrifuð af forsetanum 20. desember 1966, nr. 93. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 30. april 1963, um almannatryggingar, undir- 
skrifuð af forsetanum 20. desember 1966, nr. 94. 

Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar, 
undirskrifuð af forsetanum 23. desember 1966, nr. 95. 

Bréf handhafa valds forseta Íslands um að reglulegt Alþingi 1966 skuli koma 
saman til funda mánudaginn 10. október 1966, undirskrifað af handhöfum valds 
forseta Íslands 21. september 1966, nr. 96. 

Fjárlög fyrir árið 1967, undirskrifuð af forsetanum 23. desember 1966, nr. 97. 
Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands, undirskrifuð 

af forsætisráðherra 10. september 1966, nr. 98. 
Auglýsing um að forseti sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum, undir- 

skrifuð af forsætisráðherra 1. október 1966, nr. 99. 
Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis, undirskrifað af forsetanum 15. 

desember 1966, nr. 100. 

Lög um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu 
á landbúnaðarvörum o. fl., undirskrifuð af forsetanum 8. desember 1966, nr. 101. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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AUGLÝSING 

um endurgreiðslur, samkv. 11. lið 3. gr. tollskrárlaga, á gjöldum af innfluttum 

efnivörum í útfluttar íslenzkar framleiðsluvörur, innfluttum umbúðum og efn- 

um í umbúðir um þær og um skilyrði fyrir þessum endurgreiðslum. 

Endurgreiðsluheimild ráðuneytisins í 11. lið 3. gr. tollskrárlaga tekur til 
eftirgreindra 3 vörutegunda: 

I. Innfluttar efnivörur í útfluttar innlendar framleiðsluvörur. 

II. Innfluttar umbúðir um útfluttar innlendar framleiðsluvörur. 

III. Innflutt efni í umbúðir um útfluttar innlendar framleiðsluvörur. 

0 
á 

Er
 

Heimild ráðuneytisins er bundin þessum takmörkum: 

Að hinar innlendu framleiðsluvörur séu fluttar til útlanda. 
Að þær séu seldar til útlanda. Heimildin tekur þannig hvorki til ókeypis sýnis- 
horna né gjafa. 
Að hægt sé að ganga úr skugga um magn hinna innfluttu efnivara í hinar 
innlendu framleiðsluvörur. 
Að einnig sé hægt að ganga úr skugga um verð þessara innfluttu efnivara. 

  Til þess að fullnægja þessum 4 atriðum í A—D hér á undan setur ráðuneytið 

eftirgreind skilyrði fyrir endurgreiðslum sínum skv. 11. lið 3. gr. tollskrárlaga: 

I. Innfluttar efnivörur í útflutningsvörur. 

Að endurgreiðslubeiðnir séu bornar fram og sendar ráðuneytinu í sérstöku 
skriflegu erindi og skal í erindi þessu tilgreina þá heildarupphæð, sem ætlast 

er til að ráðuneytið endurgreiði og enn fremur það magn og tilsvarandi toll- 
verð hverrar efnivöru, sem fór í hverja magnseiningu hinna útfluttu fram- 
leiðsluvara, t. d. hversu mikið af olívuolíu fór í hverja dós eða í tiltekið dósa- 

magn af sardínum. 
Að endurgreiðslubeiðnum fylgi eftirgreind skjöl til stuðnings framborinni end- 
urgreiðslubeiðni: 
a. Útflutningsskýrslur yfir hinar útfluttu íslenzku framleiðsluvörur. Ljós- 

myndaeintök af skýrslum nægja ekki vegna áritana ráðuneytisins á skýrsl- 
urnar. Ef útflutningsskýrslur eru ekki jafnframt kvittaður útflutnings- 
gjaldareikningur, skulu útflutningsskýrslurnar vera með áritun eða stimpli 

hlutaðeigandi tollskrifstofu eða póstafgreiðslu um það, að samhljóða ein- 
tak sé móttekið. — Útflutningsskýrslur eru endursendar af ráðuneytinu 
að aflokinni notkun þeirra með áritun um endurgreiðsluna. 

b. Afrit af sölureikningum yfir útflutninssvörurnar — Sölureikningarnir eru 
endursendir af ráðuneytinu að aflokinni notkun þeirra. 

c. Afrit af útflutnings-farmskírteinum eða -fylgibréfum yfir útflutningsvör- 
urnar. — Ráðuneytið endursendir afritin að aflokinni notkun. 

d. Sérstakur listi yfir útflutningsvörurnar og skal tilgreina í honum tegund 
útflutnigsvara, tölu þeirra og magn, útflutningsfarartækin og brottfarar- 
dag þeirra og skal listinn að öðru leyti vera í sem mestu samræmi við út- 
flutningsskýrslurnar og sölureikninga til þess að auðvelda samanburð og 
aðra yfirferð.
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3. 

4. 

e. Frumtollreikningar yfir allar efnivörurnar. Ef endurgreiðslubeiðandi eða 
útflytjandi hafa ekki sjálfir flutt inn efnivörurnar, verða þeir að biðja þá, 
sem þeir hafa keypt efnivörurnar hjá, að senda ráðuneytinu reikningana, 
en ráðuneytið endursendir þá reikninga og aðra að aflokinni notkun þeirra 
með áritun um endurgreiðsluna. 

f. Vörureikningar, sem tilheyra tollreikningunum yfir efnivörurnar. — Vöru- 
reikningarnir eru endursendir af ráðuneytinu að aflokinni notkun þeirra. 

s. Sérstakur listi yfir hinar innfluttu notuðu efnivöru í útflutningsvörurnar 
og í honum sé vísað til viðkomandi tollafgreiðslunúmera með þeim gjalda- 
upphæðum, sem ætlazt er til að endurgreiddar verði, og skal koma fram í 
listanum, hvernig fengin er sú heildarupphæð, sem tilgreind er og tilgreina 
ber í endurgreiðslubeiðninni, og skal listinn að öðru leyti vera í sem 
mestu samræmi við tollreikningana og vörureikningana og skal í honum 
nota sömu vöruheiti og magnseiningar og í vörureikningunum. 

h. Skriflegt álit sérfróðs manns, t. d. álit frá efnarannsóknarstofu Fiskifé- 
lagsins, hvað sé hæfilegt magn efnivara í hinar útfluttu innlendu fram- 

leiðsluvörur, t. d. hversu mikið af olívuolíu í hverja dós eða tiltekið dósa- 

magn af sardínum. 
Að endurgreiðslubeiðnir berist ráðuneytinu innan árs frá því að allar út- 
flutningsvörur, sem taldar eru í erindinu, voru fluttar út. 

Ad ráðuneytið megi láta rannsaka vörubirgðir endurgreiðslubeiðenda eða út- 
flytjenda, birgðabókhald þeirra, vinnubækur og annað bókhald, aðrar verzl- 
unarbækur, bréfaviðskipti og önnur gögn um útflutningsvörurnar og út- 
flutninginn og innflutninginn og innkaup efnivaranna og notkun þeirra. 
Að ráðuneytið geti með auglýsingu eða annarri tilkynningu lagt fyrir endur- 
greiðslubeiðendur eða útflytjendur, að leggja fram vottorð tollgæzlunnar um 
skoðun útflutningsvaranna við pökkun eða áður en þær eru fermdar í útflutn- 
ingsfarartæki, að þeir skili löndunarvottorði erlendis frá um útflutningsvör- 
urnar og að þeir leggi fram vottorð Gjaldeyriseftirlitsins um skil á andvirði 
útflutningsvaranna í erlendum gjaldeyri. 

II. Umbúðir um útflutningsvörur. 

Um endurgreiðslur á gjöldum af innfluttum umbúðum um útflutningsvörur 
gilda eftir því, sem við á, sömu skilyrði og sett eru hér að framan í Í um endur- 
greiðslur á gjöldum af innfluttum efnivörum í útflutningsvörur. 

Nú eru umbúðirnar fluttar inn af öðrum en endurgreiðslubeiðanda eða út- 
flytjanda, og skulu þeir þá biðja innflytjanda um að senda ráðuneytinu bréf um 
hið selda umbúðamagn og tollreikningana yfir umbúðirnar, en ráðuneytið endur- 
sendir innflytjanda reikningana að aflokinni notkun þeirra með áritun á þá um 
endurgreiðsluna. 

Eftir að tollur af eftirgreindum umbúðum hefur verið lækkaður í 4%, 2% og 
þær undanþegnar söluskatti við innflutning, endurgreiðir ráðuneytið ekki 4% eða 
2% tollinn af þeim, enda þótt umbúðirnar séu fluttar út undir innlendar fram- 
leiðsluvörur. 

Tollskrá: Umbúðategundir: 

39.07.32  Fiskkassar og fiskkörfur úr plasti. 
44.22.01  Kjöttunnur úr trjáviði og hlutar til þeirra. 
44.22.02 Sildartunnur úr trjáviði og hlutar til þeirra. 
48.03.01  Smjörpappír og hvítur pergamentpappíir, sem vegur allt að 100 g/m?.
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Tollskrå: Umbudategundir: 

48.07.88 Vaxborinn pergamentpappir utan um fisk til útflutnings, enda sé á hon- 
um viðeigandi áritun. 

48.16.06 Pappakassar utan um fisk til útflutnings, enda sé á þeim viðeigandi 
áritun. 

48.16.07  Pappirspokar, margfaldir, utan um fiskafurðir til útflutnings, enda sé á 
þeim viðeigandi áritun. 

48.19.02 Áprentaðir merkimiðar fyrir útflutningsafurðir. 
73.23.04 Åletradar dósir, úr járni, stáli eða legeringum þeirra málma, utan um 

útflutningsvörur. 
16.16.02 Fiskkassar og fiskkörfur úr alúmíni og alúmínlegeringum. 
83.13.03 Åletrud lok, úr ódýrum málmum, á dósir utan um útflutningsvörur. 

III. Innflutt efni í umbúðir um útflutningsvörur. 

Sömu skilyrði og sett eru hér að framan í Í um endurgreiðslur á gjöldum af 
innfluttum efnivörum í útflutningsvörum gilda um endurgreiðslur á gjöldum af 
innfluttum efnum í útflutningsumbúðir. 

Ef umbúðirnar eru gerðar af öðrum en endurgreiðslubeiðanda eða útflytj- 
anda, skulu þeir biðja framleiðanda umbúðanna að senda ráðuneytinu bæði bréf 
um það, hversu mikið innflutt efni fór í hverja umbúðaeiningu eða í hið selda 
umbúðamagn og tollreikninga yfir hið notaða umbúðaefni, en ráðuneytið endur- 
sendir innflytjanda reikningana að aflokinni notkun þeirra með áritun á þá um 
endurgreiðsluna. 

Fjármálaráðuneytið, 31. maí 1966. 

Magnús Jónsson.   
Björn Hermannsson. 

Nr. 283. 11. nóvember 1966. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Að fengnum tillögum borgarstjórnar Reykjavíkur, hefur verið ákveðið, sam- 
kvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 26 frá 2. maí 1958 að einstefnuakstur verði 

á Starhaga til vesturs frá Suðurgötu að Ægissíðu og á Lynghaga til austurs frá Ægis- 
síðu að Suðurgötu. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 11. nóvember 1966. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 214/1958, um heilsuvernd í skólum. 

1. gr. 
18. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 
Þar sem heilsuverndarstöðvar hafa heilsuvernd í skólum með höndum, ráða 

þær eða leggja sjálfar til heilbrigðisstarfslið í skóla, hver í sínu umdæmi. 
Þar sem heilsuverndarstöðvar hafa ekki heilsuvernd í skólum með höndum, 

ráða eftirtaldir aðilar heilbrigðisstarfslið að skólum annað en héraðslækna, sem 

gegna skólalæknisstörfum samkvæmt lögum um heilsuvernd í skólum: 
a. fræðslumálastjórn, eða skólastjóri í umboði hennar, ef um er að ræða ríkis- 

skóla; 
b. fræðsluráð (skólanefndir), ef um er að ræða skóla, sem reknir eru sameiginlega 

af ríki og sveitarfélögum; 
d. skólastjórn, ef um er að ræða einkaskóla. 

2. gr. 
19. grein reglugerðarinnar orðist þannig: 

Um greiðslu fyrir skólalækningar fer eftir samningi milli menntamálaráðuneytis 
og stéttarfélaga lækna. Ef samningar takast ekki, fer um ákvörðun greiðslu eftir 
ákvæðum 8. gr. 3. tl. 1. mgr. læknaskipunarlaga nr. 43/1965, að því er varðar héraðs- 
lækna, og 13. gr. laga um lækningaleyfi o. fl. nr. 47/1932, að því er aðra lækna 
varðar. 

Kostnaður við heilsuvernd í skólum telst hluti af rekstrarkostnaði hvers skóla 
og skiptist milli greiðsluaðila í skólum, sem reknir eru af ríki og sveitarfélögum 

sameiginlega, samkvæmt lögum nr. 41/1955, um greiðslu kostnaðar við skóla, sem 
reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 21. nóvember 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 

30. nóvember 1966. Nr. 285. 

REGLUR 

um menntun starfsfræðikennara. 

Kennarar þeir, sem annast starfsfræðslu í skólum gagnfræðastigs, skulu hafa 
notið kennslu og stundað nám undir leiðsögn sérfróðra manna í þeim greinum og á 
þeim sviðum, er starfsfræðslu varða. Skal undirbúningsnám þetta einkum miða að 

því að veita staðgóða þekkingu á eftirtöldum efnum: 

Hlutverki og gildi starfsfræðslu og sálfræðilegum forsendum hennar, 
sálarfræði vinnu og starfsvals, 
atvinnusögu og þróun verkmenningar,
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atvinnuvegum Íslands, ástandi þeirra og horfum, 
vinnustað og aðstæðum á vinnustað, 
réttindum og skyldum launþega og vinnuveitenda, 
námsbrautum og námskröfum einstakra menntastofnana. 

Þá skal starfsfræðslukennarinn kunna góð skil á kennslubókum og handbókum 
í starfsfræðslu, ásamt fræðslumyndum og öðrum gögnum, er starfsfræðslu varða. 

Samanlagður námstími skal eigi vera skemmri en 120 kennslustundir, er skiptast 
milli fyrirlestra, vettvangsfræðslu og verklegra æfinga. 

Náminu lýkur með prófi og skal forstöðumaður námskeiðsins gefa út próf- 
skírteini þeim til handa, er fullnægja settum skilyrðum. 

Menntamálaráðuneytið, 30. nóvember 1966. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  
Birgir Thorlacius. 

Nr. 286. 14. desember 1966. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Kristínar Thorodd- 
sen, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 14. desember 
1966. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

um Minningarsjóð Kristínar Thoroddsen. 

Kristín Ólína Thoroddsen, f. 29. april 1894, d. 28. febr. 1961, var forstöðukona 
Hjúkrunaskóla Íslands frá stofnun hans árið 1931 og til 1949. Nemendur skólans 
og aðrar hjúkrunarkonur, sem átt höfðu samstarf með Kristínu Thoroddsen, gengust 
fyrir stofnun þessa minningarsjóðs við andlát hennar, 28/2 1961, í þakklætis- og 
virðingarskyni fyrir brautryðjendastörf hennar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Kristínar "Thoroddsen. Heimili hans og 

varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Höfuðstóll sjóðsins er kr. 25 þúsund. Hann má ekki skerða. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita verðlaun þeim nemendum Hjúkrunarskóla Ís- 

lands, sem skarað hafa fram úr í hjúkrunarnámi og sýnt sérstaka hæfileika til 
hjúkrunarstarfa. Verðlaunin skal veita við brautskráningu úr skólanum, Þegar ein- 
hver er talinn þeirra maklegur. Verðlaunin skulu vera peningar úr bronsi, á annarri 
hlið hans skal vera upphleypt mynd af Kristínu Thoroddsen, gerð eftir lágmynd 
Sigurjóns Ólafssonar af henni. Á hinni hlið peningsins standi: Verðlaun Kristínar 
Thoroddsen, nafn nemanda, er peninginn hlýtur, ásamt ártali. 

Heimilt er sjóðsstjórn að færa út starfssvið sjóðsins, ef unnt er og ástæða 
þykir til, svo sem með því að veita úr honum styrk til framhaldsnáms í hjúkrun.
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4. gr. 
Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun. Stjórn hans skipa: Skólastjóri Hjúkrunar- 

skóla Íslands, sem er formaður, yfirkennari skólans, forstöðukona Landspítalans, 

sú hjúkrunarkona Landspítalans, sem þar er elzt í starfi hverju sinni og forstöðu- 

kona Kleppsspítalans. 
Sjóðsstjórnin skal annast úthlutun úr sjóðnum. Hún heldur gerðabók um sjóð- 

inn, reikninga hans og annað, er varðar hag sjóðsins og starf. 

5. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skal stjóðsstjórnin birta endurskoðaða 

ársreikninga í skýrslum Hjúkrunarskóla Íslands, þegar þær eru gefnar út. 
Endurskoðendur reikninga Hjúkrunarskóla Íslands endurskoða reikninga 

sjóðsins. 

6. gr. 
Sjóðinn má efla með minningargjöfum og öðrum ráðum, er sjóðsstjórnin telur 

heppileg. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins getur breytt skipulagsskrá þessari, enda sé hún einhuga um 

breytinguna. 

. 8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Islands á skipulagsskrá þessari. 

19. desember 1966. Nr. 287. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Lækjamóta, Fáskrúðarbakka og Breiðabliks 

í Miklaholtshreppi. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélag Lækjamóta, Fáskrúðarbakka og Breiðabliks. 

Heimili þess og varnarþing er í Miklaholtshreppi í Hnappadalssýslu. 

2. gr. 
Markmið félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru eigendur og ábúendur bylanna Lækjamóta, Fåskrådar- 

bakka og Félagsheimilið Breiðablik. 
Hver stofnandi greiði tvö þúsund krónur sem stofngjald. 

4. gr. 

Ábúendur nýrra býla á félagssvæðinu má taka í félagið með samþykki lögmæts 
aðalfundar. Nýr félagsmaður greiðir tvö þúsund krónur sem stofngjald. Þó getur 
aðalfundur ákveðið aðra upphæð, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Nýr félags- 
maður verður að kosta allar framkvæmdir, sem gerðar verða sérstaklega, til að hann 

geti notað mannvirki félagsins. 

5. gr. 
Vatnsskatt skal innheimta eftir ákvörðun félagsstjórnar hverju sinni. Vatns- 

skatt má taka lögtaki, ef ekki er staðið í skilum. Eignir félagsins standa til full- 
B 69
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nægingar skuldbindingum þess. Enginn félagsmaður ber ábyrgð á skuldbindingum 
félagsins umfram þau gjöld, sem honum er gert að greiða samkvæmt ákvæðum 
þessarar samþykktar. 

6. gr. 
Félagsstjórn er skylt að boða til fundar, ef þrir félagar eða tveir stjórnarmenn 

krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

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

verið löglega til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni 

er tilkynnt fundarboð bréflega eða persónulega með fimm daga fyrirvara. Á félags- 
fundum hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 

8. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Til hans skal 

boðað með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. Aðalfundur er lögmætur ef 
allir félagsmenn sækja hann. Hafi þrisvar sinnum verið boðað til aðalfundar vegna 
ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundurinn lögmætur, hver sem fundarsókn er. 
Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir fram 
reikningar af stjórn félagsins en hana skipa þeir þrír menn, sem áð félagsstofnun 
standa. Liggi önnur mál fyrir aðalfundi en venjuleg aðalfundarstörf, skal þess 
getið í fundarboði. 

9. gr. 
Stjórn félagsins skiptir með sér verkum. 
Störf stjórnar skulu ólaunuð. Formaður kveður stjórnina saman til fundar og 

boðar félagsfundi og aðalfundi. Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að allir 
stjórnarmenn séu mættir. Færa skal gerðabók stjórnarfunda og skal ritari stjórnar- 
innar lesa fundargerð í lok hvers fundar og undirrita hana, ásamt formanni, þegar 
hún hefur verið samþykkt. 

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

og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðgerðir og viðhald á vatnsveit- 
unni. Viðhald heimæða og umbúnað í húsum annast félagsmenn hver hjá sér. 

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

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

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af Vatnsveitufélagi Lækjamóta, 
Fáskrúðarbakka og Breiðabliks í Miklaholtshreppi, staðfestist hér með samkvæmt 
vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. desember 1966. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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BÆJANOFN 

Menntamálaráðuneytið hefur samkvæmt lögum nr. 35 18. februar 1953 gefið 
út leyfisbréf fyrir eftirgreindum bæjanöfnum á árinu 1966: 

Mýrasýsla. 

Norðtunga II, á nýbýli í landi Norðtungu, Þverárhlíðarhreppi. 
Tún, á býli í landi Stórafjalls, Borgarhreppi. 

Dalsýsla. 

Galtartunga, á nýbýli í landi Stórutungu, Feilsstrandarhreppi. 

Strandasýsla. 

Hlaðhamar I, á býli í landi Hlaðhamars, Bæjarhreppi. 
Hlaðhamar II, á býli í landi Hlaðhamars, Bæjarhreppi. 
Laugarholt, á býli í landi Borðeyrarbæjar, Bæjarhreppi. 

A.-Húnavatnssýsla. 

Árholt, á nýbýli í landi Holts, Torfalækjarhreppi. 

Eyjafjarðarsýsla. 

Hólshús II, á nýbýli í landi Hólshúsa, Hrafnagilshreppi. 
Sólbrekka, á nýbýli í landi Eiða, Grímseyjarhreppi. 

Suður-Þingeyjarsýsla. 

Einarsstaðaskáli, á nýbyli í landi Einarsstaða, Reykdælahreppi. 

Rangárvallasýsla. 

Skiðbakki III, á býli í landi Skíðbakkahjáleigu og Kirkjulands II, Austur- 

Landeyjahreppi. 
Skíðbakki IV, á býli í landi Skíðbakka I og Bryggju í Austur-Landeyjahreppi. 
Útgarðar, á smábýli í landi Stórólfshvols, Hvolhreppi. 

Arnessýsla. 

Heiðmörk, á býli í landi Laugarásslæknishéraðs í Laugarási, Biskupstungna- 
hreppi. 

Hraunbær, á iðnaðarbýli í landi Öxnalækjar, Ölfushreppi. 
Ljósaland, á nýbýli í landi Laugarásslæknishéraðs í Laugarási, Biskups- 

tungnahreppi. 
Steinahlíð, á iðnaðarbýli, er Hrunamannahreppur á að Flúðum í sama hreppi. 

Gullbringusýsla. 

Strönd, á húsi í landi Melshúsa, Bessastaðahreppi. 

Menntamálaráðuneytið, 31. desember 1966. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius.   
Sigurður J. Briem.
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HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Forseti Íslands hefur á árinu 1966 sæmt þessa menn heiðursmerkjum hinnar 
íslenzku fálkaorðu. 

I. ÍSLENDINGAR. 
1. janúar: 

Dr. Jóhannes Nordal, bankastjóri, stórriddarakross. 

Svanbjörn Frímannsson, bankastjóri, stórriddarakross. 

Árni Árnason, kaupmaður, riddarakross. 
Björn E. Árnason, endurskoðandi, riddarakross. 
Guðmundur Kr. Guðmundsson, bóndi, Kvigindisfelli, Tálknaf., riddarakross. 
Jóhannes Jónsson, útgerðarmaður, Gauksstöðum, Garði, riddarakross. 
Jóna Guðmundsdóttir, fyrrv. yfirhjúkrunarkona, riddarakross. 
Magnús J. Brynjólfsson, forstjóri, riddarakross. 
Niels P. Sigurðsson, deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu, riddarakross. 
Þórsteinn Bjarnason, körfugerðarmaður, riddarakross. 

10. marz: 

Jóhannes S. Kjarval, listmálari, stórkross. 

11. marz: 

Séra Emil Björnsson, form. Blaðamannafélags Íslands, riddarakross. 
Kristján Jónsson, bakarameistari, Akureyri, riddarakross. 

Tómas Á. Tómasson, deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu, riddarakross. 

2. júní: 

Birgir Kjaran, hagfræðingur, riddarakross 

17. júní: 

Jón G. Maríasson, bankastjóri, stjarna stórriddara. 
Þorleifur Thorlacius, forsetaritari, stórriddarakross. 

Haraldur V. Ólafsson, forstjóri, riddarakross. 
Jóhann Þorkelsson, héraðslæknir, riddarakross 

Jón Auðuns, dómprófastur, riddarakross. 
Frú Teresía Guðmundsson, fyrrv. veðurstofustjóri, riddarakross. 
Þorgils Ingvarsson, bankafulltrúi, riddarakross. 
Þórhallur Jónasson, hreppstjóri, Breiðavaði, Eiðaþinghá, riddarakross. 

12. október: 

Árni Snævarr, verkfræðingur, riddarakross. 
Björn Tryggvason, skrifstofustjóri, riddarakross. 
Erlendur Einarsson, framkvæmdastjóri, riddarakross. 

Pétur Daníelsson, hótelstjóri, riddarakross. 

II. ERLENDIR RÍKISBORGARAR. 
8. marz: 

Erwin van Hazebrouck, ræðismaður Íslands, Frankfurt, riddarakross. 
Ernst O. Hesse, ræðismaður Íslands, Disseldorf, riddarakross. 
Heinrich Bossert, ræðismaður Íslands, Miinchen, riddarakross. 
David N. Wiesley, aðalræðismaður Íslands, Mexico, riddarakross. 
Per Kind, vararæðismaður Íslands, Harstad, riddarakross.
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Hans Edvard Evensen, vararæðismaður islands, Hammerfest, riddarakross. 

Jens Dragöy, vararædismadur Íslands, Tromsö, riddarakross. 

Ian Maxwell, prófessor, Melbourne, riddarakross. 

23. apríl: 
Carl Gustaf, ríkisarfi Svíþjóðar, stórkross. 

Frú Ingibjörg Jónsson, ritstjóri Lögbergs-Heimskringlu, Winnipeg, 

riddarakross. 

19. mai: 
Lauri J. Kivekás, form. finnska Vinnuveitendasambandsins, Helsingfors, 

stórkross. 

Jens Vilhelm Henriksen, tollstjóri Danmerkur, Kaupmannahöfn, stórriddara- 

kross með stjörnu. 
Sven Schwartz, fil. dr., form. sænska Vinnuveitendasambandsins, Stokkhólmi, 

stórriddarakross með stjörnu. 
Svend Heineke, dr. rer pol., form. danska Vinnuveitendasambandsins, Kaup- 

mannahöfn, stórriddarakross með stjörnu. 
Bertil Kugelberg, fyrrv. framkvæmdastjóri sænska Vinnuveitendasambands- 

ins, Stokkhólmi, stórriddarakross með stjörnu. 
Bror Sievers, ræðismaður Íslands, Ábo, stórriddarakross. 

Birger Knudsen, fyrrv. forstjóri Norsk Telegramburá, Oslo, stórriddarakross. 

B. L. Corwin, forstjóri, Oslo, stórriddarakross. 

F. GC. L. Neergaard-Petersen, forstjóri dönsku einkaleyfisstofnunarinnar, 

Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 
Asbjörn P. Östberg, form. norska Vinnuveitendasambandsins, Oslo, stór- 

riddarakross. 
Oluf Andersen, próf. dr. med., Kaupmannahöfn, riddarakross. 

10. júní: 
Dr. Ernest Lehman, bankastjóri, Tel-Aviv, riddarakross. 

29. júni: 
Johannes Nielsen, forstjóri Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 

Vagn Möller, forstjóri Kaupmannahöfn, riddarakross. 

4. júlí: 
Alexander Philon, fulltrúi í gríska utanríkisráðuneytinu, Aþenu, riddarakross. 

12. júlí: 
Harold Lone, norskur sendiráðsritari, Oslo, riddarakross. 

28. september: 
Ib Bjerregaard-Pedersen, danskur sendiráðsritari, Kaupmannahöfn, riddara- 

kross. 

19. október: 
Bjarne Robberstad, ráðuneytisstjóri, Oslo, stjarna stórriddara. 
Ernst Stabel, ræðismaður Íslands, Cuxhaven, stórriddarakross. 

Frú Helen Englund, Chicago, riddarakross. 
Sidney G. King, forstjóri, London, riddarakross. 

21. desember: 

Paul S. Bauer, prófessor, Washington D. C., stórriddarakross.
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REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 186 24. ágúst 1966, um breyting á reglugerð 
nr. 57 12. apríl 1960, um ökukennslu, próf ökumanna o. fl. 

1. gr. 
Í stað „1. janúar 1967“ í 2. mgr. 24. gr. komi: 1. apríl 1967. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í umferðarlögum nr. 26 2. maí 

1958, öðlast þegar gildi. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 31. desember 1966. 

Jóhann Hafstein. 
  

Ólafur W. Stefánsson. 
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Frjálslynda safnaðarins 1965. 

Tekjur: 
1. Yfirfært frá fyrra ári: 

a. Skuldabréf Siglufjarðarkaupstaðar ........... kr. 3000.00 
b. — Byggingarsjóðs verkamanna ...... — 20 000.00 
c. Útvegsbankabók nr. 13223 .......0..0.0.... -— 90427.55 
d. — — 17341 ............... — 59 938.77 
e. — — 11120 ................ — 13 326.44 

kr. 186 692.76 
2. Vextir: 

a. Skuldabréf Siglufjardarkaupstadar ........... kr. 120.00 
b. — Byggingarsjóðs verkamanna ...... — 800.00 
c. Útvegsbankabók nr. 13223 ...........0...... —  6330.00 
d. — — 17341 ................ — 3 986.00 
e. — — 11120 .................. -— 800.00 

— 12 036.00 

Kr. 198 728.76 

Gjöld: 
1. Yfirfært til næsta árs: 

a. Skuldabréf Siglufjarðarkaupstaðar ........... kr. 3000.00 
b. — Byggingarsjóðs verkamanna ...... — 15 000.00 
c. Útvegsbankabók nr. 13233 .........0.0.0.... — 96 757.55 
d. — — 17341 .................. — 63 924.77 
e. — — 11120 .................. — 20 046.44 

kr. 198 728.76   

  

Kr. 198 728.76
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AUGLÝSING 

um verðstöðvun. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimildir þær, sem henni eru veittar i 

1. og 3. gr. laga nr. 86 frá 23. desember 1966, um heimild til verðstöðvunar. 

Forsætisráðuneytið, 23. desember 1966. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Birgir Thorlacius. 

. Nr. 293. 
AUGLÝSING 

frá vörumerkjaskráritara, Reykjavík. 

I. Vörumerki skrásett árið 1966. 

Skrás. 1966, nr. 1. Tilkynnt 22. jan. 1966, kl. 11.00 árdegis, af Westinghouse Elec- 

tric Corporation, iðjurekstur og verzlun, Pittsbourgh 35, Pennsylvania, Bandaríkj- 

unum, og skrásett 28. febr. 1966. 

Orðið: LAUNDROMAT 

Samkvæmt tilkynningu 25. jan. 1947 er merkið skrásett í Washington D. C. 14. 

okt. 1947, í 24. flokki, fyrir rafmagnsþvottavélar. 

Skrás. 1966, nr. 2. Tilkynnt 10. jan. 1966, kl. 15.00, af Schering Aktiengesellschaft, 
iðjurekstur og verzlun, Millerstrasse 170—172, Berlin 66, Þýzkalandi, og skrásett 

15. ágúst 1966. 

Orðið: Novageron 
Samkvæmt tilkynningu 10. jan. 1958 er merkið skrásett í Berlin 23. marz 1964, í 

2. flokki, fyrir: lyf, efnavörur til lækninga og heilsuverndar, lyfjaefnavörur, plástra, 
sáraumbúðir, gerilsneyðingar- og rotvarnarefni (sótthreinsunarefni), efni til að halda 
matvælum ferskum og geymsluþolnum. 

Skrás. 1966, nr. 3. Tilkynnt 10. jan. 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. ágúst 

1966. 
Orðið: Ultraproct 
Samkvæmt tilkynningu 18. sept. 1964 er merkið skrásett í Berlín 9. júlí 1965 í 2. 

flokki fyrir: lyf, efnavörur til lækninga og heilsuverndar, plástra, sáraumbúðir, dýra- 

og jurtaeitur, gerilsneyðingar- og rotvarnarefni (sótthreinsunarefni), efni til að halda 

matvælum ferskum og geymsluþolnum.
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Skrás. 1966, nr. 4. Tilkynnt 11. jan. 1966, kl. 14.30, af Cussons International Limi- 
ted Kersal Vale Works, iðjurekstur, Moor Lane, Kersal Vale, Manchester 7, Englandi, 
og skrásett 15. ágúst 1966. 

orm IMPERIAL LEATHER 
Merkid er skråsett i London 28. mai 1958 i 3. flokki fyrir ilmvötn, hreinlætis- 

vörur (ekki til lækninga), snyrtivörur, tannkrem og tannduft, háreyðingarefni, hrein- 
lætistæki, belgi, sem notaðir eru til hárliðunar, handsápur og ilmolíur. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 28. maí 1965. 

Skrás. 1966, nr. 5. Tilkynnt 13. jan. 1966, kl. 15.00, af P. R. Mallory & Co. Inc. (Dela- 
ware corporation), iðjurekstur, 3029 E. Washington Street, Indianapolis, Indiana, 
Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: 

DURACELL 

Samkvæmt tilkynningu 17. júlí 1964 er merkið skrásett í Washington D. C. 27. 
júlí 1965 í 21. flokki fyrir: kvikasilfurs- og magnesíum rafhlöður, þó ekki fyrir raf- 
geyma, með miklu álagi. 

Skrás. 1966, nr. 6. Tilkynnt 19. jan. 1966, kl. 14.00, af Glen Keith-Glenlivet Distil- 
lery Company Limited, iðjurekstur, Station Road, Keith, Banffshire, Skotlandi, og 
skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðin: 100 PIPERS 

Merkið er skrásett í London 11. júní 1964 í 33. flokki fyrir: vín, áfenga drykki 
og líkjöra. 

Skrás. 1966, nr. 7. Tilkynnt 19. jan. 1966, kl. 14.00, af The Drackett Company (Ohio 
corporation), iðjurekstur, 100 West 10th Str., Wilmington, Delaware, Bandaríkjunum, 
og skrásett 15. ásúst 1966. 

Orðið: Drackett. Strikuð boglína yfir orðinu. 

TOT 

rackett 
Samkvæmt tilkynningu 31. maí 1968 er merkið skrásett í Washington D. C. 25. 

ágúst 1964 í 52. flokki fyrir: fægilög, hreinsiefni og bón á gólf, húsgögn, bifreiðar og 
aðra ámóta fleti, málmfægilös og hreinsiefni, þar á meðal silfurfægilög og hreinsi- 
efni; lofthreinsiefni og sótthreinsiefni; skordýraeitur og efni til að verjast skordýr- 
um; þurrkur og hluta þeirra; ryð- og blettahreinsi; tilbúin efni, sem hafa sótthreins- 
andi og gerlaeyðandi eiginleika til að hreinsa niðurföll, vaska, handlaugar og því um 
líkt; snyrtilaugahreinsi, hreinsiefni fyrir málm, gler, slugga og aðra fleti, kopar- og 
eldavélahreinsi, mottu- og áklæðishreinsi, efnasambönd, sem draga í sig ryk og sett 
eru í afþurrkunarklúta sem hreinsiefni. 

sum
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Skrás. 1966, nr. 8. Tilkynnt 19. jan. 1966, kl. 14.00, af Charles Tanqueray & Co. 
Limited, iðjurekstur, 260/266 Gaswell Road, London E. C. 1, Englandi, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Orðið: TANQUERAY 
Merkið er skrásett í London 14. febr. 1952 í 33. flokki fyrir vín (áfeng), áfenga 

drykki, líkjöra og áfengisblöndur (cocktails). 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 14. febr. 1959. 

Skrás. 1966, nr. 9. Tilkynnt 24. jan. 1966, kl. 16.30, af Arnold André Zigarren- 
fabrik, G. m. b. H., iðjurekstur og verzlun, Moltkestrasse 10—18, Búnde (Westf.), 
Þýzkalandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: . 

Prisma 
Samkvæmt tilkynningu 20. marz 1964 er merkið skrásett í Minchen 6. maí 1964 

í 38. flokki fyrir: hrátóbak, tóbaksvörur, einkum vindla, smávindla, reyk- og munn- 
tóbak, cigarettur og cigarettupappir. 

Skrás. 1966, nr. 10. Tilkynnt 24. jan. 1966, kl. 16.30, af sama, og skrásett 15. ágúst 

0 Continental 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 12. okt. 1934 er merkið skrásett í Miinchen 7. júní 1935 í 
38. flokki fyrir: vindla, smávindla og reyktóbak. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 12. okt. 1964. 

Skrás. 1966, nr. 11. Tilkynnt 24. jan. 1966, kl. 16.30, af sama, og skrásett 15. ágúst 

1966. i 
Mynd á einkennismiða af tveim hnattlíkönum, en þvert yfir myndina er letrað á 

borða orðið: HANDELSGOLD. Fyrir ofan er mynd af seglskipi. 

  

Samkvæmt tilkynningu 20. april 1950 er merkið skrásett í Minchen 12. jan. 1952 
í 38. flokki fyrir: hrátóbak, tóbaksvörur, einkum vindla, smávindla, reyk- og munn- 

tóbak, cigarettur og cigarettupappír. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 20. apríl 1960.
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Skrás. 1966, nr. 12. Tilkynnt 2. febr. 1966, kl. 15.00, af Bristol-Myers Company 
(Delaware corporation), iðjurekstur, 630 óth Ave., New York, N. Y., Bandaríkjunum, 

og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: RESOLVE 
Samkvæmt tilkynningu 13. jan. 1964 er merkið skrásett í Washington 6. okt. 1964 

í 18. flokki fyrir verkjastillandi freyðitöflur með alkalískri verkun. 

Skrás. 1966, nr. 13. Tilkynnt 8. febr. 1966, kl. 14.30, af Schenley Industries, Inc. 
(Delaware corporation), iðjurekstur, 350 öth Ave., New York, 1, N. Y., Bandaríkjun- 

um, og skrásett 15. ágúst 1966. 
Orðin: 

ORDER OF MERIT 

Samkvæmt tilkynningu 10. okt. 1961 er merkið skrásett í Washington 4. sept. 
1962 í 49. flokki fyrir kanadiskt whisky. 

Skrás. 1966, nr. 14. Tilkynnt 8. febr. 1966, kl. 14.30, af F. Hoffmann-La Roche & 

Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 124—-184, Basel, Sviss, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966. 

MOGADON 
Samkvæmt tilkynningu 7. des. 1955 er merkið skrásett í Bern 24. jan. 1956 fyrir: 

læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga, heilsuverndar og vísinda, lyf og lyfja- 
varning, plástra, sáraumbúðir, efnasamsetningar til að varðveita matvæli óskemmd, 
efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, eter- 
olíur, sápur, sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 15. Tilkynnt 8. febr. 1966, kl. 14.30, af sama, og skrásett 15. ágúst 
1966. 

Orðið: N ATU LAN 
Samkvæmt tilkynningu 21. maí 1954 er merkið skrásett í Bern 6. sept. 1954 fyrir: 

læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga, heilsuverndar og vísinda, lyf og lyfja- 
varning, plástra, sáraumbúðir, efnasamsetningar til að varðveita matvæli óskemmd, 
efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, eter- 
olíur, sápur, sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 16. Tilkynnt 14. febr. 1966, kl. 14.30, af Algemene Kunstzijde Unie 
N. V., iðjurekstur og verzlun, Velperweg 76 te Arnhem, Hollandi, og skrásett 15. ágúst 
1966. 

Orðin: SPECTRO-DYE 

Samkvæmt tilkynningu 25. maí 1965 er merkið skrásett í Haag, 14. sept. 1965, í 
22., 25. og 27. flokki fyrir: vefnaðarvörutrefjar, garn, húsgagnaáklæði, gluggatjöld 
og netgluggatjöld, fatnað, gólfteppi, gólfábreiður, teppi.
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Skrás. 1966, nr. 17. Tilkynnt 18. febr. 1966, kl. 11.30 árdegis, af P. Beiersdorf & 

Co., A. G., iðjurekstur og verzlun, Unnastrasse 48, Hamborg 20, Þýzkalandi, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966. 

Orðið: Leukopor 

Samkvæmt tilkynningu 9. okt. 1965 er merkið skrásett í Múchen 12. nóv. 1965 
í 2. flokki fyrir: plástra, sáraumbúðir og sjúkrabindi. 

Skrás. 1966, nr. 18. Tilkynnt 21. febr. 1966, kl. 14.30, af Farley's Infant Food Limi- 

ted, iðjurekstur, Torr Lane, Plymouth, Devon, Englandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

FARLENE 
Merkið er skrásett í London 27. júlí 1962 í 5. flokki fyrir: ungbarnafæðu og 

sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 19. Tilkynnt 21. febr. 1966, kl. 14.30, af sama, og skrásett 15. ágúst 
1966. 

Orðið: FARLEY'S með framlengdum upphafsstaf. 

ARLEYS 

Merkið er skrásett í London 28. apríl 1962 í 5. flokki fyrir: fæðu fyrir ungbörn. 

Skrás. 1966, nr. 20. Tilkynnt 25. febr. 1966, kl. 15.00, af Firma Diehi, iðjurekstur 

og verzlun, Stephanstrasse 49, Nurnberg, Þýzkalandi, og skrásett 15. ásúst 1966. 

Orðin: Diehl-combitron 

Samkvæmt tilkynningu 16. des. 1964 er merkið skrásett í Minchen 14. okt. 1965 
í 22. b. flokki fyrir: rafmagnsreiknivélar, bókhaldsvélar, vöruskrárvélar, skrifreikni- 

vélar, ritvélar og peningakassa. 

Skrás. 1966, nr. 21. Tilkynnt 8. febr. 1966, kl. 11.30 árdegis, af Henkel & Cie G. m. 

b. H., iðjurekstur og verzlun, Henkelstrasse 67, Diússeldorf-Holthausen, Þýzkalandi, 
og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: DIXI 

Samkvæmt tilkynningu 19. des. 1907 er merkið skrásett í Munchen 14. marz 1908 
í 34. flokki fyrir: þvotta- og bleikiefni og sápu. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 16. des. 1957.
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Skrás. 1966, nr. 22. Tilkynnt 28. febr. 1966, kl. 15.45, af A/S Blumöller, iðjurekst- 
ur og verzlun, Nedergade 25—29, Odense, Danmörku, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðin: SAM-BIO-TEKXK 
Er 

Samkvæmt tilkynningu 26. ágúst 1964 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 28. 
ágúst 1965 í 3. flokki fyrir: bleikingarefni og aðrar efnablöndur til fata- og dúka- 
þvottar; efnablöndur til hreingerninga, fægingar og blettahreinsunar ásamt slípiefn- 
um; sápu, ilmvörur (parfumerivörur); loftnæmar (eteriskar) olíur, efnablöndur til 

andlitssnyrtingar, hárvatn; efnablöndur til tannhirðingar. 

Skrás. 1966, nr. 23. Tilkynnt 3. marz 1966, kl. 15.30, af Martin Brinkmann A. G., 

iðjurekstur og verzlun, Dötlinger Strasse 4, Bremen, Þýzkalandi, og skrásett 15. ágúst 
1966. 

Mynd af sporðskjulöguðum hnetti og í honum miðjum upphafsstafurinn B inn- 
an styttri en jafnbreiðrar sporöskju. 

  

Samkvæmt tilkynningu 7. júlí 1960 er merkið skrásett í Múnchen 8. sept. 1960 í 
38. flokki fyrir: tóbak, tóbaksframleiðslu og vörur fyrir reykingamenn. 

Skrás. 1966, nr. 24. Tilkynnt 10. marz 1966, kl. 11.30 árdegis, af F. W. Hampshire 
& Co. Limited, iðjurekstur og verzlun, Sunnydale Works, Simlin Lane, Derby, Eng- 
landi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: LOXKENE 

Merkið er skrásett í London 14. ágúst 1951 í 5. flokki fyrir hármeðöl. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 14. ágúst 1958. 

Skrás. 1966, nr. 25. Tilkynnt 10. marz 1966, kl. 15.00, af May & Baker Limited, 
iðjurekstur, Dagenham, Essex, Englandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Upphafsstafirnir M £ B 

Merkið er skrásett í London 27. febr. 1952 í 1. flokki fyrir: efnavörur, sem not- 
aðar eru i iðnaði, við vísindastörf og ljósmyndagerð; efnavörur, sem notaðar eru i 
landbúnaði, garðrækt og skógrækt; áburð (tilbúinn); eldslökkvandi efnablöndur; 
efni, sem notuð eru við málmherzlu og lóðun; efni til að verja matvæli skemmdum 
og límkennd efni, sem notuð eru i iðnaði. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 27. febr. 1959.
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Skrás. 1966, nr. 26. Tilkynnt 10. marz 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. ágúst 

1966. 

Upphafsstafirnir M & B 

Merkið er skrásett í London 18. ágúst 1953 í 5. flokki fyrir: lyfjaefni og lyfja- 
blöndur fyrir menn og dýr, sótthreinsunarefni og efni til að drepa illgresi og eyða 
skaðlegum smákvikindum. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 18. ágúst 1960. 

Skrás. 1966, nr. 27. Tilkynnt 11. marz 1966, kl. 15.30, af Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha, iðjurekstur og verzlun, Nr. 2 Takara-Cho, Kanagawa-Ku, Yokohama, Japan, 
og skrásett 15. ágúst 1966. 

"CEDRIC 
Merkið er skrásett í Tokió 15. ágúst 1961 i 20. flokki fyrir: ökutæki, skip og 

önnur flutningatæki og verkfæri hluta til þessa. 

Skrás. 1966, nr. 28. Tilkynnt 11. marz 1966, kl. 15.30, af sama, og skrásett 15. ágúst 

FAIR LADY 
Orðið: 

Merkið er skrásett í Tokió 26. júní 1962 í 12. flokki fyrir: flutningatæki, tæki og 
verkfæri, hluta og varahluta til þessara vara. 

Skrás. 1966, nr. 29. Tilkynnt 11. marz 1966, kl. 15.30, af sama, og skrásett 15. ágúst 
1966. 

em DATSUN Ale hind 
Merkið er skrásett í Tokió 25. nóv. 1960 í 20. flokki fyrir: ökutæki, skip og önn- 

ur flutningatæki og verkfæri og hluta til þessa. 

Skrás. 1966, nr. 30. Tilkynnt 11. marz 1966, kl. 15.30, af sama, og skrásett 15. 

ágúst 1966. 
Orðið: NISSAN innan ferhyrnds ramma á dregnum hring. 

NISSAN 
Merkið er skrásett í Tokió 8. april 1955 í 20. flokki fyrir: ökutæki, skip og önnur 

flutningatæki og verkfæri og hluta til þessa. 
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Skrás. 1966, nr. 31. Tilkynnt 11. marz 1966, kl. 15.30, af sama, og skrásett 15. ágúst 

1966. 

—… DATSUN 
Merkið er skrásett í Tokíó 18. marz 1938 í 20. flokki fyrir: ökutæki, skip og önn- 

ur flutningatæki og verkfæri og hluta til þessa. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 5. des. 1957. 

Skrás. 1966, nr. 32. Tilkynnt 11. marz 1966, kl. 15.30, af sama, og skrásett 15. ágúst 
1966. 

Orðið: NISSAN 

Merkið er skrásett í Tokió 17. júní 1935 í 20. flokki fyrir: ökutæki, skip og önnur 
flutningatæki og verkfæri og hluta til þessa. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 30. okt. 1954. 

Skrás. 1966, nr. 33. Tilkynnt 11. marz 1966, kl. 15.30, af sama, og skrásett 15. ágúst 

1966. 
Orðið: DA TSUN innan ferhyrnds ramma á dregnum hring. 

DATSUN 

Merkið er skrásett í Tokió 22. nóv. 1932 í 20. flokki fyrir: bifreiðar og aðrar vörur 
tilheyrandi þeim flokki. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 6. júní 1952. 

  

Skrás. 1966, nr. 34. Tilkynnt 15. marz 1966, kl. 16.30, af Poul Christensen, iðju- 
rekstur, Ikast, Danmörku, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: Leopard fyrir aftan mynd af hlébarða. 

Samkvæmt tilkynningu 20. júlí 1949 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 24. 
sept. 1949 fyrir: undirföt og allan annan fatnað fyrir fullorðna og börn. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 24. sept. 1959. 

  

Skrás. 1966, nr. 35. Tilkynnt 16. marz 1966, kl. 15.00, af VEB Beleuchtungsglas- 
werk Radeberg, iðjurekstur, Radeberg i. Sa., Þýzkalandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Upphafsstafirnir B R innan kórónu. Neðst er band með upphafsstöfunum VEB.
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VEB 
Samkvæmt tilkynningu 9. júní 1954 er merkið skrásett í Berlín 19. júní 1955 í 4. 

flokki fyrir: glerlampa og glerljósker, lampa og ljósker, Vulkanlampa og Vulkan- 
ljósker. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 9. júní 1964. 

Skrás. 1966, nr. 36: Tilkynnt 19. marz 1966, kl. 10.30 árdegis, af Societa Italiana 
Prodotti Schering S. p. A., iðjurekstur, 7 via L. Mancinelli, Milanó, Ítalíu, og skrásett 

15. ágúst 1966. 

Orðið: SPASMAMIDE 

Samkvæmt tilkynningu 31. okt. 1963 var merkið skrásett í Róm 13. marz 1964 í 
5. flokki fyrir: vörur í alþjóðaflokki 5: efnablöndur til nota sem meðul, meðul handa 
dýrum og efnablöndur til hreinlætis; efnablöndur til nota við sérstakt mataræði fyrir 

börn og sjúklinga; plástra og efni til sáraumbúða ( og annarra álíka umbúða); efni 
til tannfyllingar og til töku tannmóta; sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrým- 

ingar illgresi, meindýrum og óværu. 

Skrás. 1966, nr. 37. Tilkynnt 21. marz 1966, kl. 15.00, af V.E.B. Spiegelwerk Wils- 

druff, iðjurekstur og verzlun, Wilsdruff, Kreis-Freital, Dresden, Þýzkalandi, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966. 

Innan hrings er mynd af margskiptum spegli. Á speglinum standa bókstafirnir 
S. W. Undir speglinum stendur orðið: WILSDRUFF. 

  

Samkvæmt tilkynningu 18. febrúar 1958 er merkið skrásett í Berlin 17. júlí 1958 
í 24. flokki fyrir : húsgagna-, heimilis- og farartækjaspegla. 

Skrás. 1966, nr. 38. Tilkynnt 24. marz 1966, kl. 16.00, af Rembrandt Tobacco Cor- 

poration (Overseas) Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zurich 6, 
Sviss, og skrásett 15. ágúst 1966.
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Innan ferstrends ramma standa efst á afmörkuðum fleti orðin: NEW YONKER. 
— Á hvorum enda flatarins stendur orðið: TOASTED. Fyrir neðan flötinn standa 
til vinstri orðin: NEW YONKER. Í miðju er hringmyndaður flötur og stendur á 
honum orðið: TOASTED. Í kringum flötinn standa í hring orðin SMOOTH SMOK- 
ING TOBACCO. Til hægri standa orðin: NEW YONKER SMOOTH SMOKING TO- 
BACCO. 

NEWYONKER 
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Samkvæmt tilkynningu 25. nóv. 1965 er merkið skrásett í Bern í 34. flokki fyrir: 
óunnið og unnið tóbak; reykingamannavörur, eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 39. Tilkynnt 26. marz 1966, kl. 11.30 árdegis, af Germaine Monteil 
Cosmetiques Corporation, iðjurekstur og verzlun, 730 Fifth Avenue, New York 10019, 
N. Y., Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðin: germaine monteil 

Samkvæmt tilkynningu 21. okt. 1955 er merkið skrásett í Washington D. C. 9. okt. 
1956 í 51. flokki fyrir: andlitspúður, baðpúður, varaliti, kinnaliti, andlitsvatn, and- 
litskrem, augnabrúna- og augnaháraliti, augnskugga, ilmvötn og naglalakk. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 2. nóv. 1961. 

Skrás. 1966, nr. 40. Tilkynnt 26. marz 1966, kl. 11.30 árdegis af Finnform S. A., 
iðjurekstur og verzlun, Avenue Général Guisan 22, Vevey, Sviss, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Orðið: FINNFORM 

Samkvæmt tilkynningu 21. okt. 1965 er merkið skrásett í Bern í 11., 14., 20., 21., 
24., 25. og 27. flokki fyrir: skraut; forhengi og fataefni; kvenna-, karla- og barna- 
fatnað, skyrtur og blússur; ullar- og ferðateppi, gólfteppi, veggteppi, gler- og leir- 
vörur, ekta og gerviskartgripi, húsgögn; ljósatæki. 

Skrás. 1966, nr. 41. Tilkynnt 26. marz 1966, kl. 11.30 árdegis, af Manifactura 
Nacional de Borracha S. A. R. L., iðjurekstur og verzlun, Avenida de Aliados 
211-3*, Porto, Portúgal, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: MABOR 

Samkvæmt tilkynningu 31. maí 1941 er merkið skrásett í Lissabon 24. nóv. 
1942 í 12. flokki fyrir: loftpípur og slöngur.
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Skrás. 1966, nr. 42. Tilkynnt 28. marz 1966, kl. 16.30, af Jóni Magnússyni, heild- 
sala, Skaftahlíð 31, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: MADELON 

Merkið er skrásett fyrir kvensokka. 

Skrás. 1966, nr. 43. Tilkynnt 28. marz 1966, kl. 11.30 árdegis af sama, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966. 

Orðið: MADISON 

Merkið er skrásett fyrir kvensokka. 

Skrás. 1966, nr. 44. Tilkynnt 29. marz 1966, kl. 15.30, af Reemtsma Cigaretten- 

fabriken G. m. b. H., iðjurekstur og verzlun, Parkstrasse 61, Hamborg, Þýzkalandi, 

og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: ATIKA 

Samkvæmt tilkynningu 16. nóv. 1963 er merkið skrásett í Múnchen 22, jan. 
1964 í 38. flokki fyrir allar gerðir af tóbaksvörum. 

Skrás. 1966, nr. 45. Tilkynnt 30. marz 1966, kl. 11.00 árdegis af Niðursuðu- & 

hraðfrystihúsi Langeyrar, iðjurekstur, Langeyri, Súðavíkurhreppi, N.Ísafjarðar- 
sýslu, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðin: ARCTIC CAVIAR 

Merkið er skrásett fyrir niðurlögð grásleppuhrogn. 

Skrás. 1966, nr. 46. Tilkynnt 31. marz 1966, kl. 14.30, af American Flange & 
Manufacturing Company Inc., a corp. of Delaware, iðjurekstur, Rockefeller Plaza 
30, New York, N. Y., Bandaríkjunum og skrásett 15. ágúst 1966. 

Tri-Sure 
Samkvæmt tilkynningu 18. nóv. 1931 er merkið skrásett í Washington D. C. 15. 

marz 1932 í 13. flokki fyrir: lok fyrir op á málmílátum og hluta þeirra — þ. e. 
hettur, tappa, skinnur, flangsa og skifur. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 15. marz 1952. 
Og samkvæmt tilkynningu 21. april 1949 er merkið skrásett í Washington D. C. 

17. okt. 1950 í 23. flokki fyrir: verkfæri til að móta málm og innsigla lok á ílát, 
lykla og mót og hluta þeirra. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 2. ágúst 1956. 

B71
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Skrás. 1966, nr. 47. Tilkynnt 15. júlí 1966, kl. 14.45, af Exquisite Form Indus- 
tries Inc., iðjurekstur, 385 Fifth Avenue, New York N. Y. Bandaríkjunum, og 
skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðin: 

  

Samkvæmt tilkynningu 18. febr. 1953 er merkið skrásett í Washington D. C. 
20. júlí 1954 í 39. flokki fyrir: brjóstahaldara, sokkabandabelti og magabelti. 

Skrás. 1966, nr. 48. Tilkynnt 5. jan. 1966, kl. 14.00, af Asahi Kasei Kopyo Kabu- 

shiki Kaisha, iðjurekstur, 1/25 1-chome Dojima-Hamadori, Kita-Ku, Osaka, Japan, 
og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðin: ASAHI KASEI 

Merkið er skrásett í Tokió 7. okt. og 31. okt. 1959 og 24. marz 1960 í 35., 30. og 
36. flokki fyrir: dúka, prjónavörur, vefnaðarvörur og fatnað. 

Skrás. 1966, nr. 49. Tilkynnt 14. jan. 1966, kl. 14.00, af Baldri Bjarnasyni, iðju- 

rekstur, Framnesvegi 63, Reykjavík og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: VÖRÐUR 

Merkið er skrásett fyrir hlustunarviðtæki. 

Skrás. 1966, nr. 50. Tilkynnt 14. jan. 1966, kl. 14.00, af sama, og skrásett 15. 

ágúst 1966, 

Orðið: TRYLLIR 

Merkið er skrásett fyrir fjólbylgjuviðtæki. 

Skrás. 1966, nr. 51. Tilkynnt 24. jan. 1966, kl. 16.30, af Sandoz A. G., iðjurekstur 

og verzlun, Lichtstrasse 35, Bale, Sviss, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: SANTUSSAL 

Samkvæmt tilkynningu 9. júní 1964 er merkið skrásett í Bern í 1. og 5. flokki 
fyrir lyfjavörur. 

Skrás. 1966, nr. 52. Tilkynnt 28. jan. 1966, kl. 14.30, af Centrotex Foreign Trade 
Corporation, iðjurekstur og verzlun, Dukelských hrdinú 530, Prag 7, Tékkóslóvakíu, 

og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: EXICO 

Samkvæmt tilkynningu 12. jan. 1966 er merkið skrásett í Prag 15. marz 1966 
fyrir skófatnað, hanzka, tilbúinn fatnað úr leðri, skóaravörur og tilbúin efni, til 

skósmíða, húðir, skinn, loðskinn og sólaleður.
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Skrás. 1966, nr. 53. Tilkynnt 14. febr. 1966, kl. 16.30, af Hayakawa Kogyo Ka- 
bushiki Kaisha, iðjurekstur og verzlun, 232, 1-Chome Nishitanabe-Machi, Aben-Ku, 
Osaka-Schi, Japan, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: 

"I 

Merkið er skrásett í Tokió 9. april 1957 i 69. flokki fyrir rafmagnsvélar, verk- 

færi og tæki og hluta til þeirra, enn fremur efni til rafmagnseinangrunar. 

Skrás. 1966, nr. 54. Tilkynnt 9. ágúst 1965 kl. 10.00 árdegis, af J. R. Geigy A. G., 
iðjurekstur og verzlun, Schwarzwaldallee 215, Basel 21, Sviss, og skrásett 15. ágúst 
1966. 

Orðið: ULTRAGCID 

Samkvæmt tilkynningu 29. marz 1965 er merkið skrásett í Bern 14. júní 1965 
i 1. og 5 flokki fyrir: búfræðilegar efnavörur, efni til útrýmingar dýra og plantna, 
sérstaklega skordýra- og sveppaeitur, af frjóvgunarefni og sótthreinsunarefni, varð- 
veizluefni og geymsluefni. 

Skrás. 1966, nr. 55. Tilkynnt 6. ágúst 1965, kl. 14.00, af The Hobart Manufac- 
turing Company (Ohio corporation), iðjurekstur og verzlun, 711 Pennsylvania 
Avenue, Troy, Ohio, Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: HOBART 

Samkvæmt tilkynningum 13. ágúst 1964 og 28. júlí 1965 er merkið skrásett í 
Washington D. C. 24. ágúst 1965 og 19. apríl 1966 í 103., 21. og 26. flokki, fyrir raf- 
magnsvélar til meðhöndlunar, tilreiðslu og og annarrar meðferðar fæðu í veitinga- 
húsum, brauðgerðarhúsum, eldhúsum, fæðubirgðageymslum og öðrum stöðum, 
þar sem fæða eða máltíðir eru tilreiddar, seldar eða framreiddar, þar á meðal vélar 
til að blanda, skera, höggva, sneiða, mala, skræla, mýkja, gerilsneyða, tilreiða, með- 
höndla og til annarrar meðferðar fæðu; vélar til að þvo, hreinsa, fægja og annarrar 
meðhöndlunar diska, glasa, íláta og áhalda, sem notuð eru til tilreiðslu og fram- 
reiðslu fæðu; áhöld fyrir fæðuúrgang; og vélar til að vefja, pakka og merkja hluti; 
hluta af framangreindum vélum og fylgihluti þeirra. Einnig óskast merkið skrásett 
fyrir eftirlits-, viðhalds- og viðgerðaþjónustu fyrir vélar til tilreiðslu, framleiðslu 
og annarrar meðhöndlunar fæðu í brauðgerðarhúsum, eldhúsum og öðrum stöð- 
um, er undirbúa og tilreiða fæðu; vélar til að blanda, skera sneiða, mala, skræla, 
mýkja, vigta, gerilsneyða, tilreiða, framreiða og meðhöndlunar fæðu á annan hátt 
í fæðugeymslum og öðrum stöðum, er tilreiða og selja fæðuefni; og vélar til að 
þvo, hreinsa, fægja og meðhöndla á annan hátt diska, glös, ílát og tæki, sem notuð 
eru til tilreiðslu og framreiðslu fæðuefna; áhöld fyrir fæðuúrgang; vigtar; og hluta 
og þætti framangreindra véla.



Nr. 293. 572 

Skrás. 1966, nr. 56. Tilkynnt 28. júní 1965, kl. 10.00 árdegis, af Eurofood Distri- 

butors G. m. b. H., iðjurekstur og verzlun, Adlerflychtstrasse 31, Frankfurt a. M., 

Þýzkalandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðin: Frosty Acres 

Samkvæmt tilkynningu 23. jan. 1965 er merkið skrásett í Munchen 12. ágúst 
1965, í 26 a flokki fyrir ávexti, djúpfrysta ávexti, vörur úr fiski, ávaxtasafa og kál. 

Skrás. 1966, nr. 57. Tilkynnt 3. nóv. 1964, kl. 11.30 árdegis, af Kristinus K. G., 

iðjurekstur og verzlun, Karlsstrasse 10, Munchen 2, Þýzkalandi, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Merkið er einkennismiði á grábrúnum fleti. Efst er hvít rönd og á hana gyllt- 
um stöfum letrað KRISTÍNUS. Þar fyfrir neðan stendur talan 20. Fyrir miðju er 
hvítur sporbaugslagaður flötur og á honum tvö ljón með skjaldarmerki. Fyrir neðan 
standa orðin: WINDSOR HERRENFORMAT FILTER TIPPED. Neðst er svo 
hvít rönd. 

  
Samkvæmt tilkynningu 4. sept 1964 er merkið skrásett í Múnchen 23. des. 

1964 í 38. flokki fyrir tóbaksframleiðslu. 

Skrás. 1966, nr. 58. Tilkynnt 26. nóv. 1965, kl. 16.30, af Pollard Bearings Limi- 
ted, iðjurekstur, Ferrybridge, Knottingby, Yorkshire, Englandi, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Orð POLLARD 
Merkið er skrásett í London 28. jan. 1961 í 7. flokki fyrir kúlur og kúlulegur.
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Skrás. 1966, nr. 59. Tilkynnt 10. apríl 1965, kl. 11.30 árdegis, af Merck & Co. 
Inc. (New Jersey corporation), iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New 
Jersey, Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Merkið er skeifumynd ásamt ílöngum fleti innan skeifunnar, þannig að bók- 

stafurinn E myndast. 

  

Samkvæmt tilkynningu 9. febr. 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 17. 
mai 1966 í 18. flokki fyrir ormalyf til dýralækninga. 

Skrás. 1966, nr. 60. Tilkynnt 3. des. 1965, kl. 11.00 árdegis, af John-Manville 
Corporation of New York, N. Y., iðjurekstur, 22 East 40th Street, New York, N. Y., 

Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 
Á ferstrendum, dökkum fleti standa stafirnir JM. Fyrir ofan flötinn stendur 

orðið: JOHNS-MANVILLE. 

JOHNS-MANVILLE     
Samkvæmt tilkynningum 1. febrúar 1930, 3. febr. 1930 og 8. april 1950 (nr. 566, 

486) er merkið skrásett í Washington D. C. 8. júlí 1930, 7. október 1930 og 11. nóv. 
1952, í 12., 35., 1., 16., 21. og 31. flokki, fyrir teppi gerð úr asbesti eða steinull í ein- 
angrunartilgangi, rörahlifar, ketilhlifar, hlífar heittvatnsgeyma, hitaeinangrandi filt; 
einangrunarþynnur, borð, blokkir, skjóllagsbönd, plötur, steina, teppi, duft, sement, 
fyllingu og steinlím; einangrunarhlífar og blendi, hitaeinangrandi efni í þynnur og 
mótað, varmaeinangrandi efni fyrir byggingar; blokkir, skjóllag, þynnur eða mótað 
efni úr asbesti og/eða magnesíum og/eða kísilgúr í einangrun; mótaða einangrun 
fyrir há hitastig, spjaldpappa, frauðeinangrunarefni, aðallega úr asbestpappir, papp- 
irspoka fyllta einangrunarefni í byggingaeinangrun, uppbyggða varmaeinangrun og 
hluta hennar; ekta korkeinangrun í plötum, blokkum og öðrum mótuðum formum; 

hitaeinangrandi efni í stykkjum og sneiðum til að þekja rör, steinull með jarðbiks- 
bindiefni í plötum og lögun til að einangra fyrir lág hitastig, samlímdar einangr- 
unarblokkir og rörhlífar úr asbestpappir og svampi, plasteinangrunarefni, rafmagns- 
einangrunarefni i plötum og mótuðu formi, samsett gólfefni, viðarkvoðu gólfefni úr 
asfalti og steinblendi, gólfefni úr gúmmísamsetningu, skrautgólfefni, asfalt-gólf- 
efni, fljótandi gólfefni, filt og pappir gegnvætt asfalti, gegnbleytt filt í þök, vatns- 
þétt efni í byggingar, þakefni og spónþök úr asbesti og öðrum steinefnasambönd- 
um, asbest spónþök og skeiðar, asfalt-þakefni, þakhúð, þakfilt, fljótandi vatns-
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þéttiefni, vatnspétt sement, vedurhelt plastefni í einangrun, blendi í ketilbotnfall, 
segnvætt baðmullarefni fyrir vatnsþéttingar, loftþétt og vatnsþétt áferðarefni, as- 
faltvindskeiðar gerðar úr asfaltvættu tuskufilti með ytra borði úr steinefni, gegn- 
vætt asbestfílt í þök, asfaltvindskeiðar gerðar úr asfaltvættu asbestfilti með ytra 
borði úr steinefni, gegnvætt tuskufílt í þakefni, asfaltvætt asbestfílt með ytra borði 
úr steinefni og í rúllum tilbúið til að leggja á þök, málningu og biktegundir til að 
gera vatnsþétt með og til að verja neðanjarðarrör, asfaltvætt tuskufilt með ytra borði 
úr steinefni og í rúllum tilbúið til að leggja á þök, asbest þakefni, asfalt þakefni, 
asfalt grunnblöndur, þakasfalt, vatnsþéttisement mótaðar plötur og hluti úr asbesti 
og sementi sgegnbleytt í jarðbiksefni; eldtraust efni úr asbasti og vökvasementi, 

sem ekki leiða hita, í plötum, ræmum, blokkum og öðrum móluðum hiutum gegn- 

vættum í jarðbiksefni; — rafmagnseinangrunarplötur og mótaða hluti úr asbest- 
trefjum og sementi, gegnvætt; plötur úr asbesti og sementi með ytraborði, plötur og 

hluti aðallega úr asbesti og vökvasement í sellubyggingu og bogafjöðrun, gervi- 
stein, asbestpappir í byggingar, bygginsapappir; sement borð í veggi, loft, gólf, þök 
og aðra fleti; málmtróð, veggmúrhúð, múrhúðunartróð, blokkir, steina, plötur, 

skjóllag, borð, mótaða hluta, teppi, sement, steypublöndu, duft, fyllingu og steypu 
til að gera eldtraust; eldfast sement, plast eldhólfasteinaefni, vatnsþéttiefni til að 
setja í steinsteypu, múrhúð, sipsflúr og steypublöndu; blendi í steinsteypu, múr- 
húðun, gipsflúr og steypublöndu; steinþjálniefni í steinsteypu, múrhúð, gipsflúr og 
steypublöndu; steinefnafyllingu í asfaltblöndur, skrautstein, gólfflísar úr steini; 
asfalt-steinafyllingu, hljóðdeyfiefni; hljóðdeyfiefni úr asbesti, hárfílt eða stein- 
ull með málminnihaldi; hljóðdeyfiefni úr asfalti, hárfílt eða steinull með yzta lagi 
úr taui; mótað asfalt í blokkum eða plötum í gólf og yfirborð brúa eða vega, eld- 
föst efni úr asbesti og eldföstum leir; hemlu-, koplings- og núningsborða, brydd- 

ingar og núningsblokkir úr asbestblendi; pakkningar og samsetta þéttibolla, 
pakkningstegund úr asbestvefnaði, gúmmiíloka, stífar þéttingar, þéttihringi úr 
gúmmí og asbesti eða vefnaði, asbestbelti, þéttingar fyrir vélar, asbestþétt- 
ingar úr reipi og kveik, þéttiplötur; kísilgúr duft, mylsnu, stein eða Þblokk- 
myndun og i eðlilegu ástandi og kalkbrenndu og kalkbræddu ástandi, og as- 

besttrefjar, samsetta planka fyrir brýr og til iðnaðarþarfa, sveigjanlegar sam- 
settar gólfflögur, grunnlista til að nota með samsettum gólfflögum, undirlag fyrir 
samsettar gólfflögur, jarðbiksupplausn til að líma gólfflögur með og jarðbikslím til 
að festa gólfflögur með, viðarkvoðusólf, jarðbiksblendiefni á bátaþilför, kalkfatn- 
ingakítti, skreyttar trefjaþynnur, plötur og planka; harðviðarþynnur og plötur; ein- 
angrunartrefjaþynnur; gúmmiílím til að festa veggplötur; trefjaþynnulangbönd, 
trefjaþynnuslíður; trefjaþynnur með hrjúfu yfirborði; einangrun í hylki; asbest- 
pappír og fílt til bygginga- og iðnaðarþarfa á byggingarsviðinu; fílttuskur til bygg- 
inga- og iðnaðarþarfa á byggingarsviðinu; pappír og filt styrkt með vefnaði til af- 
nota sem byggingarefni; asfaltbleytt filt til byggingarþarfa, tjörubleytt filt til bygg- 
ingarþarfa; þakrúllur og slíður; marglaga samsett þök; samsett þök með sléttuyfir- 
borði; samsett þök með málmyfirborði; þakeinangrun; vatnsþétt þakefni, sveigjan- 
legan samsettan þakspón og hliðar; trefjasement þak spón og hliðar; vatnsþétt jarð- 
biksefni í þakástroku; vatnsþéttisement og kitti; plast-jarðbiksblöndur til að verja 
byggingar gegn loft- og rakasíun; hliðarþynnur, sem líkjast múrsmíði; hljóðeinangrun 
úr göluðum pönnum utan um hljóðeinangrandi púða; steinullarpúða, blokkir og teppi 
til að hljóðeinangra með; hljóðeinangrandi þynnur úr trefjum jurtaríkisins; hljóð- 
einangrandi þynnur með hljóðopum á vissu millibili; einsteinungs hljóðeinangrunar- 
þynnur, plötur og blokkir; hljóðstýringarþynnur þ. e. gatað ytra múrlag og hljóðein- 
angrandi undirlög; vatnsþétt gúmmiílím til að festa hljómburðarþynnur, hljóðdeyf- 
andi og hitaeinangrandi rörfóðringar; víbratorrakafílt; gataðar trefjasementþynnur; 
trefjasementbylgjuplötur; flatar trefjasementplötur og þynnur; tilbúna veggi; filt til
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að verja rör, sem liggja neðanjarðar; vatnsþétti- og rakaþéttiefni — bp. e. filt vefnaður 
og jarðbikssement; trefjajarðbiks þakástroka; jarðbikskitti; segnbleyttar trefjasement- 
plötur; hitaeinangrun fyrir rörhluta; einangrunarsement; natríum-kísillím til að 
festa einangrun og einangrunarklæðningu; hitaeinangrun fyrir hluta katla og geyma; 
asbestsvampeinangrun; samsettar beygðar og sléttar plötur, hólklaga, í blokkum og 
þynnum fyrir einangrun; samsettar beygðar plötur í einangrun; ullarfílteinangrun; 
asbestteppi í varmeinangrun; asbestblokkir í varmeinangrun; asbest álímingarborð í 
byggingar; einangrun úr hárfilti; einangrunarteppi og blokkir úr asbesti og hárfilti; 

hárfiltteppi og blokkir með plötum utan um fyrir einangrun; magnesíum einangrun 
i plötum, blokkum og mótuðu formi; einangrun úr innbyggðum, samsettum, bylgj- 
uðum og sléttum asbestplötum; steinull í lausu og löguðu formi til að einangra bygg- 
ingar; steinullar blokkir, púða og teppi í einangrun; stungin steinullarteppi í ein- 
angrun; steinullarteppi í einangrun með ytri vefnaði; kísilgúr duft, stein og blokk- 
myndun til einangrunar; kísilgúr til afnota í portlandssement, steinlím, kalkblendi 
og gipskalk; byggingareinangrun, sem inniheldur botnleðju og asbesttrefjar; sam- 
limdar einangrunarplötur með lagi, sem inniheldur botnleðju og asbesttrefjar og lagi 
úr við, og samlímdar einangrunarplötur með lagi, sem inniheldur botnleðju og as- 
besttrefjar og lagi, sem inniheldur asbesttrefjar og portlandssement; mótaða einangr- 
unarhjúpa úr asbesttrefjum; blendi asbesttrefja og botnleðju í einangrun; asfalt- 
kennda asbesthjúpa í plastformi til vatnsþéttingar á þök og veggi; slifar fyrir röraein- 
angrun; einangrun og eldföst efni fyrir há hitastig; hlifðarplastlag, steinlím og sem- 
ent úr eldföstu efni; blokkir, steina og mót úr eldföstu efni; eldfastan stein; kitti 
fyrir ofna og bræðsluofna; steypanleg eldföst efnasambönd; og samsettar þröskulda- 
plötur fyrir dyrakistur; jarðbikskennd lökk og málningu; jarðbikskennt vatns- og 
rakaþéttandi hlífðarlag; jarðbikskenndan grunn og gljákvoðu; töflur án leiðni fyrir 
skiptiborð; plötur í rafmagnsstýringar, rafmagnsskiptistöðvar og sónstangaundir- 
stöður; asbestsement plötur og töflur án leiðniseiginleika, asbestpappir og bönd án 
leiðni; asbeströr til að einangra rafmagnsleiðnitæki; mótaða vatnsþétta einangrun úr 
asbestsementi fyrir rafmagnstæki; einangrunarbönd rafvirkja; rafmagnseinangrandi 
límblöndur úr plasti og asbesti fyrir rör undir rafmagnsleiðslur, einangrunar gúmmi- 
blendi til að skeyta með rör undir rafleiðslur; samlímdar plötur án leiðni; fíngerð, 
efnafræðilega tregkisilkennd efni til að nota við örvun sigtunar vökva og til að gera 
hann tæran, nefnd „FILTER-AIDS“, ofna hemluborða og koplingsbryddingar; mót- 
aða hemluborða og koplingsbryddingar; hemluborða og koplingsbryddingar úr gúm- 
kenndum vefnaði; hemluborða og koplingsbryddingar úr límbindingum; hemluborða 
og koplingsbryddingar úr gegnvættum pappa; hemluborða- og koplingsbryddinga- 
efni í rúllum; vélaþéttingar og pakkningar; mótaðar þéttingar; bollaþéttingar; brydd- 
aðar snúnar og fléttaðar þéttingar; snúið band í þéttingar; málmþéttingar með gegn- 
bleytingu; ofnar þéttingar; ofnar þéttingar með gegnbleytingu; samanbrotnar pakkn- 
ingar og þéttingar; fléttaðar pakkningar og þéttingar, rúllaðar pakkningar og þétt- 
ingar, plötuþéttingar; tau- og virtauþéttingar; samsettar málm- og asbestþéttingar 
og pakkningar; asbestreipisþéttingar; kveikisþéttingar og pakkningsband. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 8. júlí 1950 og 7. október 1950. 

Skrás. 1966, nr. 61. Tilkynnt 4. apríl 1966, kl. 16.00, af Nordisk Insulinlabora- 
torium, iðjurekstur og verzlun, Ved Stadion 2, Gentofte, Danmörk, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Orðið: INITARD 

- 
Samkvæmt tilkynningu 5. apríl 1963 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 4. 

jan. 1964 í 5. flokki fyrir: efnablöndur til að nota sem meðul, meðul handa dýrum
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og efnablöndur til hreinlætis; efnablöndur til að nota við sérstakt mataræði fyrir 

börn og sjúklinga; plástra og efni til sáraumbúða (og annarra álíka umbúða), efni 
til tannfyllingar og til töku tannmóta; sótthreinsunarefni; efnablöndur til útrým- 
ingar á illgresi, meindýrum og óværu. 

Skrás. 1966, nr. 62. Tilkynnt 12. april 1966, kl. 13.30, af Ágústi Ármann h/f, 
verzlun, Klapparstíg 38, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett fyrir alls konar kvenfatnað. 

Skrás. 1966, nr. 63. Tilkynnt 12. apríl 1966, kl. 13.30, af British Ropes Limited, 

iðjurekstur og verzlun, Warmsworth Hall, Doncaster, Yorkshire, Englandi, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966. 

Orðin: BRIDON “SUPA-7" STRAND 

Merkið er skrásett í London 6. apríl 1964 í 6. flokki fyrir: málmþráðar-reipi og 
ekki-rafmagnskaðla, allt úr algengum málmum. 

Skrás. 1966, nr. 64. Tilkynnt 12. apríl 1966, kl. 11.00 árdegis, af Fálkanum h/f, 
iðjurekstar og verzlun, Laugavegi 24, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Merkið er sporöskjulagað, grunnlitur blár en letur hvítt. Í sporöskjulöguðum 
reit i miðju er mynd af fálka á bláum grunni og situr hann á kletti. Yfir miðreitn- 
um er bogmyndaður flötur, sem myndar efri hluta merkisins, og er á hann letrað 
orðið: FÁLKINN. Neðan undir miðreitnum er letrað orðið VÖRUMERKI, en beggja 
megin við það eru hvítar rósir, sem ná upp að bogmyndaða fletinum. Neðst er lítill 
hringur og í honum kross, sem skreyttur er íslenzku fánalitunum. 

  

Merkið er skrásett fyrir allar vörutegundir, sem tilkynnandi framleiðir og kann 
að framleiða.
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Skrás. 1966, nr. 65. Tilkynnt 14. april 1966, kl. 14.30, af Rothmans of Pall Mall 

Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zúrich 6, Sviss, og skrásett 
15. ágúst 1966. 

Orðin: SIMON DE MONTFORT 

Samkvæmt tilkynningu 25. nóv. 1965 er merkið skrásett í Bern í 34. flokki fyrir: 
óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 66. Tilkynnt 14. apríl 1966, kl. 16.00, af St. Regis Tobacco Cor- 

poration Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zurich 6, Sviss, og 
skrásett 15. ágúst 1966. 

Á dökkum ferstrendum fleti er hvítur sexstrendur flötur. Á hvíta fletinum er 
til vinstri kóróna og lárétt orðið CLINTON. Í miðju hvíta flatarins stendur lóðrétt 
orðið CLINTON. Til hægri á hvíta fletinum er kóróna og lárétt orðið CLINTON. 
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Samkvæmt tilkynningu 6. marz 1963 er merkið skrásett í Bern í 34. flokki fyrir: 
óunnið og unnið tóbak. 

Skrás. 1966, nr. 67. Tilkynnt 14. april 1966, kl. 16.00, af Turmac Tobacco Com- 
pany N. V., iðjurekstur og verzlun, Frederiksplein 52, Amsterdam C, Hollandi, og 
skrásett 15. ágúst 1966. 

Innan sporöskjulagaðra hringa, svartra og hvítra, er svartur flötur, og á hon- 
um stendur orðið: TOASTED. Undir myndinni standa orðin: WINFIELD CIGAR- 
ETTES.
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   TOASTED.. 

multi 
CIGARETTES 

Samkvæmt tilkynningu 17. sept. 1963 er merkid skråsett i Haag 16. okt. 1963 
í 34. flokki fyrir: tóbak, tóbaksvörur, sígarettur, vindla, eldspýtur og reykinga- 

mannavörur. 

Skrás. 1966, nr. 68. Tilkynnt 14. apríl 1966, kl. 16.00, af Koratron Company Inc. 
(a corporation of California), iðjurekstur og verzlun, 611 Mission Street, San Fran- 
cisco, California, Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: KORATRON, prentað breyttu letri þannig, að O-in tvö og fremri leggur 
A-sins eru styttri en hinir stafirnir og standa ofar í línu. 

KORA I RON 
Samkvæmt tilkynningu 5. júlí 1963 er merkið skrásett í Washington D. C. 12. 

maí 1964 í 39. flokki fyrir: Kven-, stúlkna- og telpukjóla, sólbaðsblússur, ytri stutt- 
buxur, ytri skyrtur, blússur, síðbuxur, hálfsíðar buxur og jakka, svo og fyrir karl- 
manna-, námssveina- og drengjasíðbuxur, hvers konar jakka, jakka og buxnasam- 

stæður, stuttbuxur, skyrtur og blússur. 

Skrás. 1966, nr. 69. Tilkynnt 14. april 1966, kl. 16.00, af sama, og skrásett 15. 

KORATRON 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 12. febr. 1963 er merkið skrásett í Washington D. C. 
28. jan. 1964, í 42. flokki, fyrir efnafræðilega meðfarinn vefnað til að gera úr kven-, 
stúlkna- og telpnakjóla, sólbaðsblússur, ytri stuttbuxur, ytri skyrtur, blússur, sid- 
buxur, hálfsíðar buxur og jakka, svo og karlmanna-, námssveina- og drengjasíð- 
buxur, hvers konar jakka, jakka- og buxnasamstæður, stuttbuxur, skyrtur og 

blússur. 
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Skrás. 1966, nr. 70. Tilkynnt 15. apríl 1966, kl. 14.00, af Aksjeselskapet Freia, 
iðjurekstur og verzlun, Verksgaten 28, Oslo, Noregi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: FIRKLÖVER 

Samkvæmt tilkynningu 3. ágúst 1957 er merkið skrásett í Osló 3. sept. 1957, í 
22. flokki, fyrir kókó, súkkulaði, konfekt, brjóstsykur og aðrar súkkulaði- og sykur- 
vörur. 

Skrás. 1966, nr. 71. Tilkynnt 19. apríl 1966, kl. 13.00, af Olympia Werke Aktien- 
gesellschaft, iðjurekstur, Wilhelmshafen, Þýzkalandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðin: 

Olympia 
DC1 

  

      

Samkvæmt tilkynningu 8. sept. 1965 er merkið skrásett í Miinchen 6. okt 1965, 
í 32. flokki, fyrir afritunarvélar, afritunartæki og -verkfæri og einstaka hluta 
þeirra, afritunarútbúnað og fylgihluta þeirra, það er aðfærslulýsingar-, endurprent- 
unar-, framköllunar-, þurrkunar, aðgreiningar- og móttökuútbúnað fyrir frumrit 
og/eða eftirrit, afritapappír fyrir slíkar vélar, tæki, áhöld, verkfæri og útbúnað 
framleiddra afrita. 

Skrás. 1966, nr. 72. Tilkynnt 19. april 1966, kl. 14.30, af Sana h/f, iðjurekstur, 
Norðurgötu 57, Akureyri, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: THULE 

Merkið er skrásett fyrir öl, gosdrykki, og drykkjarvörur alls konar ag mat- 
vörur hvers konar. 

Skrás. 1966, nr. 73. Tilkynnt 19. april 1966, kl. 14.30, af sama, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Orðin: ICE-BEER 

Merkið er skrásett fyrir öl og gosdrykki. 

Skrás. 1966, nr. 74. Tilkynnt 22. apríl 1966, kl. 11.00 árdegis, af Buster Brown 
Textiles Inc. (Delaware Corporation), iðjurekstur, 3015 Bellevue Avenue, Wilming- 
ton 2, Delaware, Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966.
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Orðin: Buster Brown með teiknuðum bókstöfum, ásamt mynd af telpu og 

hundi, er togast á um sokk. 

Buster Brown    

Samkvæmt tilkynningu 21. jan. 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 21. 

des. 1965, í 39. flokki, fyrir sokka, hosur, fótabúnað, skriðföt, samfestinga, sólbaðs- 

búning, peysur, buxur, jakka, stuttbuxur, íþróttabúning, náttfatnað og undirfatnað 

fyrir börn og unglinga; húfur höfuðföt, blússur, vesti og pils fyrir stúlkur, konur 

og börn, svo og allan annan klæðnað fyrir börn, unglinga og konur. 

Skrás. 1966, nr. 75. Tilkynnt 25. apríl 1966, kl. 11.30 árdegis, af E. I. du Pont de 

Nemours and Company (Delaware Corporation), 1007 Marked Street, Wilmington 

98, Delaware, Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: VALCLENE 

Samkvæmt tilkynningu 7. júní 1961 er merkið skrásett í Washington D. C. 9. 

okt. 1962, í 52. flokki, fyrir þurrhreinsunarvökva til notkunar í sjálfvirkum þurr- 

hreinsunarvélum. 

Skrás. 1966, nr. 76. Tilkynnt 25. apríl 1966, kl. 17.00, af UHU-Werk H. u. M. 

Fischer, iðjurekstur og verzlun, Búhl (Baden), Þýzkalandi, og skrásett 15. ágúst 

1966. 

Orðið: UHU 

Samkvæmt tilkynningu 1. okt. 1948 er merkið skrásett í Munchen 21. apr. 1954, 

í 32. flokki, fyrir plástra, heftiplástra, skyndiplástra, sáraumbúðir, efnafræðilega 

framleiðslu til iðnaðar, til dæmis til nota á skrifstofum, efni til að leysa upp fitu, 

efni til að leysa upp liffræn efni, gerviefni, liti, lökk, liti fyrir stimpla, túss, blek, 

blektöflur, blekduft, fernis, lökk, límefni, límlökk, kítti, kítti fyrir filmur, skó- 

svertu, skókrem, efni til fægingar og viðhalds leðurs, bónefni, bónvax, ritföng, 

skrifstofuáhöld (þó ekki húsgögn), pennasköft, sjálfblekunga, ritblý, blýanta, afrit- 

unarblý, litablý, ílát fyrir rit-, eftirritunar- og litablý, fjaðurpenna sérhverra teg- 

undar, til dæmis fjaðurpenna úr stáli, úr gleri, stimpilpúða, litabönd, efni til þvotta, 

bleikiefni, efni til að fjarlægja bletti, blettavatn, ryðvarnarefni, efni til að fægja 

og fága með (leður udanskilið). 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 1. okt. 1958.
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Skrås. 1966, nr. 77. Tilkynnt 25. april 1966, kl. 17.00, af sama, og skråsett 15. 

ågust 1966. 

Ordid: badedas 

Samkvæmt tilkynningu 8. april 1957 er merkið skrásett i Munchen 13. marz 
1958, í 2. flokki, fyrir efni til lækninga og fegrunar, baðolíur, baðefni, baðtöflur, 

baðvötn, baðsápur og baðsölt. 

Skrás. 1966, nr. 78. Tilkynnt 26. apríl 1966, kl. 16.30, af N. V. Organon, iðju- 
rekstur og verzlun, Kloosterstraat 6, Oss, Hollandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: OVANON 

Samkvæmt tilkynningu 11. febrúar 1966 er merkið skrásett í Haag 21. marz 1966, 
í 5. flokki, fyrir lyf og lyfjavörur fyrir menn og dýr. 

Skrás. 1966, nr. 79. Tilkynnt 28. apríl 1966, kl. 11.30 árdegis, af h/f Hreinn, iðju- 
rekstur, Barónsstíg 2, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: OKAN 

Merkið er skrásett fyrir sápur, þvotta-, uppþvotta- og hreingerningarefni, alls 
konar hreinlætisvörur og kemiskar vörur. 

Skrás. 1966, nr. 80. Tilkynnt 28. apríl 1966, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 15. ágúst 1966. 

Orðið: TRIO 

Merkið er skrásett fyrir sápur, þvotta-, uppþvotta- og hreingerningarefni, alls 
konar hreinlætisvörur og kemiskar vörur. 

Skrás. 1966, nr. 81. Tilkynnt 28. apríl 1966, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966. 

Orðið: OXA 

Merkið er skrásett fyrir sápur, þvotta-, uppþvotta- og hreingerningarefni, alls 
konar hreinlætisvörur og kemiskar vörur. 

Skrás. 1966, nr. 82. Tilkynnt 28. april 1966, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966. 

Orðið: AUTO 

Merkið er skrásett fyrir sápur, þvotta-, uppþvotta- og hreingerningarefni, alls 
konar hreinlætisvörur og kemiskar vörur. 

Skrás. 1966, nr. 83. Tilkynnt 28. april 1966, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966. 

Orðið: GLUGG 

Merkið er skrásett fyrir sápur, þvotta-, uppbvotta- og hreingerningarefni, alls 
konar hreinlætisvörur og kemiskar vörur.
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Skrås. 1966, nr. 84. Tilkynnt 2. mai 1966, kl. 11.00 årdegis, af Adam Opel Aktien- 

gesellschaft, idjurekstur og verzlun, Rússelheim, Main, Þýzkalandi, og skrásett 15. 

ágúst 1966. 
Orðið: KOMMODORE 

Samkvæmt tilkynningu 17. des. 1964 er merkið skrásett í Miúnchen 25. okt. 
1965, í 10. flokki, fyrir bifreiðar og hluta til þeirra. 

Skrás. 1966, nr. 85. Tilkynnt 2. maí 1966, kl. 14.00, skrásett 15. ágúst 1966 fyrir 

Afgreiðslu smjörlíkisgerðanna hf. iðjurekstur, Þverholti 19, Reykjavík. 
Orðið: 

Sólar. 
Merkið er skrásett fyrir borðsmjörlíki, matar- og jurtafeiti, handsápu, sultu, 

marmelade, rjómalíki og mjólkurlíki. 

Skrás. 1966, nr. 86. Tilkynnt 5. maí 1966, kl. 16.00, af Runtal Holding Company 

S. A., iðjurekstur og verzlun, Glarus, Sviss, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: RUNTAL 

Samkvæmt tilkynningu 8. júlí 1963 er merkið skrásett í Bern í 7. og 11. flokki, 
fyrir útbúnað (lagnir) til þess að hita upp og kæla rými; vélar til þess að fram- 
leiða hluta fyrir slíkan útbúnað. 

Skrás. 1966, nr. 87. Tilkynnt 6. mai 1966, kl. 11.00 árdegis, af J. & P. Coats Limi- 
ted, of Ferguslie Threads Works, iðjurekstur og verzlun, Paisley, Skotlandi, og 
skrásett 15. ágúst 1966. 

Orð: TEMPRUF 
Merkið er skrásett í London 7. sept. 1965, í 2. flokki, fyrir litunarefni fyrir garn 

og tvinna. 

Skrás. 1966, nr. 88. Tilkynnt 6. maí 1966, kl. 11.00 árdegis, af sama, og skrásett 
15. ágúst 1966. 

GRAMAX 
Orðið: 

Merkið er skrásett í Manchester 16. júlí 1965, í 23. flokki, fyrir garn ag tvinna, 

bæði úr upprunalegum efnum og gerviefnum. 

Skrás. 1966, nr. 89. Tilkynnt 3. des. 1965, kl. 11.00 árdegis, af Johns-Manville Cor- 
poration, iðjurekstur, 22 East 40th Street, New York, N. Y., Bandaríkjunum, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966. 

HYFLO
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Samkvæmt tilkynningu 30. april 1925 er merkið skrásett í Washington D. C. 24. 
nóv. 1925, í 31. flokki, fyrir fíngert, fast efni, sem hefur sérstaka eiginleika til að 
drekka í sig og, sem nota á til að örva síun og við að eyða upplausnum eða þurrka 
upp vökva. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 24. nóv. 1945. 

Skrás. 1966, nr. 90. Tilkynnt 3. des. 1965, kl. 11.00 árdegis, af sama, og skrásett 
15. ágúst 1966. 

Upphafsstafirnir J. M. Stafurinn J. aðeins ofar M. 

  

Merkið er skrásett í Washington D. C. 20. maí 1952, (nr. 558—934), í 1., 12., 
16., 21., 31. og 35. flokki, fyrir kísilgúrduft, mylsnu, stein- eða blokkmyndun og í 
eðlilegu ástandi og kalkbrenndu og kalkbræddu ástandi, og asbesttrefjar, samsetta 
planka fyrir brýr og til iðnaðarþarfa, sveigjanlegar samsettar gólfflögur, grunnlista 
til að nota með samsettum gólfflögum, undirlagsfílt fyrir samsettar gólfflögur, jarð- 
biksupplausn til að líma gólfflögur með og jarðbikslím til að festa gólfflögur með, 
viðarkvoðugólf, jarðbiksblöndur á bátaþilför, kalkfatningakítti, skreyttar trefja- 
bynnur, plötur og planka; harðviðarþynnur og plötur; einangrunartrefjaþynnur; 
gummilim til að festa veggplötur; trefjaþynnulangbönd; trefjaþynnuslíður; trefja- 
þynnur með hrjúfu yfirborði; einangrun í hylki; asbestpappír og filt til bygginga- 
og iðnaðarþarfa á byggingarsviðinu; fílttuskur til bygginga- og iðnaðarþarfa á bygg- 
ingasviðinu; pappír og filt styrkt með vefnaði til afnota sem byggingarefni; asfalt- 
bleytt fílt til byggingarþarfa; tjörubreytt fílt; þakrúllur og slíður; marglaga sam- 
sett þök; samsett þök með sléttu yfirborði, samsett þök með málmyfirborði; þak- 
einangrun; vatnsþétt þakefni, sveigjanlegan samsettan þakspón og hliðar; trefja- 
sement, þakspón og hliðar; vatnsþétt jarðbiksefni í þök; kitti; plast- og jarðbiks- 
blöndur til að verja byggingar gegn loft- og rakasíun; hliðarþynnur með yfirborði, 
sem líkist múrsmíði; hljóðeinangrun úr götuðum málmpönnum utan um hljóðein- 
angrandi púða; steinullarpúða, blokkir og teppi til að hljóðeinangra með; hljóðein- 

angrandi þynnur úr trefjum jurtaríkisins; hljóðeinangrandi þynnur með hljóðopum 
á vissu millibili; einsteinungs hljóðeingrunarþynnur, plötur og blokkir; hljóðstýr- 
ingarþynnur þ. e. gatað ytra múrlag og hljóðeinangrandi undirlög; vatnsþétt gúmmi- 
lím til að festa hljómburðarþynnur; hljóðdeyfandi og hitaeinangrandi rörfóðringar; 
víbratorrakafilt; gólf-víbrator-einangrara; gataðar trefjasementsþynnur; trefjasem- 
entsbylgjuplötur; flatar trefjasementsplötur og þynnur; trefjasementsrör fyrir 
flutning vökva; trefjasementsröraskeyti, beygjur, T og styttingar; stromprör; stromp- 
röraskeyti, beygjur, T og styttingar; ventilrör til iðnaðarþarfa; ventilröraskeyti, 
beygjur, T og styttingar til iðnaðarþarfa; trefjasementsfóðringar; milliþil í bygg- 
ingar; fílt til að verja rör, sem liggja neðanjarðar; vatnsþétti- og rakaþéttiefni — 
þ. e. vefnaður og jarðbikssement; trefjalag á þök; jarðbikskiítti; gegnbleyttar trefja- 
sementsplötur; hitaeinangrun fyrir rörhluta; einangrunarsement, natríum-kísillím til 
að festa einangrun og einangrunarklæðningu; hitaeinangrun fyrir hluta katla og 
geyma; asbestsvampeinangrun; samsettar beygðar og sléttar plötur í einangrun; 
samsettar beygðar plötur í einangrun; ullarfilteinangrun; asbestteppi; asbestblokkir; 
asbestálímingarborð; einangrun úr hárfílti; teppi og blokkir úr asbesti og hárfílti;
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hårfiltteppi og blokkir med plåtum utan um; magnesium einangrun i plåtum, blokk- 
um og mótuðu formi; einangrun úr innbyggðum, samsettum, bylgjuðum og sléttum 
asbestplötum; steinull í lausu og löguðu formi til að einangra byggingar; steinullar 
blokkir, púða og teppi í einangrun; stungin steinullarteppi; steinullarteppi með ytri 
vefnaði; kísilgúrduft, stein- og blokkmyndun til einangrunar; kísilgúr til afnota í 
portlandssement, steinlím, kalkblendi og gipskalk; byggingareinangrun, sem inni- 
heldur botnleðju og asbesttrefjar; samlímdar einangrunarplötur með lagi, sem inni- 
heldur botnleðju og asbesttrefjar og lagi úr við, og samlímdar einangrunarplötur 
með lagi, sem inniheldur botnleðju og asbesttrefjar og lagi úr við, og samlímdar ein- 
angrunarplötur með lagi, sem inniheldur botnleðju og asbesttrefjar og lagi, sem 
inniheldur asbesttrefjar og portlandssement; mótaða einangrunarhjúpa úr asbest- 
trefjum; blendi asbeststrefja og botnleðju í einangrun; asfaltkennda asbesthjúpa í 
plastformi til vatnsþéttingar; slífar fyrir röraeinangrun; einangrun og eldföst efni 
fyrir há hitastig; hlífðarlag, steinlím og sement úr eldföstu efni; blokkir, steina og 
mót úr eldföstu efni; eldfastan stein; kitti fyrir ofna og bræðsluofna; steypanleg eld- 
föst efnasambönd; samsettar þröskuldaplötur fyrir dyrakistur; jarðbikskennd lökk 
og málningu; jarðbikskennt vatns- og rakaþéttandi hlífðarlag; grunn fyrir jarð-biks- 
kennd lökk, málningu og hlifðarlög; og gljákvoðu; töflur án leiðni fyrir skiptiborð; 
plötur á rafmagnsstýringar, rafmagnsskiptistöðvar, og sónstangaundirstöður; asbest- 
sement og plötur og töflur án leiðniseiginleika; asbestpappíir og bönd án leiðni; as- 
beströr til að einangra rafmagnsleiðnitæki; mótaða vatnsþétta einangrun úr asbest- 
sementi fyrir rafmagnstæki; einangrunarbönd rafvirkja; rafmagnseinangrandi lím- 
blöndur úr plasti og asbest fyrir rör undir rafmagnsleiðslur, einangrunargúmmi- 
blendi til að skeyta með rör undir rafleiðslur; samlímdar plötur án leiðni; rafmagns- 
lagnir og hluta þeirra, þ. á m. skeyti, stærðarbreyta, lokur, tappa, samskeyti, beygj- 
ur, T, og bjöllur og bakka fyrir rafmagnskapla; fíngerð efnafræðilega treg kísil- 
kennd efni til að nota við örvun sigtunar vökva og til að gera hann tæran, nefnd 
„FILTER-AIDS“, ofna hemluborða og koplingsbryddingar; mótaða hemluborða og 
koplingsbryddingar; hemluborða og koplingsbryddingar úr gúmkenndum vefnaði; 
hemluborða og koplingsbryddingar úr límbindingum; hemluborða og koplings- 
bryddingar úr gegnvættum pappa; hemluborða- og koplingsbryddingaefni í rúllum; 
vélaþéttingar og pakkningar; mótaðar þéttingar; bollaþéttingar; bryddaðar, snúnar 
og fléttaðar þéttingar; snúið band í þéttingar; málmþéttingar með gegnbleytingu; 
ofnar þéttingar; ofnar þéttingar með gegnbleytingu; samanbrotnar pakkningar og 
þéttingar; fléttaðar pakkningar og þéttingar; rúllaðar pakkningar og þéttingar; plötu- 
þéttingar; tau- og virtauþéttingar; samsettar málm- og asbestþéttingar og pakkningar; 
asbestreipisþéttingar; kveikisþéttingar; og pakkningsband. 

Skrás. 1966, nr. 91. Tilkynnt 28. okt. 1965, kl. 16.30, af The American Tobacco 
Company, (New Jersey Corporation), iðjurekstur, 150 East 42nd Street, New York, 
N. Y., Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

ore: WATERFORD 
Samkvæmt tilkynningu 13. mai 1965 er merkið skrásett i Washington D. C. 8. 

febr. 1966, í 17. flokki, fyrir sígarettur. 

Skrás. 1966, nr. 92. Tilkynnt 28. júní 1965, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966.
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Andlitsmynd innan hringlaga umgerðar. 

  

Samkvæmt tilkynningu 19. apríl 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 18. 
jan. 1966, í 17. flokki, fyrir sígarettur. 

Skrás. 1966, nr. 93. Tilkynnt 16. júní 1965, kl. 11.00 árdegis, af sama, og skrásett 

15. ágúst 1966. 
Orðið: COMPASS 

Samkvæmt tilkynningu 22. apríl 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 11. 
jan. 1966, í 17. flokki, fyrir reyk- og munntóbak og sígarettur. 

Skrás. 1966, nr. 94. Tilkynnt 10. apríl 1965, kl. 11.30 árdegis, af sama og skrásett 
15. ágúst 1966. i 

Skjaldarmerki innan blåmsveigs. Å skjaldarmerkinu eru tveir lyklar. 

  

Samkvæmt tilkynningu 29. des. 1964 er merkid skråsett i Washington D. C. 21. 
des. 1965, i 17. flokki, fyrir sigarettur. 

Skrås. 1966, nr. 95. Tilkynnt 12. ågust 1965, kl. 11.10 årdegis, af Merck & Co. Inc., 

idjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandarikjunum, og skrå- 
sett 15. ågust 1966. 

Ordid: CLINORIL 

B 73
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Samkvæmt tilkynningu 22. júní 1965 var merkið skrásett í Washington D. C. 8. 
febrúar 1966, í 18. flokki, fyrir lyf, sem eru þvagaukandi og gegn háum blóð- 
þrýstingi. 

Skrás. 1966, nr. 96. Tilkynnt 12. febr. 1962, kl. 10.00 árdegis, af Firma Paul 

Bergsöe & Sön, iðjurekstur, Hvissingevej 100, Glostrup, Danmörk, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Orðið: BERA 

Samkvæmt tilkynningu 12. jan. 1943 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 16. 
jan. 1943, í 6. og 14. flokki, fyrir ódýra málma og málmblöndur úr þeim, og góð- 
málma og málmblöndur úr þeim. 

Skrás. 1966, nr. 97. Tilkynnt 10. des. 1965, kl. 14.00, af American Cyanamid 

Company (Maine Corporation), iðjurekstur, Berdan Ave., Wayne, N. J., Banda- 
ríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: LEDERSTATIN 
Samkvæmt tilkynningu 6. júlí 1965 er merkið skrásett í Washington 1. marz 

1966, í 18. flokki, fyrir fúkalyfja samsetningu. 

Skrás. 1966, nr. 98. Tilkynnt 12. okt. 1965, kl. 11.30 árdegis, af Merck & Co. Inc. 
(New Jersey Corporation), iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, 

Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: TIMICON 

Samkvæmt tilkynningu 18. ágúst 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 
17. maí 1966, í 18. flokki, fyrir lyf við húðsjúkdómum. 

Skrás. 1966, nr. 99. Tilkynnt 16. júlí 1965, kl. 11.30 árdegis, af Sea & Ski Cor- 
poration (Delaware Corporation), verzlun, 975 Timber Way, Reno, Nevada, Banda- 
ríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðin: BOY WA T CHERS 

Samkvæmt tilkynningu 18. nóv. 1964 er merkið skrásett í Washington 2. nóv. 

1965, í 26. flokki, fyrir sólgleraugu. 

Skrás. 1966, nr. 100. Tilkynnt 1. okt. 1965, kl. 10.00 árdegis, af Merck & Co. 
Inc. (New Jersey Corporation), iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New 
Jersey, Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: DEMSER 

Samkvæmt tilkynningu 5. ágúst 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 
19. apríl 1966, í 18. flokki fyrir lyf gegn verkjum, hita og bólgu.
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Skrás. 1966, nr. 101. Tilkynnt 12. okt 1965, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966. 

Orðið: BEN-INDOCID 

Samkvæmt tilkynningu 18. ágúst 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 
19. apríl 1966, í 18. flokki, fyrir lyf við verkjum, bólgu, hita og til að auka út- 
skilnað á þvagsýru (uricosuric agent). 

Skrás. 1966, nr. 102. Tilkynnt 14. april 1965, kl. 15.00, af The American To- 
bacco Company (New Jersey Corp.), iðjurekstur, 150 East 42nd Street, New York 
17, N. Y., Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: BRIGHTON 
Samkvæmt tilkynningu 7. okt 1964 er merkið skrásett í Washington D. C. 15. 

marz 1966, í 17. flokki, fyrir sígarettur. 

Skrás. 1966, nr. 103. Tilkynnt 20. maí 1965, kl. 16.00, af Keri Oy iðjurekstur 
og verzlun, Tornio, Finnlandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Á skildi standa bókstafurinn C og talan 15, en þar fyrir neðan orðið: Kerilon. 

Ci5 
Kerilon 

Samkvæmt tilkynningu 17. jan. 1962 er merkið skrásett í Helsingfors 31. ágúst 
1962, í 14. flokki, fyrir ullargarn fyrir sokka og fibergarn. 

  

  

  

  

    
Skrás. 1966, nr. 104. Tilkynnt 20. apríl 1965, kl. 11.30 árdegis, af Prometheus 

Electrische Geráte und Heizeinrichtungen G. m. b. H., iðjurekstur og verzlun, 344, 
Eschwege, Þýzkalandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: PROMETHEUS 

Samkvæmt tilkynningu 18. nóv. 1964 er merkið skrásett í Minchen 26. marz 
1965, í 4. flokki, fyrir fatnað, hitaðan með rafmagni, rafmagnstæki til lýsingar, 
hitunar, suðu, kælingar, þurrkunar og loftræstingar, til nota á heimili, í iðju og 
iðnaði, svo sem suðupotta, steikarapönnur, grilltæki, skaftpotta, kartöflusjóðara,
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supuskålar, steikarapotta, búðingssjóðara, mjólkur-, te- og vatnskönnur, kaffivélar, 
kaffihitara, plötur til að halda mat heitum, diskahitara, hitaskåpa, bakaraofna, 
hitunarplötur, borðeldavélar, eldavélar fyrir eldhús, rafmagns-eldavélar, sömuleiðis 

eldavélar jafnhliða með gas- og/eða kolakyndingu, hitunarofnar, lampaofna, hita- 
geymiofna, arinrafljós, hitaskurðartæki, vindlakveikjara, pipukveikjara, vatnsbaðs- 
hitara, uppgufunarskálar, sandbaðshitara, þurrksápa, gúmmísuðutæki, þurrkunar- og 
skolunartæki, hárþurrkunartæki, loftþurrkunartæki, þurrkvélar fyrir þvott, loftkæli- 
tæki, límhitara, innsiglislakkhitara, vatnshitakatla, gufukatla, næturhitageyma, raf- 

hitatæki, rafhitastengur, hitunarsúlur, hitastafi og önnur hitunartæki, svo sem: 

segnumstreymishitara, brauðristar, herzluofna, rafdrifin hársnyrtitæki, sérstaklega 
rafdrifnar hárklippur, rafmagnsrakvélar, rafmagnsverkfæri, svo sem: rafdrifnar bor- 
vélar og sagir, bæði til nota á heimili, í iðju oð iðnaði og landbúnaði, rafmagnskveiki- 
tæki, rafmagnsjólatrésljós, rafhituð ferðatæki, rafmagnslækningatæki, sérstaklega 
lækninga- og háfjallasólir, rafmagns mæli- og stjórnstæki, sérstaklega hitastilla, raf- 
hituð tæki og áhöld til nota í eðlisfræði- og efnafræðilegum tilgangi, raftæknitæki, 
sérstaklega öryggi, sem bráðna, rafmagnsmótstöður, mótstöður til að dimma ljós, 
raftengitæki, tengla fyrir raftæki, þráðlausa tengla, rafskaut, rafgeyma, rafhlöður, 
skuggamynda-, kvikmynda- og útvarpstæki, hljóðupptöku- og endurspilunartæki, 
rafreiknivélar, rafmagns hús- og eldhúsáhöld, sérstaklega handhrærivélar, brauð- 

ristar, ryksugur, bónvélar, rafdrifnar matreiðsluvélar til iðnaðar, hraðstrauvélar til 

þurrkunar með gufu, rafmagnsstrauvélar og rafmagnspressur, rafhituð húsgögn, raf- 
drifnar skrifstofuvélar, rafdrifin og rafstýrð leikföng, rafhituð teppi, mottur, ábreið- 
ur og kodda. 

Skrás. 1966, nr. 105. Tilkynnt 6. maí 1966, kl. 13.45, af Skinfaxa h/f, iðjurekstur, 
Laugarnesvegi 88, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: dukat, skráð skáhallt, en til hliðar er hringlaga flötur og undir honum 
standa orðin: Klæðir vel. 

hen 

hut ml fl 

Merkið er skrásett fyrir hvers konar fatnað. 

  

Skrás. 1966, nr. 106. Tilkynnt 9. maí 1966, kl. 16.00, af The Maytag Company 
(Delaware Corporation), iðjurekstur, Newton, Iowa, Bandaríkjunum, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Félagstáknmynd og orðið: MAYTAG 

  

Samkvæmt tilkynningu 17. júní 1965, er merkið skrásett í Washington D. C. 25. 
jan. 1966, í 24. flokki, fyrir þvottatæki og þvottavélar — sem sé fatnaðar-þvottavélar, 
þurrkara og hluta þeirra.
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Skrás. 1966, nr. 107. Tilkynnt 2. maí 1966, kl. 14.30, af Afgreiðslu smjörlíkisgerð- 

anna, iðjurekstur, Þverholti 19, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 
Ferhyrndur rammi og innan hans stendur orðið AURORA í boga, fyrir neðan 

er mynd af stúlku með blævæng og mynd af sólarlagi í baksýn. 

  

  

  

  
  

                        

  

  

Merkið er skrásett fyrir salatolíu, matarolíu, mayonnaise, kryddsósur, krydd- 

vörur, súpur, sælgæti, alls konar niðursuðuvörur, sultu, marmelade, matarfeiti, 

jurtafeiti, bökunarfeiti, smjörlíki, handsápu, þvottaduft og þvottalög. 

Skrás. 1966, nr. 108. Tilkynnt 12. maí 1966, kl. 11.45, af American Cigarette Com- 
pany (Overseas), iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zúrich 6, Sviss, og 
skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: IDYLWILD 

Samkvæmt tilkynningu 22. maí 1962 er merkið skrásett í Bern, í 34. flokki fyrir 
sígarettur og vindla úr amerísku tóbaki, einnig tóbaki af amerískum uppruna. 

Skrás. 1966, nr. 109. Tilkynnt 14. maí 1966, kl. 11.45 árdegis, af Schering A. G., 
iðjurekstur og verzlun, Millerstrasse 170—-172, Berlin 1, Þýzkalandi, og skrásett 15. 

ágúst 1966. 
Orðið: 

Eugynon 
Samkvæmt tilkynningu 5. maí 1937 er merkið skrásett í Munchen 11. sept. 1937, 

i 2. og 34. flokki, fyrir lyf, lyfjaefnavörur til lækninga og heilsuverndar, efnavörur 
i lyf, plástra, sárabindi, dýra- og plöntueyðingarefni, jurtaverndarefni, efni til að 
auka geymsluþol matvæla, ilmvötn, fegrunarmeðöl, eterolíur, sápur, þvotta- og 
bleikiefni, sterkjur og sterkjuefni í hreinlætisvörur, litarefni í þvotta, blettaeyði, 
ryðvarnarefni, hreinsunar- og gljáefni (nema fyrir leður), fægilög. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 25. maí 1957.
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Skrás. 1966, nr. 110. Tilkynnt 16. maí 1966, kl. 14.00, af Fataverksmiðjunni 
Gefjun, iðjurekstur, Snorrabraut 56, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: CARNA 

Merkið er skrásett fyrir tilbúinn fatnað á konur og karlmenn. 

Skrás. 1966, nr. 111. Tilkynnt 16. maí 1966, kl. 14.45, af Standard Screw Com- 
pany, iðjurekstur og verzlun, Flemington, New Jersey, Bandaríkjunum, og skrásett 
15. ágúst 1966. 

Orðið: MOEN 

Samkvæmt tilkynningu 24. jan. 1955 er merkið skrásett í Washington D. C. 1. 
nóv. 1955, í 13. flokki, fyrir vatnskrana, hluta þeirra og tilheyrandi varahluti. 

Skrás. 1966, nr. 112. Tilkynnt 17. maí 1966, kl. 15.00, af F. Hoffmann-La Roche 
& Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzackerstrasse 124—184, Basel, Sviss, og 
skrásett 15. ágúst 1966. 

me: AROVIT 
Samkvæmt tilkynningu 8. april 1948 er merkið skrásett í Bern 29. nóv. 1948 

fyrir afurðir, sem innihalda vítamín, sem sé læknislyf, lyffræðilegar samsetningar 
og sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 113. Tilkynnt 17. maí 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

ren BEPANTHEN 
Samkvæmt tilkynningu 26. sept. 1961 er merkið skrásett í Bern 6. nóv. 1961 

fyrir lyfjasamsetningar, sem innihalda panthenol. 

Skrás. 1966, nr. 114. Tilkynnt 17. maí 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Orðið: FEÉRRONASCIN 
Samkvæmt tilkynningu 9. marz 1966 er merkið skrásett í Bern, fyrir afurðir, 

sem innihalda járn, sem sé læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga, heilsu- 
verndar og vísinda, lyf og lyfjavarning, plástra, sáraumbúðir, efnasamsetningar til 
að varðveita matvæli óskemmd, efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, sótt- 
hreinsunarefni, fegrunarmeðul, eter-olíur, ilmvörur, sápur og sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 115. Tilkynnt 17. maí 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

oe ILIDAR
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Samkvæmt tilkynningu 8. april 1952 er merkid skråsett i Bern 30. juni 1952 fyrir 
læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga, heilsuverndar og vísinda, lyf og lyfja- 
varning, plástra, sáraumbúðir, efnasamsetningar til að varðveita matvæli óskemmd, 
efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, eter- 
olíur, sápur og sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 116. Tilkynnt 25. maí 1966, kl. 10.00 árdegis af Pasolds Limited, 
iðjurekstur, of Station Road, Langley, Buckinghamshire, Englandi, og skrásett 15. 

ágúst 1966. 
Orðið: LADYBIRD skráð sérstöku letri. 

Ad 
N “9, 

eo 

Merkið er skrásett í London 28. febr. 1946, í 25. flokki, fyrir alls konar fatnað. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 28. febr. 1953. 

Skrás. 1966, nr. 117.. Tilkynnt 1. júní 1966, kl. 10.00 árdegis, af Sarah Coventry 
Inc. (New York Corporation), iðjurekstur og verzlun, 165 East Union Street, New 

York, N. Y., Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðin: SARAH COVENTRY 

Samkvæmt tilkynningu 1. febr. 1956 er merkið skrásett í Washington D. C. 30. 

okt. 1956, í 28. flokki, fyrir skartgripi fyrir karlmenn og konur. 

Skrás. 1966, nr. 118. Tilkynnt 1. júní 1966, kl. 10.00 árdegis, af sama, og skrásett 

15. ágúst 1966. 

Orðið: COVENTRY 

Samkvæmt tilkynningu 6. apríl 1964, er merkið skrásett í Washington D. C. 22. 
sept. 1964, í 28. flokki, fyrir skartgripi fyrir karlmenn og konur. 

Skrás. 1966, nr. 119. Tilkynnt 1. júní 1966, kl. 10.00 árdegis, af sama, og skrásett 
15. ágúst 1966. 

Orðið: SARAH 

Samkvæmt tilkynningu 6. apríl 1964 er merkið skrásett í Washington D. C. 22. 
sept. 1964, í 28. flokki, fyrir skartgripi fyrir karlmenn og konur. 

Skrás. 1966, nr. 120. Tilkynnt 1. júní 1966, kl. 10.00 árdegis, af Emmons Jewellers 
Inc. (New York Corporation), iðjurekstur og verzlun, 165 East Union Street, New 
York, N. Y., Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: EMMONS 

Samkvæmt tilkynningu 14. nóv. 1956 er merkið skrásett í Washington D. C. 3. 
júní 1958, í 28. flokki, fyrir skartgripi.
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Skrás. 1966, nr. 121. Tilkynnt 21. júní 1966, kl. 11.00 árdegis, af Coty (England) 
Limited, iðjurekstur, 3 Stratford Place, London W. 1, Englandi, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Orðið: IMPREVU 

Merkið er skrásett í London 4. okt. 1945, í 3. flokki, fyrir baðsölt, talkúmpúður, 

andlitspúður og andlitskrem, — allt snyrtivörur, þó ekki til lækninga; tannhreinsi- 
vörur, varalit, sápur, ilmvötn, brillantine og hárvökva. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 4. okt. 1952. 

Skrás. 1966, nr. 122. Tilkynnt 4. marz 1966, kl. 16.00, af Master Consolidated Inc. 

(Ohio Corporation), iðjurekstur og verzlun, 333 West First Street, Dayton, Ohio, 
Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: MASTER 

Samkvæmt tilkynningu 29. okt. 1956 er merkið skrásett í Washington D. C. 30. 
júní 1959, í 34. flokki, fyrir flytjanlega ofna, er brenna olíu og notaðir eru í við- 
skiptalifi og iðnaði. 

Skrás. 1966, nr. 123. Tilkynnt 31. maí 1966, kl. 16.00, af Hagkaup, verzlun, Lækj- 
argötu 4, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: DESIREÉ 

Merkið er skrásett fyrir kvensokka og hvers konar kvenfatnað. 

Skrás. 1966, nr. 124. Tilkynnt 31. maí 1966, kl. 16.00, af Inga Þorsteinssyni, verzl- 

un, Faxaskjóli 24, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: STILE 

Merkið er skrásett fyrir kvensokka og hvers kyns kvenfatnað, framleiddan 
úr syntetiskum efnum. 

Skrás. 1966, nr. 125. Tilkynnt 31. maí 1966, kl. 16.00, af sama, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Orðið: TIFFANY 

Merkið er skrásett fyrir kvensokka og hvers konar kvenfatnað framleiddan 
úr syntetiskum efnum. 

Skrás. 1966, nr. 126. Tilkynnt 1. júní 1966, kl. 14.00, af Tímaritinu Iceland Re- 
view (Heimir Hannesson og Haraldur J. Hamar), útgáfustarfsemi, Tjarnargötu 
16, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Merkið er mynd af víkingaskipi og undir því dregnir tveir fiskar, sem snúa 
sporðum saman. Fyrir aftan er orðið Iceland og undir því orðið Review. 

I Iceland 
se Review 

Merkið er skrásett fyrir útgáfu samnefnds tímarits, svo og í sambandi við aðra 
þá útgáfustarfsemi, er útgefendur ritsins kunna að hefja í tengslum við ritið. 
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Skrás. 1966, nr. 127. Tilkynnt 17. maí 1966, kl. 14.00, af F. Hoffmann La Roche 
& Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzackerstrasse 124—184, Basel, Sviss, og 
skrásett 15. ágúst 1966. 

ork: MESTINON 
Samkvæmt tilkynningu 14. ågust 1953 er merkid skråsett i Bern 21. sept. 1953 

fyrir læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga, heilsuverndar og vísinda, lyf 
og lyfjavarning, plástra, sáraumbúðir, efnasamsetningar til að varðveita matvæli 
óskemmd, efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni, fegr- 
unarmeðul, eterolíur, sápur, sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 128. Tilkynnt 17. maí 1966, kl. 14.00, af sama, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

omk PROSTIGMIN 
Samkvæmt tilkynningu dags. 27. april 1951 er merkið skrásett í Bern 13. júní 

1951 fyrir læknislyf, kemiskar afurðir í þágu iðnaðar, lækninga, heilsuverndar og 
vísinda, lyf og lyfjavarning, plástra, sáraumbúðir, efnasamsetningar til að varð- 
veita matvæli óskemmd, efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, sótthreins- 
unarefni, fegrunarmeðul, eterolíur, ilmvörur, sápur, sjúkrafæðu. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 27. apríl 1961. 

Skrás. 1966, nr. 129. Tilkynnt 23. maí 1966, kl. 16.30, af Skandinavisk Tobaks- 
kompagni A. S., iðjurekstur og verzlun, Sönderlundvej 212, Herlev, Danmörk, og 
skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: INDIAN innan ferhyrnds ramma og ofan þess eru 3 reitir og skjaldar- 
merki í miðreitnum; neðan þess er lóðréttur svartur reitur í miðju og á honum 
standa upphafsstafirnir ABCDEFGHIJ eftir endilöngu, og lárétt fyrir neðan upp- 
hafsstafirnir ABCDEF. 

  

Indian 
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Samkvæmt tilkynningu 28. ágúst 1964 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 9. 

jan. 1965, í 34. flokki, fyrir tóbak (hrátt og unnið), vörur fyrir reykingamenn, 

eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 130. Tilkynnt 23. mai 1966, kl. 16.30, af sama, og skrásett 15. 

ágúst 1966. 

Orðið: RIPPLES 

Samkvæmt tilkynningu 31. okt. 1935 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 23. 

nóv. 1935, í 34. flokki, fyrir tóbaksvörur. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 23. nóv. 1965. 

Skrás. 1966, nr. 131. Tilkynnt 23. maí 1966, kl. 16.30, af sama, og skrásett 15. 

ágúst 1966. 

Orðið: PRINCE 

Samkvæmt tilkynningu 27. jan. 1962 var merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

7. des. 1963, í 34. flokki, fyrir sígarettur. 

Skrás. 1966, nr. 132. Tilkynnt 23. maí 1966, kl. 16.30, af sama, og skrásett 15. 

ágúst 1966. 

Orðið: LONG 

Samkvæmt tilkynningu 28. marz 1956 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 30. 

júní 1956 fyrir sígarettur. 

Skrás. 1966, nr. 133. Tilkynnt 23. maí 1966, kl. 16.30, af sama, og skrásett 15. 

ágúst 1966. 

Orðið: CORSO 

Samkvæmt tilkynningu 10. des. 1952 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 14. 

marz 1953, í 34. flokki, fyrir tóbak (hrátt og unnið), vörur fyrir reykingarmenn og 

eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 134. Tilkynnt 8. febr. 1966, kl. 14.30, af F. Hoffmann-La Roche 

& Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, Grenzackerstrasse 124— 184, Basel, 

Sviss, og skrásett 15. ágúst 1966. 

li QUIKSOLV 
Samkvæmt tilkynningu 27. júní 1957 er merkið skrásett í Bern 14. ágúst 1957 

fyrir læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga, heilsuverndar og vísinda, lyf
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og lyfjavarning, plástra, sáraumbúðir, efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, 
sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, eterolíur, sápur. 

Skrás. 1966, nr. 135. Tilkynnt 18. okt. 1965, kl. 11.45 árdegis, af Badische Anilin- 
& Soda-Fabrik Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, Lundwigshafen/Rhein, 
Þýzkalandi, og skrásett 16. ágúst 1966. 

Orðið: TERLURAN 

Samkvæmt tilkynningu 30. jan. 1964 var merkið skrásett í Múnchen 29. mai 
1964, í 6. flokki, fyrir efnafræðilegar vörur til iðnaðarmarkmiða, gerviefni í korn- 
óttu, duft, deig, spóna og smákornkóttu ásigkomulagi. 

Skrás. 1966, nr. 136. Tilkynnt 11. júní 1965, kl. 11.30 árdegis, af Merck & Co. 
Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum, 
og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: ELACORD 

Samkvæmt tilkynningu dags. 9. apríl 1965 er merkið skrásett í Washington 
D. C. 5. júlí 1966, í 18. flokki, fyrir lyfjasamsetningu til notkunar við meðferð á 
geðrænum sjúkdómum. 

Skrás. 1966, nr. 137. Tilkynnt 3. nóv. 1964, kl. 11.30 árdegis, af Martin Brink- 
mann Áktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, 4 Dötlinger Strasse, Bremen, 
Þýzkalandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: Lloyd 

Samkvæmt tilkynningu dags. 2. jan. 1931 var merkið skrásett í Berlin 6. marz 
1931, í 38. flokki, fyrir tóbaksframleiðslu. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 2. jan. 1961. 

Skrás. 1966, nr. 138. Tilkynnt 11. ágúst 1965, kl. 11.50 árdegis, af Unilever Limi. 
ted, iðjurekstur, Port Sunlight, Cheshire, Englandi og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: MILKANA 

Merkið er skrásett í London 25. febrúar 1958, í 29. flokki, fyrir ost. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 25. febr. 1965. 

Skrás. 1966, nr. 139. Tilkynnt 3. nóv. 1964, kl. 11.30 árdegis, af Martin Brink- 
mann Áktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, 4 Dötlinger Strasse, Bremen, Þýzka- 

landi, og skrásett 15. ágúst 1966. 
Merkið er hvítur einkennismiði með rauðri rönd efst. Þar fyrir neðan er rautt 

skjaldarmerki með gylltri kórónu fyrir ofan. Þar fyrir neðan er blár borði með 
gylltri umgerð, á honum stendur FILTERS. Þar fyrir neðan standa orðin KING 
SIZE gylltum stöfum. Neðst stendur orðið INTERNATIONAL rauðum smáum stöfum.
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FILTERS 

KING SIZE 

INTERNATIONAL 

Samkvæmt tilkynningu dags. 4. okt. 1961 er merkið skrásett í Múnchen 12. jan. 

1962, í 38. flokki, fyrir tóbaksframleiðslu. 

Skrás. 1966, nr. 140. Tilkynnt 13. jan. 1966, kl. 15.00, af Merck & Co. Inc., iðju- 
rekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum, og skrásett 

15. ágúst 1966. 

Orðið: FUNGADERM 

Samkvæmt tilkynningu dags. 5. nóv. 1965 er merkið skrásett í Washington 
D. C. 12. júlí 1966, í 18. flokki, fyrir lyfjasamsetningu til staðbundinnar útvortis 

notkunar við húðsjúkdómum. 

Skrás. 1966, nr. 141. Tilkynnt 21. jan. 1966, kl. 15.15, af Birni Weistad, umboðs- 

og heildverzlun, Kjartansgötu 9, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: VAXOL 

Merkið er skrásett fyrir hreinlætisvörur. 

Skrás. 1966, nr. 142. Tilkynnt 2. febr. 1966, kl. 16.00, af Chr. Bjelland & Co. A/S, 

iðjurekstur, Stavanger, Noregi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: CROWN 

Samkvæmt tilkynningu dags. 8. marz 1965 er merkið skrásett í Osló 16. des. 
1965, í 29. flokki, fyrir niðurlagðar vörur og niðursoðin matvæli.
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Skrás. 1966, nr. 143. Tilkynnt 12. febr. 1966, kl. 12.00, af VEB Lokomotivbau- 
Elektrotechnische Werke „Hans Beimler“, iðjurekstur, Neuendorfstrasse, Hennings- 

dorf, Kreis Oranienburg, Þýzkalandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

"000 PHENOTEXT 
Samkvæmt tilkynningu dags. 19. jan. 1956 var merkið skrásett í Berlín 7. maí 

1956, í 17. flokki, fyrir marglagapressuefni úr Fenol vefnaðarvörum. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 19. janúar 1966. 

Skrás. 1966, nr. 144. Tilkynnt 12. febr. 1966, kl. 12.00, af sama, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Orðið: LEW innan tvöfalds svarts hrings; innri hringur grennri. 

  

Samkvæmt tilkynningu dags. 4. jan. 1966 var merkið skrásett í Berlín 23. febr. 
1966, í 1., 2., 7., 9., 11., 12. og 17. flokki, fyrir rafdrifnar, dieselrafdrifnar og diesel- 
vökvadrifnar eimreiðar, rafmagnstæki fyrir rafdrifnar, dieselrafdrifnar og diesel- 
vökvadrifnar eimreiðar til dráttar strætisvagna, innanbæjar- og neðanjarðarbrauta, 
enn fremur almenningsvagna, svo sem drifmótora, stjórntæki, há- og lágspennu- 
gangsetjara, stjórntæki, sérbyggða tengla og straumtökutæki, vélar og áhöld til suðu 
með rafmagnsmótstöðu, mjúk og slag-kveikingar og til upphitunar, rafmagnsofna 
til iðnaðarnota, verndargasframleiðslutæki fyrir slíka ofna, rafmagnseinangrunar- 
efni og rafmagnseinangrunarlökk og pasta, samanlímd og ósamanlímd marglaga- 
Pressuefni. 

Skrás. 1966, nr. 145. Tilkynnt 12. febr. 1966, kl. 12.00, af sama, og skrásett 15. 

PHENOZELL 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu dags. 19. jan. 1956 var merkið skrásett í Berlín 7. maí 
1956, í 17. flokki, fyrir marglagapressuefni úr Fenol-bornum pappír. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 19. jan. 1966.
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Skrás. 1966, nr. 146. Tilkynnt 14. febr. 1966, kl. 15.00, af Boots Pure Drug Company 

Limited, iðjurekstur, 37 Station Street, Nottingham, Englandi, og skrásett 15. ágúst 

1966. 
Orðið: 

Merkið er skrásett í London 22. okt. 1941, í 5. flokki, fyrir efni og lyf til lækn- 

inga, lyfjagerðar, dýralækninga og heilbrigðis, barna- og sjúkrafæðu, heftiplástur, 
efni til sáraumbúða, efni til tannviðgerða og annað tannfyllingarefni, vax til tann- 
viðgerða og tannsmíði, sótthreinsunarefni, efni til útrýmingar á illgresi og snikju- 

dýrum. 

Skrás. 1966, nr. 147. Tilkynnt 2. marz 1966, kl. 11.30 árdegis, af Etablissements 

Poron, société anonyme, iðjurekstur og verzlun, 11, rue de Bas-Trévois, Troyes, 

Aube, Frakklandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

orne ABSORBA 
Merkid er skråsett i Paris, Frakklandi, i 3., 5., 23., 24., 25. og 28. flokki, fyrir 

ilmvörur og fegrunarvörur, fegrunarmedul, lyktandi olíur, hárvötn, sápur, tann- 

hirðingarefni, dömubindi, sáraumbúðir, garn, vefnað, fatnað, léreft til fatnaðar og 

heimilis, vörur til leikfimiiðkana og sports, skraut og skreytingar fyrir jólatré. 

Skrás. 1966, nr. 148. Tilkynnt 5. marz 1966, kl. 11.00 árdegis, af A/S Dansk Metal- 

& Autoindustri, iðjurekstur og verzlun, Wichmandsgade 11, Odense, Danmörk, og 

skrásett 15. ágúst 1966. 
Orðið: DAMIXA 

Samkvæmt tilkynningu dags. 16. nóv. 1965 er merkið skrásett í Kaupmanna- 

höfn 16. apríl 1966, í 6., 7., 9. og 11. flokki, fyrir innlagningar til vatnsleiðslu og 

innlagnir til heilnæmis markmiða, þar með sérstaklega virki til handlauga, baðkera 
og þess háttar (11. flokkur). 

Skrás. 1966, nr. 149. Tilkynnt 10. marz 1966, kl. 11.30 árdegis, af The American 

Tobacco Company, iðjurekstur, 150 East 42nd Street, New York, N. Y., Bandaríkj- 

unum, og skrásett 15. ágúst 1966. 
Á bylgjumynduðum grunni er skjaldarmerki með kórónu yfir. Á skjaldar- 

merkinu er mynd af mannshöfði ásamt reykingaáhaldi. 
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Samkvæmt tilkynningu dags. 20. oki. 1965 er merkið skrásett í Washington, 
D. C. 2. ágúst 1966, í 17. flokki, fyrir sígarettur. 

Skrás. 1966, nr. 150. Tilkynnt 23. maí 1966, kl. 16.30, af Skandinavisk Tobaks- 
kompagni A/S, iðjurekstur og verzlun, Sönderlundvej 212, Herlev, Danmörk, og 

skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: APOLLO 

Samkvæmt tilkynningu 27. jan. 1965 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 5. 

júní 1966, í 34. flokki, fyrir tóbaksvörur. 

Skrás. 1966, nr. 151. Tilkynnt 31. maí 1966, kl. 14.15, af American-Cigarette 

Company (Overseas) Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zúrich 
8035, Sviss, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Ferstrendur einkennismiði og er efst á honum skástrikað band þvert yfir mið- 
ann. Þá er innan tveggja sporöskjulagaðra hringa mynd af manni og er til vinstri 
við hann bókstafurinn: P, en til hægri bókstafurinn: R. Milli sporöskjulöguðu 
hringanna standa orðin: PAUL REVERE 1738-1818. Fyrir neðan sporöskjulöguðu 
hringana er ílangur flötur og stendur á honum orðið: ORIGINAL. Til hægri er lóð- 
réttur flötur og standa á honum orðin: PAUL REVERE. Neðst standa orðin: PAUL 
REVERE. — Merkið er í gulum, brúnum, gylltum, hvítum og bláum lit. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
    
  
    

        

        
  

    
      
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Samkvæmt tilkynningu dags. 2. júlí 1965 er merkið skrásett í Bern 1. nóv. 1965, 

í 34. flokki, fyrir óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur.
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Skrás. 1966, nr. 152. Tilkynnt 31. maí 1966, kl. 14.15, af sama, og skrásett 15. 
ágúst 1966. 

Á gráleitum grunni innan umgerðar er efst lóðréttur flötur með skrautramma 
og efst innan skrautrammans eru bókstafirnir P R innan tveggja sporöðskjulagaðra 
hringa. Á milli hringanna standa orðin: CHOICE MARYLAND TOBACCOS. Þá er 
strikað band þvert yfir grunnflötinn og standa á því orðin: PAUL REVERE. Þar 
fyrir neðan innan þriggja sporöðskjulagaðra hringa er mannsmynd og til vinstri við 
hana er bókstafurinn P, en til hægri bókstafurinn R. Milli tveggja hringanna standa 
orðin: PAUL REVERE 1738-1818. 
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Samkvæmt tilkynningu dags. 2. juli 1965 er merkið skrásett i Bern 2. nóv. 1965, 
i 34. flokki, fyrir óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 153. Tilkynnt 31. maí 1966, kl. 14.15, af Baxter Laboratories, 
Inc., iðjurekstur, 6301 Lincoln Avenue, Morton Grove, Illinois, Bandaríkjunum, og 

skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: COLLUPULIN 

Samkvæmt tilkynningu dags. 18. júlí 1911 er merkið skrásett í Washington D. C. 
31. okt. 1911, í 48. flokki, fyrir maltseyði, áfenga drykki, bjór og efnishluta þeirra. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 31. okt. 1951.
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Skrás. 1966, nr. 154. Tilkynnt 31. maí 1966, kl. 16.00, af Hagkaup, verzlun, Lækjar- 
götu 4, Reykjavík, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: GILDA 

Merkið er skrásett fyrir kvensokka og hvers konar kvenfatnað. 

Skrás. 1966, nr. 155. Tilkynnt 3. júní 1966, kl. 11.30 árdegis, af J. A. Pattreiouex 
(Overseas) Limited, iðjurekstur, 10 Smith Square, Westminster, London, S. W. 1., 
Englandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Hvítur ferstrendur einkennismiði. Þvert yfir einkennismiðann ofanverðan eru 
þrjár randir. Tvær þeirra eru svartar, en sú í miðið skyggð. Þar fyrir neðan er mynd 
af skipi undir fullum seglum, en utan um skipið er laufhringur. Þvert yfir ein- 
kennismiðann neðanverðan eru skráð orðin: SENIOR SERVICE. 

  

  

SENIOR SERVICE     | 

Merkið er skrásett í London 20. nóv. 1964, í 34. flokki, fyrir vindlinga. 

  

Skrás. 1966, nr. 156. Tilkynnt 14. júní 1966, kl. 11.30 árdegis, af American- 

Cigarette Company (Overseas) Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, 
Zurich 8035, Sviss, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Innan ferstrends ramma standa í hring orðin: PAUL REVERE 1775, en sitt 

hvorum megin við töluna er laufblað. Í miðju er mynd af manni á hestbaki. 

  

  

    
  

Samkvæmt tilkynningu 11. nóv. 1963 er merkið skrásett í Bern 19. des. 1963, 
í 34. flokki, fyrir óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 

B75
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Skrás. 1966, nr. 157. Tilkynnt 3. júní 1966, kl. 11.30 árdegis, af British-American 
Tobacco Company, Limited, iðjurekstur, Westminster House, 7 Millbank, London, 

Englandi, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: ENVOY 

Merkið er skrásett í London 12. febr. 1965, í 34. flokki, fyrir unnið og óunnið 

tóbak. 

Skrás. 1966, nr. 158. Tilkynnt 6. júní 1966, kl. 16.00, af Schering A. G., iðju- 

rekstur og verzlun, Múllerstrasse 170—172, Berlín N. 65, Þýzkalandi, og skrásett 
15. ágúst 1966. 

Orðið: 
Proviron 

Samkvæmt tilkynningu 9. des. 1927 er merkið skrásett í Berlín 21. febr. 1928, 
i 2. flokki, fyrir lyf, efnavörur til lækninga og heilsuverndar, lyfjaefnavörur, plástra, 
sáraumbúðavatt, sáraumbúðalín, dýra- og jurtaeitur, sótthreinsunarefni. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 9. des. 1957. 

Skrás. 1966, nr. 159. Tilkynnt 9. júní 1966, kl. 14.00, af The Dow Chemical 
Company (Delaware Corporation), iðjurekstur, Midland, Michigan, Bandaríkjunum, 
og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: DOW á svörtum tígullaga fleti. 

  

Merkið er skrásett í Washington D. GC. hinn 12. okt. 1954, 13. marz 1956, 31. 
janúar 1961, 14. febrúar 1961, 3. október 1961, 18. desember 1962, 22. október 1963, 

23. júní 1964, 6. október 1964, 22. desember 1964, 6. júlí 1965, 11. janúar 1966, 29. 
marz 1966, 5. april 1966, 12. april 1966, í 6., 37., 18., 21., 43., 52., 10., 14., 42., 

13., 2., 15., 1., 5. og 50. flokki, fyrir hráefni og hálfunnin efni — það er að segja 
trefjar, einþættinga, þynnur og blöð, gervitrefjaefni í öllum myndum, þar með 
talin freyðanleg, freydd kornótt, duft, þynnur, stengur, kögglar, rör og lengjur; 
svo og efni til skorðunar farms úr gerviharpixefnum; ílát sérstaklega umbúða- 
kassa, poka, smápoka, umslög um verzlunarvöru, öskjur, kassa, stóra kassa, og 
bakka gervilím, sementlím og múrhúðunarefni, límkennd blöndunarefni gerð úr 
gerviharpixefnum og þrýstilímborðum, ólífræn efnafræðisefni yfirleitt, — sérstak- 
lega frumefni, sýrur, basa, sölt, súrefnissambönd, lútarsambönd, lífræn efnafræðis- 

efni yfirleitt, svo sem alifatic carbocyclic og heterocyclic efnasambönd; litarefni 
og litarefnasambönd, rokgjörn efnasambönd nothæf sem uppistað í ilmvötn, hvata, 
suðuduft, uppleysiefni til iðnaðar, varmaflutningsefni, rakagjafarefni, þurrkefni 
og kæliefni, efnasambönd notuð til námareksturs og vinnslu hrámálms — svo 

sem sölt og hrámálms fleytiefni, efni notuð við akuryrkju, svo sem sótthreinsun- 
arefni, efni notuð til dauðhreinsunar, efni til útrýmingar skordýra og sveppa, efni 
til útrýmingar á illgresi, efni til blaðleysingar og til að vernda trjágróður, jónskipta- 
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gervitrefjaefni, gerviharpixefni og plastefni í mynd dufts í steypu, upplausna og 
uppþeytinga til nota í frekari framleiðslu, mýkiefni fyrir gerviharpixefni, hemla- 
vökva, kæliefni fyrir kælikerfi bifreiða, frostvarnarefni og fljótandi olíugas, 
smurningsefni, feitar, bætiefni í brennsluefni hreyfla, áburðarefni, efni til að stilla 

gróður jurta, jurtanæringarefni og efni til að geyma næringarefni jurta, rör og 
hluta til þeirra, málma, sérstaklega ál og magnesium og sambönd þeirra í mynd 
hráefnisblokka, blokka, köggla, stanga, hálfunninna vara, rennispóna, svarf, töflur, 
duft og atomiseruð efni, hluta úr málmsteypu, hluta smíðaða úr málmi, valsaða 

málmhluta, svo sem klumpa, stengur, teina, pípur, vir, rör, fyllimálm til lóðunar, 

suðuþræði, rafsuðuþræði, hluta til bygginga af sérstakri lögun, valsaða málmhluta, 
svo sem málmþynnur, flatar plötur, rúllaðar plötur, hringa og sérhæfð efni úr 
völsuðum málmi, þar með taldar plötur til klæðningar íbúðarhúsa, plötur til verk- 
færagerðar, dörkplata, plötur til notkunar í málmsteypum, ljósprentunarplötur, 
myndamótaplötur, sérhæfðar beygjanlesar plötur, rafefnaiðnaðarplötur, plötur til 
að greypa inn á, fullgerðar plötur í panela, ljósprentunarþynnur og plötur og 
hálftilbúna og dregna hluti úr málmi ti Imargvíslegra nota óháð þessu, svo sem 
til flugvéla, flugskeyta, rafeindahluta, myndagerðar, flutningatækja, skrifstofu- 
véla, flutningaútbúnað, lyfjaframleiðslu bæði fyrir menn og skepnur, svo og 

heilsuverndartæki fyrir menn og skepnur, þar sem talin lyf og fóðurbætir, raf- 
magnseinangrunarþynnur, polymer-efnasambönd til rafmagnseinangrunar bæði 
fljótandi og föst, rafmagnsmótstöðuþynnur, magnesiumrafskaut til verndar bak- 

skauta, varmaflutningsefni nothæf sem spennubreytisolíur, dielektrisk efni og því 
líkt, gagnsæjar plastþynnur til nota sem umbúðir, pökkunar og umbúðaþynnur, 
þynnur til klæðningar, þynnur í rúllum til frekari vinnslu, umslög og vafningar 
gerðir úr pappír, plastþynnum eða þessu báðu samanlímdu eða á annan hátt úr 
hvoru tveggja þessu, gjafaumbúðaúrval, efni úr gervitrefjum og/eða gervitrefja- 
einþættingum, gerviþræði og garn, ræstiefni, þar með taldar hreinsiupplausnir, 

bæði til nota í iðnaði og fatahreinsunum, detergenta, marglaga, þynnur gerðar úr 
prentuðum eða óáprentuðum sveigjanlegum gagnsæjum eða hálfgagnsæjum þynn- 
um, samlímdum pappír, ofnum efnum, þynnum eða öðrum þynnum með eða án 
litaðs lags, marglaga plöluefni til skrauts eða skreytingar, yfirbreiðslur úr plast- 
Þynnum og plastþynnur samlímdar málmi seldar til skrauts eða skreytingarnota. 

Skrás. 1966, nr. 160. Tilkynnt 14. júní 1966, kl. 11.30 árdegis, af Pittsburgh 
Corning Corporation, iðjurekstur, 1 Gateway Center, Pittsburgh, Pennsylvania, 
Bandaríkjunum, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Orðið: FOAMGLAS 

Samkvæmt tlikynningu 13. des. 1941 er merkið skrásett í Washington D. C. 24. 
nóv. 1942, í 12. flokki, fyrir holótt byggingarefni úr stífum, götuðum hellum, blokk- 
um, klumpum eða ámóta, sem hæfir til notkunar í einangrun eða sem smíðaefni 
í byggingar, flota, björgunarfleka, björgunarhringi og til afnota í ýmsum öðrum 
tilgangi. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 24. nóv. 1962. 

Skrás. 1966, nr. 161. Tilkynnt 14. júní 1966, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 15. ágúst 1966.
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Bókstafirnir: p c með sérstakri gerð. 

  

Samkvæmt tilkynningu dags. 7. marz 1962 er merkið skrásett í Washington 
D. C. 18. des. 1962, í 12. flokki, fyrir hljóðdeyfi- og einangrunarvörur, glervörur og 
ámóta vörur til byggingarþarfa, þar á meðal asfaltupplausn, vatnsþéttiefni úr stein- 
lími, trefjar í kalfattningu, þenslulista, þiljustyrking og þiljuankeri. 

Skrás. 1966, nr. 162. Tilkynnt 20. júní 1966, kl. 15.00, af American-Cigarette 
Company (Overseas) Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zurich 
8035, Sviss, og skrásett 15. ágúst 1966. 

Innan svarts ferstrends ramma er til vinstri rauður flötur og stendur á honum 
orðið Paul með svörtu letri og orðið Revere með hvítu letri. Þar fyrir neðan stendur 
talan 20 með gylltu letri, en neðst á fletinum stendur orðið: Revere hvítu letri. 
Svart band er lóðrétt yfir merkið og standa á því orðin: FILTER CIGARETTES. 
Þá er hvítur flötur og efst á honum er gylltur hálfhringlaga flötur. 
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Samkvæmt tilkynningu dags. 4. júní 1964 er merkið skrásett í Bern 28. maí 

1965, í 34. flokki, fyrir óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 163. Tilkynnt 14. febr. 1966, kl. 15.00, af Gerald Barry Stillit, 

útgefanda, 72 Bond Street, London W. 1, Englandi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: STILLITRON 

Merkið er skrásett í London 26. ágúst og 21. okt. 1965, í 9. og 16. flokki, fyrir 

rafmagns kennslutæki, prentuð rit, prentaðar pappirsarkir og prentuð spjöld, og 

kennsluefni (annað en tæki). 

Skrás. 1966, nr. 164. Tilkynnt 4. júlí 1966, kl. 17.00, af Sarah Coventry Inc., 

iðjurekstur og verzlun, 165 East Union Street, Newark, New York, N. Ó., Banda- 

ríkjunum, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðin: LORD COVENTRY 

Samkvæmt tilkynningu 5. apríl 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 

21. des. 1965, í 28. flokki, fyrir skartgripi. 

Skrás. 1966, nr. 165. Tilkynnt 4. júlí 1966, kl. 17.00, af sama, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

Orðin: LADY COVENTRY 

Samkvæmt tilkynningu 5. apríl 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 21. 

des. 1965, í 28. flokki, fyrir skartgripi. 

Skrás. 1966, nr. 166. Tilkynnt 4. júlí 1966, kl. 17.00, af sama, og skrásett 15. 

sept. 1966. 

Bókstafirnir S. C. 

Samkvæmt tilkynningu dags. 18. mai 1964 er merkið skrásett í Washington D. C 

27. apríl 1966, í 28. flokki, fyrir skartgripi. 

Skrás. 1966, nr. 167. Tilkynnt 24. júní 1966, kl. 11.00 árdegis, af National Periodical 
Publications, Inc., útgáfustarfsemi og verzlun, 575 Lexington Avenue, New York, 

N. Y., Bandaríkjunum, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: BATMAN, sem stendur þvert yfir mynd af leðurblöku með mannshöfði. 

  

Samkvæmt tilkynningu dags. 19. apríl 1940 er merkið skrásett í Washington 
D. C. 12. nóv. 1940, í 38. flokki, fyrir tímarit (magazine). 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 12. nóv. 1960.
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Skrás. 1966, nr. 168. Tilkynnt 23. júní 1966, kl. 11.15 árdegis, af Pepsi Co., Inc., 
iðjurekstur, 500 Park Avenue, New York, N. Y. Bandaríkjunum, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

Orðið: Patio, skráð á dökkum grunni, skörðóttum. 

  

Samkvæmt tilkynningu dags. 10. okt. 1961 var merkið skrásett í Washington D. C. 
4. sept. 1962, í 45. flokki, fyrir milda drykki og síróp, safa, sýringarefni og sölt notuð 
til framleiðslu þeirra. 

Skrás. 1966, nr. 169. Tilkynnt 27. júní 1966, kl. 10.45 árdegis, af Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár R. T., iðjurekstur og verzlun, 63 Cserkesz utca, Budapest X, Ung- 
verjalandi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: NEROBOL 

Samkvæmt tilkynningu dags. 3. ágúst 1959 var merkið skrásett í Búdapest 15. 
sept. 1959 fyrir lyffræðileg sérlyf, lyfefnafræðilegar efnablöndur til notkunar fyrir 
menn og dýr, efnafræðilegar afurðir til notkunar við lækningu og heilsuvernd. 

Skrás. 1966, nr. 170. Tilkynnt 28. júní 1966, kl. 14.30, af F. Hoffmann-La Roche 
& Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzackerstrasse 124— 184, Basel, Sviss, og 
skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: MENRIUM 
Samkvæmt tilkynningu dags. 23. júlí 1962 var merkið skrásett í Bern 12. sept. 

1962, í 1., 3. og 5. flokki, fyrir læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga, heilsu- 
verndar og vísinda, lyf og lyfjavarning, plástra, sáraumbúðir, efnasamsetningar til 
að varðveita matvæli óskemmd, efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, sótt- 
hreinsunarefni, fegrunarmeðul, sápur, sjúkrafæðu, eterolíur. 

Skrás. 1966, nr. 171. Tilkynnt 28. júní 1966, kl. 14.30, af sama, og skrásett 15. 

"" DRAPSULE 
Samkvæmt tilkynningu dags. 4. apríl 1966 er merkið skrásett í Bern 31. maí 

1966, í 1., 3. og 5. flokki, fyrir læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga, heilsu- 
verndar og vísinda, lyf og lyfjavarning, dýralækningalyf, plástra, sáraumbúðir, 
efnasamsetningar til að varðveita matvæli óskemmd, efnasambönd til að eyða dýrum 
og jurtum, sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, eterolíur, sápur, sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 172. Tilkynnt 29. júní 1966, kl. 13.45, af Góa sf., sælgætis- og 
efnagerð, iðjurekstur, Súðavogi 18, Reykjavík, og skrásett 15. sept. 1966. 

Merkið er orðið BINGO ritað í brúnum lit á hvítum grunni og á hlið umbúða 
sama orð í rauðum lit á gulum grunni, og neðst stendur rauðum bókstöfum: Sælgætis- 
gerðin GÓA, Box 1324, Reykjavík.
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SÆLGÆTISGERDIN GÓA 
BOX 1324 REYKJAVÍK 

Merkið er skrásett fyrir súkkulaðivörur. 

Skrás. 1966, nr. 173. Tilkynnt 1. júlí 1966, kl. 15.30, af H. J. Sveinsson hf., verzlun, 

Hverfisgötu 82, Reykjavík, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: aka í boga innan hornskakks ferhyrnings. Undir orðinu innan ferhyrn- 

ingsins stendur talan 64. 

Merkið er skrásett fyrir skófatnað, barna og unglinga. 
æn 

SE 
Skrås. 1966, nr. 174. Tilkynnt 18. juli 1966, kl. 15.00, af Belgjagerdinni, idjurekst- 

ur, Bolholti 6, Reykjavik, og skråsett 15. sept. 1966. 

Merkið er átta arma stjarna með orðinu PESIUS í einum arminum. Í miðju 

stjörnunnar eru orðin BELGJAGERÐIN REYKJAVÍK í hring. 

  
Merkið er skrásett fyrir sportvörur.
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Skrás. 1966, nr. 175. Tilkynnt 18. júlí 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

Merkið er átta arma stjarna með orðinu CATOR í einum arminum. Í miðju 
stjörnunnar eru orðin BELGJAGERÐIN REYKJAVÍK í hring. 

  

Merkið er skrásett fyrir sportvörur. 

Skrás. 1966, nr. 176. Tilkynnt 28. júlí 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

Merkið er átta arma stjarna með orðinu POLLUX í einum arminum. Í miðju 
stjörnunnar eru orðin BELGJAGERÐIN REYKJAVÍK í hring. 

  

Merkið er skrásett fyrir sportvörur. 

Skrás. 1966, nr. 177. Tilkynnt 28. júlí 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15, 
sept. 1966.
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Merkið er átta arma stjarna með orðinu VENUS í einum arminum. Í miðju 
stjörnunnar eru orðin BELGJAGERÐIN REYKJAVÍK í hring. 

  

Merkið er skrásett fyrir sportvörur. 

Skrás. 1966, nr. 178. Tilkynnt 12. ágúst 1966, kl. 11.30 árdegis, af Aktiebolaget 
LEO, iðjurekstur, Hálsingborg, Svíþjóð, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: ANADUR 

Samkvæmt tilkynningu dags. 10. febr. 1960 er merkið skrásett í Stokkhólmi 14. 
október 1960 fyrir lyf. 

Skrás. 1966, nr. 179. Tilkynnt 12. ágúst 1966, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 15. sept. 1966. 
Orðið: DEALYD 

Samkvæmt tilkynningu dags. 13. nóv. 1948 er merkið skrásett í Stokkhólmi 30. 
júní 1950 fyrir lyf. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 1. júlí 1960. 

Skrás. 1966, nr. 180. Tilkynnt 12. ágúst 1966, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 15. sept. 1966. 

Orðið: ESTRADURIN 

Samkvæmt tilkynningu dags. 10. febr. 1956 er merkið skrásett í Stokkhólmi 20. 
april 1956, í 5. flokki, fyrir lyf. 

Skrásetning vörumerkisins var siðast endurnýjuð 13. maí 1966. 

Skrás. 1966, nr. 181. Tilkynnt 12. ágúst 1966, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 15. sept. 1966. 

Orðið: HALDOL 

Samkvæmt tilkynningu dags. 28. marz 1960 var merkið skrásett 23. febr. 1962, 
í Stokkhólmi, í 5. flokki, fyrir lyf. 

B/76
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Skrás. 1966, nr. 182. Tilkynnt 12. ágúst 1966, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 15. sept. 1966. 

Orðið: STRINGAN 

Samkvæmt tilkynningu dags. 28. ágúst 1940 er merkið skrásett í Stokkhólmi 5. 

okt. 1940 fyrir lyf. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 30. sept. 1960. 

Skrás. 1966, nr. 183. Tilkynnt 12. ágúst 1966, kl. 11.30 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 15. sept. 1966. 

Orðið: VITA TONIN 

Samkvæmt tilkynningu dags. 18. apríl 1935 er merkið skrásett í Stokkhólmi 18. 

nóv. 1935 í 5. flokki fyrir lyf. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 4. febr. 1966. 

Skrás 1966, nr. 184. Tilkynnt 9. ágúst 1966, kl. 11.30 árdegis, af Maggi S. A. 

iðjurekstur og verzlun, Kempttal, Zúrich, Sviss, og skrásett 15. sept. 1966. 

Merkið er mynd af flösku, sem er brún að lit með gulum tappa. Á flöskunni er 
gulur einkennismiði með rauðum þverstrikum. 

  

Samkvæmt tilkynningu dags. 3. maí 1963 er merkið skrásett í Bern 24. júlí 1963, 

í 29.—32. flokki, fyrir matardeig, hrísgrjón og hrísgrjónarétti, kornmölunarafurðir 

(að undanteknu skepnufóðri), matjurtir, ávextir, kjöt, fisk, alifugla, allar fyrr greind- 

ar vörur i mynd kjarna, hlaups eða niðursuðuvöru sem og í mynd tilbúinna matar- 

rétta og frystrar eða þurrkaðrar niðursuðuvöru; nýmjólk eða niðursoðna, mjólkur- 

afurðir í dufti, gervimjólkurmeti, súrmjólk, mjólkurbúðingsefni, smjör, osta, óáfenga 

mjólkurdrykki, matarfeiti og matarolíur, egg, sultu, smurningsefni úr mjólk, sykri, 

ávöxtum, kjöti eða fiski, súpur, seyði, kakaó, súkkulaði, sælgæti, sætindi, hunang 

og gervihunang, sykur, sykurgerðar- og kökugerðarvörur, ábætisbúðinga, matarís
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og matarís í pökkum, duft og kjarna í matarís, te og tekjarna, kaffi og kaffikjarna, 
gervikaffi og gervikaffikjarna, sósur, ilmefni til matargerðar, krydd; ávaxtasafa, 
óáfenga drykki, síróp, seyði og kjarna í óáfenga drykki. 

Skrás. 1966, nr. 185. Tilkynnt 3. ágúst 1966, kl. 16.50, af Lumalampan AB, iðju- 
rekstur og verzlun, Stockholm 20, Svíþjóð, og skrásett 15. sept. 1966. 

Mynd af þrem samhliða      
  

        
Samkvæmt tilkynningu, dags. 2. júní 1948, er merkið skrásett í Stokkhólmi 22. 

okt. 1948 fyrir ker eða ílát með einföldum, tvöföldum eða margföldum veggjum, 

svo og hluta til þeirra; glóðarlampa fyrir rafmagn, rafbogalampa, flúrlampa, lampa 
fyllta mismunandi efnum, lækningalampa, lampabúnað og hluti honum tilheyrandi, 
rafskaut, lampastæði, ljósspegla, spennubreyta, stillanlegar mótstöður, þétta, spólu- 

vinditæki, fastar mótstöður, öryggi, rafmagnseinangrunarefni, rafmagnseinangrara 
og annað efni til raflagna, rafhreyfla, rafala, rafgeyma, rafmagnsræsa, útvarps- og 

aðra magnaralampa með relæ með rafeinda eða/og jóna-úthleðslu, útsvarps- og sjón- 
varpstæki, kristalla, kristalstillitæki, kristalmóttökutæki, kristalssveiflutæki, stjórn- 
tæki, eftirlitstæki, merkjatæki, og mælingartæki til nota við landmælingar eða i 
siglingafræði, sem vinna með rafmagni, hita, ljósi eða efnafræðilega, grammófóna og 
hluta til þeirra, grammófónplötur, hátalara, hljóðnema, filmur, ljósmyndatæki og 

sýningartæki og hluti því tilheyrandi, tæki til ljósmyndagerðar, skioptikontæki, 
hljómlistartæki, rafgeislatæki fyrir röntgenmyndun, dauðhreinsun, gerilsneyðingu, 
fjörefnamyndun, heilsuvernd, og önnur heilsuverndartæki, rafmagnsstrokjárn, raf- 
magnssuðutæki, og ofna og önnur raftæki til upphitunar, einangrunarefni úr pappír 
og öðrum þynnum gegn hita og kulda, gler og glervörur, postulín og postulinsvörur, 
vörur úr brenndum leir, tré og byggingar og umbúðavörur úr trjáviði og trjáviðar- 
trefjum, pappir, skífur og þynnur, svo og mótaða hluti úr trénisesturum og lifræn- 
um polymer eða þéttingarefnum, gólfdúka úr linoleum og öðrum efnum, gólfdúka 
úr leðri, skinni, toglegri, kátsjúk, gervitoglegri, ebonit, skjaldbökuskildi, glimmer, 
asbest, gerviglimmer, gerviasbest og vörur unnar úr efnum þessum; bursta af öllum 
gerðum, dagblöð, vörulista, auglýsingabæklinga, auglýsingakort, og prentverk yfir- 
leitt, bækur, prenttypur, myndamót, ritvélar, reiknivélar, diktafóna, fjölritara og 
fjölritunarvélar, stengur, rör, þræði, þætti, skífur, þynnur og duft úr málmum og 
málmblöndum, málma, steypta eða sambrædda hluti, svo og aðra hluti úr hörðum 

karbidum, nitridum, silicidum eða boridum; ljósgjafaefni og efnasambönd notuð í 

flúrlampa og flúrljósarör, óvirkar lofttegundir og aðrar lofttegundir, kassarittæki, 
tímarittæki, kæliskápa, kælidiska, ísskápa, kjötvinnsluvélar, sjálfsala, kaffikvarnir, 
kjötkvarnir og aðrar vélar, tæki og áhöld til hreinsunar, brytjunar og tilreiðslu 
matvæla og neyzluvara, önnur áhöld, vogir, eldavélar, olíueldavélar, ryksugur, blás-
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ara, dælur, reiðhjól, vélknúin farartæki, húsgögn, hluta til hita-, vatns-, bað- og 

snyrtiklefakerfa, sement og hluti úr því, enn fremur áburðarefni. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 5. sept. 1958. 

Skrás. 1966, nr. 186. Tilkynnt 30. júní 1966, kl. 15.15, af Emser Werke A. G., iðju- 
rekstur, Domat/Ems, Sviss, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: GRILON 

Samkvæmt tilkynningu dags. 10. jan. 1950 er merkið skrásett í Bern 11. marz 

1950 fyrir kemisk undirstöðuefni fyrir vefnaðarvöru, svo og hráefni, hálfunna fram- 

leiðslu og fullunna hvers konar. 

Skrás. 1966, nr. 187. Tilkynnt 5. ágúst 1966, kl. 14.00, af Maison E. Remy Martin 

& Co., iðjurekstur og verzlun, 14 rue de la Société Vinicola, Cognac (Charente), 

Frakklandi, og skrásett 15. sept. 1966. 
Merkið er mynd af fákmenni (centaur) er mundar skotstöng, fyrir neðan koma 

orðin: E. Remy Martin & Co., skráð skrifstöfum. Neðst er svartur borði og á hann 

skráð upphafsstöfum: REMY MARTIN. 

  

Merkið er skrásett í París 20. maí 1966 fyrir koníak, brennivín og ýmis konar 

áfengi. 

Skrás. 1966, nr. 188. Tilkynnt 1. júlí 1966, kl. 15.15, af Rothmans of Pall Mall 

Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zúrich 8035, Sviss, og skrásett 
15. sept. 1966. 

Innan ferstrends ramma standa orðin: SANTOS-DUMONT. Þar fyrir neðan 

eru tveir óreglulega lagaðir fletir, annar dökkur en hinn ljós að lit.



613 Nr. 293. 

  

SANTOS- 

    
DUMONT    

      
Samkvæmt tilkynningu dags. 30. marz 1962 er merkið skrásett í Bern 10. maí 

1962 fyrir óunnið og unnið tóbak og reykingamannavörur. 

Skrás. 1966, nr. 189. Tilkynnt 19. apríl 1966, kl. 14.30, af Rembrandt Tobacco 
Corporation (Overseas) Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zurich 
8035, Sviss, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: MULTIVENT 

Samkvæmt tilkynningu dags. 13. febr. 1959 er merkið skrásett í Bern 22. maí 
1959 fyrir sígarettur, tóbak og vindla, síur og sígarettupappir. 

Skrás. 1966, nr. 190. Tilkynnt 23. maí 1966, kl. 11.45 árdegis, af Aksjeselskapet 
Freia, iðjurekstnur og verzlun, Verksgatan 28, Oslo, Noregi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðin: „KVIKK LUNSJ“ 

Samkvæmt tilkynningu dags. 16. ágúst 1957 er merkið skrásett í Oslo 16. des. 
1958, í 22. flokki, fyrir súkkulaði, kakaó, konfekt, brjóstsykur og aðrar súkkulaði- 
og sykurvörur. 

Skrás. 1966, nr. 191. Tilkynnt 25. maí 1966, kl. 14.00, af Smjörlíkisgerð K.E.A., 
iðjurekstur, Akureyri, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: KÓKOSSMJÖR 

Merkið er skrásett fyrir plöntufeiti og smjörlíkisgerðarvörur. 

Skrás. 1966, nr. 192. Tilkynnt 25. maí 1966, kl. 14.00, af sama, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

Orðin: GULA BANDIÐ 

Merkið er skrásett fyrir smjörlíki.
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Skrás. 1966, nr. 193. Tilkynnt 4. júlí 1966, kl. 14.00, af Arnberg Fabriksaktie- 
bolag, iðjurekstur, Höganás, Svíþjóð, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: GRACE 

Samkvæmt tilkynningu dags. 3. des. 1963 er merkið skrásett í Stokkhólmi 18. 
sept. 1964, í 25. flokki, fyrir brjóstahöld, lífstykki, lífstykki með föstu brjóstahaldi, 
(korselet), teygjubuxur, sokkabandabelti, millipils og nærfatnað. 

nt bn Mur a mr TA 0 a MT ” re 
Skrås. 1966, nr. 194. Tilkynnt 11. juli 1966, kl. 14.30, af Farbwerke Hoechst 

Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius & Brúning, idjurekstur, Frankfurt/Main, 

Þýzkalandi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðin: TREVIRA 2000 

Samkvæmt tilkynningu dags. 13. maí 1966 er merkið skrásett í Munchen 20. 
sept. 1966, í 15. flokki, fyrir spunaþrjáð, spunna og óspunna þræði, band, fatnað 
(þar með talinn ofinn og prjónaður), nærfatnað, borð- og rúmlin, hálshnýti, glugga- 

tjöld, spunnin og ofin efni. 

Skrás. 1966, nr. 195. Tilkynnt 11. júlí 1966, kl. 14.30, af sama, og skrásett 15. 

sept. 1966. 

Kalle 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu dags. 21. des. 1965 er merkið skrásett í Munchen 22. 
apríl 1966, í 5. flokki, fyrir svampa, svampdúk endurunninn úr tréni eða gerviefnum, 
bursta, burstavörur, pensla, greiður, tæki til líkamsræktar og fegrunar, fægiklúta. 

Skrás. 1966, nr. 196. Tilkynnt 28. júlí 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. 

sept. 1966. 

Orðið: TREVIR A í ramma. 

  

TREVIRA 
Samkvæmt tilkynningu dags. 23. des. 1965, er merkið skrásett í Munchen 15. 

júní 1966, í 42. flokki, fyrir þráð, band, garn, vefnaðarvörur, gardínur, fatnaðar- 
vörur alls konar, þar á meðal hálshnyýti. 

      

Skrás. 1966, nr. 197. Tilkynnt 15. ágúst 1966, kl. 11.45 árdegis, af sama og skrá- 
sett 15. sept. 1966. 

Orðið: Hoechst skráð hvítum stöfum á óreglulega, svarta mynd innan hrings.
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Samkvæmt tilkynningu dags. 30. jan. 1952 er merkið skrásett í Múnchen 10. febr. 
1953, í 2. flokki, fyrir lyf fyrir menn og dýr, efnablöndur, liti, hjálparefni í vefn- 
aðarvöruframleiðslu, trefjar, jurtaverndarefni, áburð, vefnaðarvöru, gerviefni, 
gerviharpiks. 

Skrásetning vörumerkis þessa var síðast endurnýjuð 30. jan. 1962. 

Skrás. 1966, nr. 198. Tilkynnt 6. sept. 1966, kl. 14.20, af Trefjaplasti, iðjurekstur, 
Blönduósi, A.-Húnavatnssýslu, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: TREFJAPLAST 

Merkið er skrásett fyrir unnið plastefni, styrkt glertrefjum (á ensku glassfiber), 
og allra hluta, sem búnir eru til úr þessu efni, svo og plastefni í neytendaumbúðum. 

Skrás. 1966, nr. 199. Tilkynnt 11. júlí 1966, kl. 14.30, af Bakalite Gesellschaft 
m. b. H., iðjurekstur, Mainzer Landstrasse 195—217, Frankfurt, Þýzkalandi, og skrá- 

Resinit 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu dags. 12. okt. 1907, er merkið skrásett í Berlín 18. maí 
1908, í 13. flokki, fyrir viðarkvoðu, límefni til iðnaðarmarkmiða, gervikvoðu, ásmurn- 

ingsefni blönduð gerviviðarkvoðu. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 13. júlí 1957. 

Skrás. 1966, nr. 200. Tilkynnt 12. júlí 1966, kl. 15.00, af Schering A. G., iðju- 
rekstur og verzlun, Miúllerstrasse 170— 172, Berlin N. 65, Þýzkalandi, og skrásett 15. 

sept. 1966. 

á Ablacton 
Samkvæmt tilkynningu dags. 1. ágúst 1959, er merkið skrásett í Munchen 24. júní 

1965, í 2. flokki, fyrir lyf, efnivörur til heilsuverndar og lækninga, lyfjaefnavörur, 
plástra, sáraumbúðir, dýra- og jurtaeyðingarefni, jurtaverndarefni, gerilseyðingar- 
efni (sótthreinsunarefni), efni til að auka geymsluþol matvæla og halda þeim 

ferskum.



Nr. 293. 616 

Skrás. 1966, nr. 201. Tilkynnt 12. júlí 1966, kl. 15.00 af sama, og skrásett 15. 

sept. 1966. 
Orðið: 

Provilut 
Samkvæmt tilkynningu dags. 23. sept. 1955, er merkið skrásett í Munchen 25. júní 

1956, í 2. flokki, fyrir lyf, einkum hormónalyf. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 23. sept. 1965. 

Skrás. 1966, nr. 202. Tilkynnt 27. júlí 1966, kl. 15.00, af Ronrico Corporation 
(Delaware Corporation), iðjurekstur, 646 Fernandes Juenos Avenue, Santurce, 
Puerto Rico, og skrásett 15. sept. 1966. 

Tvö upphafsstafa R, — snýr annað rétt en hitt öfugt við sameiginlegum lóð- 
réttum legg. 

Samkvæmt tilkynningu dags. 22. júlí 1965, er merkið skrásett í Washington 
D. C. 25. jan. 1966, í 49. flokki, fyrir áfenga drykki, sem sé romm og líkjöra. 

Skrás. 1966, nr. 203. Tilkynnt 27. júlí 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. sept. 

1966. 
Orðið: 

RONRICO 

Samkvæmt tilkynningu dags. 8. maí 1964, er merkið skrásett í Washington 
D. C. 15. des. 1964, í 49. flokki, fyrir áfenga drykki, sem sé romm og likjöra. 

Skrás. 1966, nr. 204. Tilkynnt 5. ágúst 1966, kl. 15.30, af Royal Typewriter Com- 
pany, iðjurekstur, 850 Third Avenue, New York, N. Y., Bandaríkjunum, og skrá- 
sett 15. sept. 1966. 

Orðið: ROY AL með upphafsstöfum. 

ROYAL 
Samkvæmt tilkynningu dags. 28. april 1906, er merkið skrásett í Washington 

D. C. 2. apríl 1907, í 26. flokki, fyrir ritvélar og ritvélatæki. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 2. apríl 1947. 

Skrás. 1966, nr. 205. Tilkynnt 14. febr. 1966, kl. 15.00 af Sana hf., iðjurekstur, 
Norðurgötu 57, Akureyri, og skrásett Í5. sept. 1966. 

Merkið er einkennismiði. Efst er blár þríhyrningur með grænum blöðum og 
rauðum ávöxtum. Á ská yfir þveran miðann er gulur reitur með orðunum Valash 
prentað með rauðum stöfum og: ÁVAXTADRYKKUR - HRESSANDI - BLÓÐ- 
AUKANDI - SVALANDI, prentað bláum upphafsstöfum. Þar undir er blár þrí- 
hyrningur með grænum blöðum og rauðum ávöxtum heilum og sundurskornum. 
Neðst er dökk rönd með rauðu letri og á hana skráð orðin Sana hf. Akureyri.
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Merkið er skrásett fyrir gosdrykki úr appelsínusafa, og ber að skoða orðið 
Valash sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir þessa vörutegund. 

Skrás. 1966, nr. 206. Tilkynnt 14. febr. 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. 
sept. 1966. . 

Merkið er einkennismiði með mynd af þrem mönnum á fölbláum grunni. Á 
skrá yfir miðann stendur hvítu letri: MORGAN, og neðar good mixers, með svörtu 
letri. 

  

Merkið er skrásett fyrir alls konar óáfenga gosdrykki. 

Skrás. 1966, nr. 207. Tilkynnt 31. maí 1966, kl. 14.00, af Behringwerke Aktien- 

gesellschaft, iðjurekstur, Marburg/Lahn, Þýzkalandi, og skrásett 15. sept. 1966. 
Orðið: 

Sangocell 
Samkvæmt tilkynningu dags. 2. febr. 1963, er merkið skrásett í Minchen 1. 

apríl 1963, í 2. flokki, fyrir lækningameðul handa mönnum og dýrum. 

B 77
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Skrás. 1966, nr. 208. Tilkynnt 23. maí 1966, kl. 16.30, af Skandinavisk Tobaks- 

kompagni A. S., iðjurekstur og verzlun, Sönderlundvej 212, Herlev, Danmörku, 
og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: PRIMROSE 

Samkvæmt tilkynningu dags. 10. marz 1947, er merkið skrásett í Kaupmanna- 
höfn 14. júní 1947 fyrir alls konar tóbaksvörur. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 14. júní 1957. 

Skrás. 1966, nr. 209. Tilkynnt 15. apríl 1966, kl. 14.00, af Aksjeselskapet Freia, 
iðjurekstur og verzlun, Verksgaten 28, Oslo, Noregi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Ferhyrndur einkennismiði með mynd af tveim skjöldóttum kúm til vinstri, og 
yfir þeim svartur áletraður skáborði. — Til hægri er efst orðið: Freia, skráð sér- 
stöku letri, fyrir neðan orðið: MELKESJOKOLADE skráð upphafsstöfum, — neðst 
orðin: Ekstra Kvalitet, finprentuð. 

  

Samkvæmt tilkynningu 2. nóv. 1965, er merkið skrásett í Oslo 26. mai 1966, 
í 30. flokki, fyrir kaffi, te, kókó, sykur, hrísgrjón, tapioka, sago, kaffibæti, mjöl og 
matvörur úr korni, brauð, kex, kökur, sætabrauð og kökubúðarvörur, ís til matar, 

hunang, siróp, ger, lyftiduft, salt, sinnep, pipar, edik, vínedik, sósur, ís, kryddvörur. 

Skrás. 1966, nr. 210. Tilkynnt 2. maí 1962, kl. 11.00 árdegis, af Behringwerke 
Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Marburg/Lahn, Þýzkalandi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðin: GAMMA-VENIN 

Samkvæmt tilkynningu 5. apríl 1962, er merkið skrásett í Munchen 18. mai 1962, 
í 2. flokki, fyrir læknismeðul fyrir menn og dýr. 

Skrás. 1966, nr. 211. Tilkynnt 21. marz 1966, kl. 14.00, af Marks & Spencer Limited, 
iðjurekstur og verzlun, Baker Street, London W. 1, Englandi, og skrásett 15. sept. 

1966.
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Orðin: ST. MICHAEL 

Samkvæmt tilkynningum er merkið skráð í London 5. sept. 1951, 18. nóv. 1952, 
2. okt. 1941, 13. júní 1952, 14. marz 1953, í 18., 24., 25., 27., 29., 30. og 31. flokki, fyrir 
vörur gerðar úr leðri og úr gervileðri, og skinn, húðir, handtöskur, koffort, ferða- 

töskur, regnhlífar, skóhlífar, og göngustafi, dúka (stykkjavörur); rúmábreiður og 
borðdúka, og vefnaðarvörur, allar klæðnaðarvörur, gólfteppi, gólfábreiður, mottur, 
mottuefni og gólfþekjuefni, kjöt, fisk, alifugla og veiðidýr, kjötseyði, niðursoðna, 
þurrkaða og soðna ávexti og grænmeti, aldinhlaup, egg, mjólk og aðrar mjólkur- 
búsafurðir, ætar olíur og feiti, niðursuðuvörur, súrsað grænmeti, kaffi, te, kakó, 

sykur, hrísgrjónasago, sago, katfistaðgengisefni, mjöl, efnablöndur úr korntegund- 
um til manneldis, brauð, sætabrauð, kökur, sætabrauð og kökubúðavörur, ís, hun- 

ang, síróp, ser, bökunardropa, salt, sinnep, pipar, edik, sósur, krydd, ís. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 5. sept. 1958. 18. nóv. 1959, 2. 

okt. 1962, 13. júní 1959, 14. marz 1960. 

Skrás. 1966, nr. 212. Tilkynnt 25. júlí 1966, kl. 14.00, af American-Cigarette 
Company (Overseas) Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 89, Zurich 

8035, Sviss, og skrásett 15. sept. 1966. 

Innan ramma er mynd af manni með staf í hendi. Undir myndinni stendur: 
Peter Stuyvesant. 

  

  

Feder 
Stuyvesant     
  

Samkvæmt tilkynningu 28. febr. 1955 er merkið skrásett i Bern 7. mai 1955 fyrir 
tobak, sigarettur og vindla. 

Skrås. 1966, nr. 213. Tilkynnt 19. juli 1966, kl. 15.30, af Knoll A.—G. Chemische 

Fabriken, iðjurekstur, 67 Ludwigshafen am Rhein 2, Þýzkalandi, og skrásett 15. 
sept. 1966.
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Orðið: TALUVIAN 

Samkvæmt tilkynningu dags. 9. júlí 1964 er merkið skrásett í Múnchen 30. 
marz 1965, í 2. flokki, fyrir læknislyf, efnafræðilegar afurðir til heilsubótarmark- 
miða og til heilsuverndar, lyffræðileg lyfjaefni, plástra, sáraumbúðir, efni til út- 
rýmingar dýrum og plöntum, affrjóvgunar-, sveppaeyðingar- og rotvarnarefni 
(sótthreinsunarefni), efni til að viðhalda næringarefnum ferskum og haldgóðum. 

Skrás. 1966, nr. 214. Tilkynnt 26. júlí 1966, kl. 14.50, af Turmac Tobacco Company 
N. V., iðjurekstur og verzlun, Drentestraat 21, Amsterdam, Hollandi, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

Orðið: SUBENHARA 

Samkvæmt tilkynningu 4. marz 1965, er merkið skrásett í Amsterdam 7. maí 
1965, í 34. flokki, fyrir tóbak, tóbaksafurðir, vindla, sigarettur, reykingamanna- 

vörur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 215. Tilkynnt 2. febr. 1966, kl. 16.30, af Leðuriðn, iðjurekstur, 
Bröttugötu 3B, Reykjavík, og skrásett 15. sept. 1966. 

Innan svartrar umgerðar, er myndar stilfært skinn, stendur orðið: JASON. 

Merkið er skrásett fyrir leður og skinnavöru alls konar. 

Skrás. 1966, nr. 216. Tilkynnt 2. ágúst 1966, kl. 16.00, af Service d” Exploitation 
Industrielle des Tabacs et des Allumettes, iðjurekstur, 53 Quai d' Orsay, París VII, 
Frakklandi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Á framhlið sigarettupakka er mynd af dansmey og undir myndinni er orðið: 
GITANES, og með smærra letri: CIGARETTES, en aftan við bæði orðin er lóðrétt 
með smáletri orðin M. PONTY. — Á bakhlið á miðjum fleti er orðið: CAPORAL, skráð 
stóru letri; í neðra horni hægra megin er stimpilmynd af hana standandi á cigar- 
ettu og yfir honum orðið: SEITA, en neðan undir orðin: REGIE FRANCAISE. Á 
annarri hlið pakkans er letrað: REGIE FRANCAISE DES TABACS.
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Samkvæmt tilkynningu dags. 14. des. 1961, er merkið skrásett í París, Frakk- 

landi, í 34. flokki, fyrir tóbak, sigarettur og eldspýtur.
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Skrás. 1966, nr. 217. Tilkynnt 2. ágúst 1966, kl. 16.00, af sama, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

Á framhlið sigarettupakka er mynd af galliskum hermannshjálmi og yfir hon- 
um stendur stóru letri orðið: GAULOISES, og nokkru neðar smærra letri orðið: 

CAPORAL, en undir hjálminum orðin: 20 CIGARETTES, og yfir aftasta stafnum 

lóðrétt með smáletri orðið: JACNO. Á bakhlið pakkans er dreginn hringur og í hon- 
um mynd af hana standandi á sigarettu og umhverfis í hálfhring orðin: REGIE 
FRANCAISE. Á hliðum pakkans eru orðin: REGIE FRANCAISE DES TABACS. 
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Samkvæmt tilkynningu dags. 14. des. 1961, er merkið skrásett í París, Frakk- 
landi, í 34. flokki, fyrir tóbak, sigarettur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 218. Tilkynnt 4. ágúst 1966, kl. 16.50, af Agfa-Gevaert 
Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, Leverkusen/Bayerwerk, Þýzkalandi, og 

skrásett 15. sept. 1966. 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu dags. 8. okt. 1965 var merkið skrásett í Múnchen 24. nóv. 
1965, í 22. b-flokki, fyrir sjón-, ljósmynda- og kvikmyndunartæki, áhöld og verk- 
færi og hluta til þeirra. 

Skrás. 1966, nr. 219. Tilkynnt 12. ágúst 1966, kl. 11.45 árdegis, af The American 
Tobacco Company, iðjurekstur, 150 East 42nd Street, New York, N. Y., Bandaríkj- 
unum, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: " COLONY 
Samkvæmt tilkynningu 7. okt. 1964 er merkið skrásett í Washington D. C. 29. 

juni 1965, í 17. flokki, fyrir sigarettur. 

Skrás. 1966, nr. 220. Tilkynnt 19. ágúst 1966, kl. 11.20 árdegis, af Oy Norlas Ab., 

iðjurekstur og verzlun, Kalevan Katu 31, Helsinki 10, Finnlandi, og skrásett 15. sept. 

1966. 
Orðið: KEEN 

Samkvæmt tilkynningu 24. maí 1965, er merkið skrásett í Helsinki 20. júní 
1966, í 3. flokki, fyrir bleikingarefni og aðrar efnablöndur til fata- og dúkaþvottar, 

efnablöndur til hreingerninga, fægingar og blettahreinsunar ásamt slípiefnum, sápu, 
ilmvörur (parfumerivörur), loftnæmar (eteriskar) olíur, efnablöndur til andlitssnyrt- 

ingar, hárvatn, efnablöndur til tannhirðingar. 

Skrás. 1966, nr. 221. Tilkynnt 25. april 1966, kl. 11.30 árdegis, af Aladdin 

Industries, Inc. (a corporation organized under the laws of Illinois), iðjurekstur 

og verzlun, 1485 Merchandise Mart, Chicago, Illinois, 60654, Bandaríkjunum, og skrá- 

sett 15. sept. 1966. 
Orðið: ALADDIN 
Samkvæmt tilkynningu dags. 8. ágúst 1947 er merkið skrásett í Washington D. 

C. 27. júlí 1948, í 2. flokki, fyrir hitaeinangruð ílát, nefnilega beranleg hitaeinangruð 
matar- og drykkjarílát, svo sem hitabrúsa eða tómlofts — einangraðar flöskur og 
krukkur, matarkassa, nestisílát og hluta þeirra. 

Skrás. 1966, nr. 222. Tilkynnt 23. maí 1966, kl. 16.30, af Skandinavisk Tobaks- 
kompagni A/S, iðjurekstur og verzlun, Sönderlundvej 212, Herlev, Danmörk, og 

skrásett 15. sept. 1966. 

Orðin: ROYAL CLUB
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Samkvæmt tilkynningu 10. marz 1947, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 21. 
júní 1947 fyrir alls konar tóbaksvörur. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 21. juni 1957. 

Skrás. 1966, nr. 223. Tilkynnt 3. ágúst 1966, kl. 11. 45 árdegis, af Rothmans of 
Pall Mall Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zúrich 8035, Sviss, 
og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðin: ROTHMANS ROYAL 

Samkvæmt tilkynningu dags. 15. febr. 1966, er merkið skrásett í Bern 5. maí 
1966, í 34. flokki, fyrir óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 224. Tilkynnt 22. ágúst 1966, kl. 16.00, af Przedsiebiorstwo 
Handlu Zagranicznego Agros., verzlun og iðjurekstur, Warsawa, Zurawia 32/34, Pól- 
landi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Ferhyrndur rammi og innan hans gráleitur einkennismiði með afrenndu neðra 
horni til vinstri og efra horni til hægri. Efst á þennan miða er skráð skrifstöfum 
orðið: Polmos. — Þar neðan undir orðið: WÓDKA og neðar orðið WYBOROWA — 
undir standa smærra letri orðin: PUR GRAIN. Neðst á miðanum standa orðin: 
PRODUCE OF POLAND og PRODUCTION POLONAISE. 
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Samkvæmt tilkynningu dags. 24. marz 1966, er merkið skrásett í Varsjá 23. apríl 
1966, í 33. flokki, fyrir brennda drykki til neyzlu. 

Skrás. 1966, nr. 225. Tilkynnt 22. ágúst 1966, kl. 14.50, af Dainihon Bungu 
Kabushiki Kaisha, iðjurekstur og verzlun, 12, 2-Chome, Nihonbashi Koami-Cho, 
Chuo-Ku, Tokyo, Japan, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: DRAGON 

Merkið er skrásett í Tokyo 6. ágúst 1947 og 10. marz 1953, í 2. og 51. flokki, fyr- 
ir vatnsliti, olíuliti, japanska dráttlistar liti, nauð litarefni og svipaðar vörur, blý- 
anta, litblýanta, pastelliti, blý, blýantshettur, blýantshaldara með málmútbúnaði, blý- 
antsyddara og svipaðar vörur.
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Skrás. 1966, nr. 226. Tilkynnt 22. ágúst 1966, kl. 14.50, af sama, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

Orðið: PENTEL 

Merkið er skrásett í Tokyo 7. mai 1952 og 24. febr. 1958, í 51. og 2. flokki, fyrir 
ritföng, skrifpappír, litarefni, lit, litfestuefni (mordant) og málningu. 

Skrás. 1966, nr. 227. Tilkynnt 22. ágúst 1966, kl. 14.50, af sama, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

Orðið: HOMERUN 

Merkið er skrásett í Tokyo 13. apríl 1953, í 51. flokki, fyrir ritföng og skrif- 
pappir. 

Skrás. 1966, nr. 228. Tilkynnt 31. ágúst 1966, kl. 11.30 árdegis, af Farbwerke 
Hoechst, Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius & Brúning, iðjurekstur og verzI- 
un, Frankfurt/Main, Þýzkalandi, og skrásett 15. sept. 1966. 

me HOECHST 
Samkvæmt tilkynningu dags. 1. juni 1956 er merkið skrásett i Munchen 10. 

sept. 1962, í 2. flokki, fyrir meðul, kemisk efni til lækninga og heilsuræktar, lyfja- 
blöndur, plástur, sáraumbúðir, plöntueyðingarefni, sótthreinsunarefni, efni til þess 
að varðveita matvæli frá skemmdum, kemisk efni til iðnaðarnota, vísinda og ljós- 
myndunar, efni til að slökkva eld, herðingar- og kveikingarefni, mótunarmassa til 
tannlækninga, tannfyllingarefni, steinefna-hráefni, áburð, litarefni, liti, blaðmálm; 
fernis, lakk, bæs, viðarkvoðu, límefni, skósvertu, efni til fægingar og til að bera á 
leður, steiningar- og sútunarefni, bónmassa; vax, ljósmeti, tekniskar olíur og feiti, 

áburðarefni, benzin; sárabindi, sáraumbúðir, næringarefni fyrir sérfæðu; ilmvötn, 

fegrunarvörur og vörur til líkamsræktar, eteriska olíur, lit til að setja í þvott, bletta- 
vatn, ryðvarnarefni, efni til þess að fægja með og fága (þó ekki til þess að fægja með 
leður); steina, gervisteina, sement, kalk, möl, gibs, bik, asfalt, tjöru, efni til þess að 

viðhalda tré, reyrvefnað, þakpappa, flytjanleg hús, skorsteina, byggingarefni. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 1. júní 1966. 

Skrás. 1966, nr. 229. Tilkynnt 1. sept. 1966, kl. 14.00, af Culemborg Exploitatie 
Maatschappij N. V., iðjurekstur og verzlun, Frederiksplein 52, Amsterdam C, Hol- 
landi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Innan sporðskjulagaðs hrings er sporöskjulaga hringflötur. Á honum standa 
tvisvar orðið CULEMBORG. Í miðju er sporöskjulagaður hringur og eru innan 
hans þrjú merki. 

B 78
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Samkvæmt tilkynningu dags. 11. maí 1965, er merkið skrásett í Haag 15. júlí 

1965, í 32. og 33. flokki, fyrir áfenga og óáfenga drykki, einkum vín, líkjöra, bjór, 
áfenga drykki, koníak, brennivín, áfengisblöndur (cocktails), síróp, ölkelduvatn og 

gosdrykki, svo og efnasamsetningar til að búa til drykki. 

Skrás. 1966, nr. 230. Tilkynnt 2. sept. 1966, kl. 16.50, af E. R. Squibb & Sons, Inc., 
iðjurekstur og verzlun, 745 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10022, Bandaríkjunum, 

og skrásett 15. sept. 1966. 
Grannur, svartur borði með mynd af innsigli á honum miðjum og á því standa 

orðin RELIABILITY, RESEARCH, UNIFORMITV, PURITY, EFFICACY, og undir 
þeim orðið: SQUIBB. 

  

Samkvæmt tilkynningu dags. 7. jan. 1963, er merkið skrásett í Washington D. C.. 
29. okt. 1963, í 18. flokki, fyrir lyfjablöndur og meðul fyrir menn og dýr. 

Skrás. 1966, nr. 231. Tilkynnt 2. sept. 1966, kl. 16.50, af sama, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

Orðið: BOPLANT 

Samkvæmt tilkynningu dags. 29. nóv. 1961, er merkið skrásett í Washington 
D. C. 5. febr. 1963, í 18. folkki, fyrir unnin bein og beinvefs-lyf.
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Skrás. 1966, nr. 232. Tilkynnt 29. ágúst 1966, kl. 10.00 árdegis, af Saumastofunni 
Guðrún sf., iðjurekstur, Aðalgötu 36, Ólafsfirði, og skrásett 15. sept. 1966. 

sporöskjulaga hringur með mynd af rós til hægri. Innan hringsins er orðið: 
Core og neðst til hægri skráð smáletri orðin: REGISTEREÐ TRADE MARK. 

REGISTERED TRADE MARK 

  

Merkið er skrásett fyrir tilbúinn fatnað. 

Skrás. 1966, nr. 233. Tilkynnt 29. april 1966, kl. 11.00 árdegis, af St. Regis Tobacco 
Corporation Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zurich 8035, Sviss, 

og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðin: GOLDEN NECKLET 

Samkvæmt tilkynningu 8. júní 1965 er merkið skrásett í Bern 26. júlí 1965, í 34. 
flokki, fyrir óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 234. Tilkynnt 29. apríl 1966, kl. 17.00, af A/S Teknoglass, iðju- 
rekstur og verzlun, Moss, Noregi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: EMAFER 

Samkvæmt tilkynningu dags. 22. apríl 1966, er merkið skrásett í Osló 6. okt. 1966, 
í 16. flokki, fyrir pappir og pappirsvörur; pappa og pappavörur, prentað mál, blöð og 
tímarit, bækur; bókbandsefni; ljósmyndir; pappírssöluvörur, límefni fyrir pappirs- 
vörur; varning til nota fyrir listamenn; pensla; ritvélar og skrifstofuáhöld (þó ekki 
húsgögn); leiðbeiningar- og kennsluefni (þó ekki tæki), spil; letur; nót; glerjaðar 
skólatöflur úr stáli. 

Skrás. 1966, nr. 235. Tilkynnt 2. sept. 1966, kl. 14.20, af Larus & Brother Company, 

iðjurekstur, 21 & Main Street, Richmond, Virginia, Bandaríkjunum, og skrásett 15. 
sept. 1966. 

or EXECUTIVE 
Samkvæmt tilkynningu dags. 13. júní 1956, er merkið skrásett í Washington D. C. 

2. apríl 1957, í 17. flokki, fyrir reyktóbak.
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Skrás. 1966, nr. 236. Tilkynnt 1. sept. 1966, kl. 14.40, af Imperial Chemical 

Industries Limited, iðjurekstur, Imperial Chemical House, Millbank, London S. W. 1, 

Englandi, og skrásett 15. sept. 1966. 

eN ATROMIDIN 
Merkid er skråsett i London 3. sept. 1965, i 5. flokki, fyrir lyffrædilegar efna- 

blåndur og efni til mannlegra og dyralækninga notkunar, efni til heilsuverndar og 

sótthreinsunarlyf. 

Skrás. 1966, nr. 237. Tilkynnt 5. sept. 1966, kl. 10.45 árdegis, af N. V. Philips- 

Duphar, iðjurekstur, Appollolaan 151, Amsterdam, Hollandi, og skrásett 15. sept. 1966. 

Orðið: VIROFRAL 

Samkvæmt tilkynningu 8. marz 1950, er merkið skrásett í Haag 20. marz 1959 

fyrir efnafræðilegar blöndur til lækninga og varnar veirusjúkdómum, að frátöldum 

rotvarnarefnum. 

Skrás. 1966, nr. 238. Tilkynnt 5. sept. 1966, kl. 10.45 árdegis, af sama, og skrásett 

15. sept. 1966. 

Orðið: DUSPA TALIN 

Samkvæmt tilkynningu 21. nóv. 1962, er merkið skrásett í Haag 12. des. 1962, í 5. 

flokki, fyrir lyffræðilegar vörur og efnablöndur. 

Skrás. 1966, nr. 239. Tilkynnt 14. sept. 1966, kl. 16.45, af Biochemie Gesellschaft 

m. b. H., iðjurekstur og verzlun, Gluckgasse 1, Vín 1, Austurríki, og skrásett lá 

okt. 1966. 

Orðið: SANABOLICUM 

Samkvæmt tilkynningu 31. júlí 1962, er merkið skrásett í Vín 11. sept. 1962, í 2. 
flokki, fyrir kemisk lyf og lyfjablöndur. 

Skrás. 1966, nr. 240. Tilkynnt 12. sept. 1966, kl. 16.30, af sama, og skrásett 15. 

okt. 1966. 

Orðið: BANEOPRED 

Samkvæmt tilkynningu 18. okt. 1965, er merkið skrásett í Vín 23. des. 1965, í 2. 

flokki, fyrir lyf, kemiskar afurðir til heilsuverndar, lyffræðileg efni, plástra, sára- 

bindi, efni til að eyða dýrum og jurtum, efni til aukningar geymsluþols matvæla, 

sótthreinsunarefni. 

Skrás. 1966, nr. 241. Tilkynnt 12. sept. 1966, kl. 16.30, af sama, og skrásett 15. 

okt. 1966. 

Orðið: PANKRODIGEST 

Samkvæmt tilkynningu 27. febr. 1948, er merkið skrásett í Vín 4. febr. 1949, í 2. 

flokki, fyrir lyfjaframleiðslu.
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Skrás. 1966, nr. 242. Tilkynnt 16. sept. 1966, kl. 14.00, af Monteshell Petrochimica 

Societa per Azioni, iðjurekstur, Via Fiume Grande, Brindisi, Ítalíu, og skrásett 15. 

okt. 1966. 

DUTRAL 
Samkvæmt tilkynningu 4. júlí 1960 var merkið skrásett í Róm 14. des. 1960, í 

1.,5., 7. og 8. flokki, fyrir efnafræðilegar afurðir til notkunar í iðnaði, vísindum, við 

ljósmyndun, garðyrkju og skógrækt, togleður og togleðurslíki sem þráð, blöð, plötur, 

hellur, blakkir, pípur, reimar og hluta þeirra og vörur gerðar úr þessum efnum, efni 

til innpökkunar, fyllingar og einangrunar, gervigúmmií, harpiks. 

Skrás. 1966, nr. 243. Tilkynnt 16. sept. 1966, kl. 14.00, af Monteshell 

Petrochimica Societa per Azioni, iðjurekstur, Via Fiume Grande, Brindisi, Ítalíu, 

og skrásett 15. okt. 1966. 

FERTENE 
Orðið: 

Samkvæmt tilkyningu 19. des. 1952, er merkið skrásett í Róm 5. maí 1953, í 3., 
6.—7., 13—15., 17., 19—-29. flokki, fyrir togleður gervi og eftirlíking af leðri og 
togleðri sem plötur, þráð og pípur, gerviharpiks, polyethylene, steypuduft, efnafræði- 
legur afurðir til notkunar í iðnaði, ljósmyndun og sútun, efnafræðilegar afurðir til 

notkunar í landbúnaði. 

þr. 

Skrás. 1966, nr. 244. Tilkynnt 16. sept. 1966, kl. 14.00, af sama, og skrásett 15. 

okt. 1966. 

ore: MOPLEN 
Samkvæmt tilkynningu 18. april 1957, er merkið skrásett i Róm 2. okt. 1957, i 

1., 3., 6—7., 13.—15., 19.—29. flokki, fyrir efnafrædilegar afurðir til notkunar i iðn- 
aði, vísindum, ljósmyndun, landbúnaði og skógrækt, togleður og togleðurslíki og 
vörur gerðar úr þeim, gerviharpiks, einkum polypropylene-plastefni. 

Skrás. 1966, nr. 245. Tilkynnt 16. sept. 1966, kl. 14.00, af sama, og skrásett 15. 

okt. 1966. 

re STIROPLASTO 
Samkvæmt tilkynningu 17. des. 1952, er merkið skrásett í Róm 5. maí 1953, í 

7., 18., 15., 20—22., 2930. flokki, fyrir efnafræðilegar afurðir til notkunar í iðn- 

aði, við ljósmyndun og til sútunar, efnafræðilegar afurðir til notkunar við land- 

búnað; gerviharpiks, polystyrene, polystyrene-harpiks. 

Skrás. 1966, nr. 246. Tilkynnt 19. sept. 1966, kl. 15.00, af International Sales and 

Import Corporation N. V., iðjurekstur og verzlun, Drentestraat 21, Amsterdam, Hol- 

landi, og skrásett 15. okt. 1966. 

Orðið: SUBENHARA
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Samkvæmt tilkynningu 12. okt. 1965, er merkið skrásett í Haag 3. marz 1966, 
í 32. og 33. flokki, fyrir áfenga og óáfenga drykki og síróp. 

Skrás. 1966, nr. 247. Tilkynnt 19. sept. 1966, kl. 16.45, af Bata Handelsaktiesel- 

skab, verzlun, Gl. Strand 40, Köbenhavn K, Danmörk, og skrásett 15. okt. 1966. 

Orðið: PORTILLO 

Samkvæmt tilkynningu 2. júní 1966, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 12. 
ágúst 1966, í 25. flokki, fyrir fatnað, þar á meðal stígvél, skó og inniskó. 

Skrás. 1966, nr. 248. Tilkynnt 3. okt. 1966, kl. 16.45, af American-Cigarette 
Company (Overseas) Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zurich 
8035, Sviss, og skrásett 15. okt. 1966. 

Orðið: SHERATON 

Samkvæmt tilkynningu 15. sept. 1960, er merkið skrásett í Bern 14. okt. 1960 fyr- 
ir sígarettur, vindla og tóbak. 

Fái i 
Skrås. 1966, nr. 249. Tilkynnt 5. okt. 1966, kl. 15.10, af Mjólkursamsölunni, idju- 

rekstur, Laugavegi 162, Reykjavík, og skrásett 15. okt. 1966. 

Orðin: EMMESS ÍS 

Merkið er skrásett fyrir allar tegundir af mjólkuris og rjómaís. 

Skrás. 1966, nr. 250. Tilkynnt 5. okt. 1966, kl. 15.10, af sama, og skrásett 15. 

okt. 1966. 

Orðið: ÍSBORG 

Merkið er skrásett fyrir allar tegundir af mjólkurís og rjómaís. 
Skrás. 1966, nr. 251. Tilkynnt 5. okt. 1966, kl. 13.35 af Rafagnatækni (electro- 

nics), iðnaður, Suðurlandsbraut 6, Reykjavík, og skrásett 1. nóv. 1966. 
Fjögur breið lóðrétt strik og fjögur breið lárétt strik, sem skerast þannig, að 

því í heild svipar til plúsmerkis með lengdan lárétta arminn til hægri. Litur blár 
eða svartur. 

  

  

  

  

        
Skrás. 1966, nr. 252. Tilkynnt 5. okt. 1966, kl. 17.00, af Dalli-Werke Máurer 

& Wirtz, iðjurekstur og verzlun, Stolberg, Rheinland, Zweifaller Strasse 24, Þýzka- 
landi, og skrásett 1. nóv. 1966. 

Tveir svartir þríhyrningar er mynda upphafsstafinn M. Neðan undir til hægri 
aðrir tveir svartir þríhyrningar, er mynda upphafsstafinn W. 

ÁÁ 
Samkvæmt tilkynningu dags. 10. nóv. 1955, er merkið skrásett í Múnchen 9. 
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juli 1956, i 34. flokki, fyrir ilmvörur, fegrunarmedul, eteriskar olíur, sápur, þvotta- 

og bleikiefni, linsterkju og linsterkjuefni til þvotta, litunarefni til þvotta, efni til að 
eyða blettum, ryðvarnarefni, efni til fægingar og póleringar (nema fyrir leður), 
slípiefni. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 10. nóv. 1965. 

Skrás. 1966, nr. 253. Tilkynnt 6. okt. 1966, kl. 10.30 árdegis, af Ágústi Ármann 
hf., verzlun, Klapparstíg 38, Reykjavík, og skrásett 1. nóv. 1966. 

gi 
Merkið er skrásett fyrir alls konar barnafatnað. 

  

Skrás. 1966, nr. 254. Tilkynnt 7. okt. 1966, kl. 13.30, af British-American To- 

bacco Company, Limited, iðjurekstur, Westminster House 7, Millbank, London S. 
W. 1. Englandi, og skrásett 1. nóv. 1966. 

Skyggður einkennismiði í fjórum reitum. Á alla reitina er letrað orðið: 
PERFECTOSS, og á einum reitnum auk þess mynd af stórri byggingu á hæð. 
  

  

    
  

  

  

  

  
  

    
                        

    
      
        
  
Merkið er skrásett í London 7. sept. 1965, í 34. flokki, fyrir sigarettur.
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Skrás. 1966, nr. 255. Tilkynnt 7. okt. 1966, kl. 15.30, af Sandoz A. G., iðjurekstur, 

Lichtstrasse 35, Basel, Sviss, og skrásett 1. nóv. 1966. 

Orðið: BRINEDIN 

Samkvæmt tilkynningu dags. 5. apríl 1963, er merkið skrásett í Bern í 1., 3. 

og 5. flokki, fyrir lyf. 

Skrás. 1966, nr. 256. Tilkynnt 7. okt. 1966, kl. 15.30, af sama, og skrásett 1. 

nóv. 1966. 

Orðið: BRINERDIN 

Samkvæmt tilkynningu dags. 5. apríl 1963, er merkið skrásett í Bern, í 1., 3. og 
5. flokki, fyrir lyf. 

Skrás. 1966, nr. 257. Tilkynnt 12. okt. 1966, kl. 16.30, af Anasco, Arznei- 

und Gesundsheitspflegemittel G. m. b. H., iðjurekstur, Nerobergstrasse 17, Wies- 
baden, Þýzkalandi, og skrásett 1. nóv. 1966. 

Orðið: AKVIT 

Samkvæmt tilkynningu 19. april 1966, er merkið skrásett í Munchen 4. júlí 
1966, í 2. flokki, fyrir lyf, kemiskar vörur til lækninga og heilsuverndar, lyffræði- 
lega framleiddar efnavörur, plástra, sáraumbúðir, efni til eyðingar meindýra og 
illgresis, efni til gerilsneyðingar- og rotvarna (sóttheinsunarefni), efni til varðveizlu 

og geymsluþolsauka matvæla. 

Skrás. 1966, nr. 258. Tilkynnt 12. okt. 1966, kl. 16.30 af Hf. Ölgerðinni Egill 
Skallagrímsson, iðjurekstur, Laugavegi 172, Reykjavík, og skrásett 1. nóv. 1966. 

Ferhyrnt merki og efst í miðju er mynd af kórónu í brúnum lit á ljósum grunni. 
Þar undir bogadreginn borði í brúnum lit. Á honum stendur í dökkbrúnum lit: 
Ölgerðin Egill Skallagrímsson. Þar undir borði í dökkbrúnum lit, er á stendur: 
Reykjavík. Þá kemur reitur í dökkbrúnum lit yfir þvert merkið og á honum stend- 
ur orðið: Maltextrakt. Undir reitnum er hvítur hringur umdreginn dökkbrúnni línu. 
Í þessum reit eru upphafsstafirnir: E. S. Neðst er svo ljósbrúnn reitur og á hann 
skráð dökkbrúnum stöfum: Nærandi og styrkjandi, gefur hraustlegt og gott útlit 
og bætir meltinguna. Merkið er allt innan dökkbrúns ramma með ljósbrúnum depl- 
um. Milli textanna í merkinu eru kornöx til skreytingar.
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Merkið er skrásett fyrir öltegund þá, er nefnist maltextrakt. 

Skrás. 1966, nr. 259. Tilkynnt 12. okt. 1966, kl. 16.30, af Hf. Ölgerðinni Egill 
Skallagrímsson, iðjurekstur, Laugavegi 172, Reykjavík, og skrásett 1. nóv. 1966. 

Merkið er sporöskjulagað í grænum grunnlit. Á hvítum reit, bogadregnum yfir 
þvert merkið stendur rauðum stöfum: Pilsner. Fyrir ofan á miðju mynd af rauðri 
kórónu. Á hvítum bogadregnum reit með útjaðri stendur: H. F. Ölgerðin Egill 
Skallagrímsson, að ofan og að neðan: Reykjavík, hvort tveggja skráð grænum stöf- 
um. Báðum megin mynd af kornöxum. Fyrir neðan standa í bogadreginni línu 
orðin: Geymist á köldum stað. Á miðju, undir orðinu Pilsner, er hvítur hringur og 
á honum stafirnir E. S. í rauðum lit. Umhverfis skreyting úr humlum. 

  
Merkið er skrásett fyrir öltegund þá, er kallast Pilsner. B 79
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Skrás. 1966, nr. 260. Tilkynnt 12. okt. 1966, kl. 16.30, af Hf. Ölgerðinni Egill 

Skallagrímsson, iðjurekstur, Laugavegi 172, Reykjavík, og skrásett 1. nóv. 1966. 
Sporöðskjulagað merki og yfir það þvert er blá rönd og á henni stendur hvit- 

um gullbryddum stöfum orðin: Polar Beer. Fyrir ofan í miðju er gullin kóróna í 
ljósbláum fleti. Neðar er samsvarandi flötur og á honum mynd af hvítum ísbirni 
á jaka. Á sporöskjulöguðum bláum hring umhverfis merkið stendur að ofan: The 
Brewery Egill Skallagrímsson Ltd. og að neðan: Reykjavík Iceland, — hvort 
tveggja skráð hvítu letri. Útlínur merkisins er gullin rönd. 

  
Merkið er skrásett fyrir áfengan bjór til útflutnings. 

Skrás. 1966, nr. 261. Tilkynnt 1. júlí 1965, kl. 15.00, af Alfred Dunhill Limited, 

iðjurekstur og verzlun, 30 Duke Street, St. James's, London, Englandi, og skrásett 
1. nóv. 1966. 

Gylltur ferstrendur einkennismiði. Efst stendur talan 20 bæði í vinstra og hægra 
horni. Þar fyrir neðan er rautt band og á því standa til vinstri orðin: KING SIZE. 
Þá í miðju orðin: Virgina Filter, og til hægri orðin KING SIZE. Orðin eru með gylltu 
letri. Á miðjum miðanum standa orðin: dunhill og FILTER CIGARETTES. Til hægri 
og vinstri stendur lóðrétt orðið Dunhill. Orðin Dunhill og FILTER CIGARETTES eru 
skráð svörtu letri. Neðst er rauður flötur og á honum miðjum gylltur hringmynd- 
aður flötur, en fyrir ofan hann stendur orðið: DUNHILL, en fyrir neðan orðin: 
FILTER TIPPED. Þessi orð eru með gylltu letri.
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Merkid er skråsett 28. mai 1965 i London, i 34. flokki, fyrir Virgina sigar- 

settur med siu. 

Skrås. 1966, nr. 262. Tilkynnt 25. okt. 1965, kl. 11.15 årdegis, af Aksjeselskapet 
Freia, iðjurekstur og verzlun, Verksgaten 28, Oslo, Noregi, og skrásett 1. nóv. 
1966. 

Orðið: EXELLENCE 

Samkvæmt tilkynningu 18. okt. 1965, er merkið skrásett í Oslo 23. júní 1966, 
i 30. flokki, fyrir kakaó, suðusúkkulaði, átsúkkulaði, konfekt og sykurvörur. 

Skrás. 1966, nr. 263. Tilkynnt 17. maí 1965, kl. 11.30 árdegis, af The American 
Tobacco Company, iðjurekstur, 150 East 42nd Street, New York, N. Y., Banda- 

ríkjunum, og skrásett 1. nóv. 1966. 

BERMUDA 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 25. jan. 1965, er merkið skrásett í Washington D. C. 23. 
ágúst 1966, í 17. flokki, fyrir sighrettur. 

Skrás. 1966, nr. 264. Tilkynnt 14. okt. 1966, kl. 16.00, af J. R. Freeman & Son 

Limited, iðjurekstur, 97/101, Cannonstreet, London E. C. 4, Englandi, og skrásett 
20. nóv. 1966. 

Ferstrendur einkennismiði. Á neðri hluta miðans er mynd af skikkjuklædd-
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um manni, en utan um myndina er blómsveigur. Efri hluti einkennismiðans er 
skyggður flötur með áletruninni: DON CARLOS. 

  

  

  

  

    

Merkið er skrásett í London 7. sept. 1882, í 45. flokki, fyrir tóbak og vindla. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 7. sept. 1966. 

Skrás. 1966, nr. 265. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af Schweizerische 

Aluminium AG, iðjurekstur og verzlun, Chippis, Kanton Wallis, Sviss, og skrá- 

sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: ANTICORODAL 

Samkvæmt tilkynningu 6. mai 1947, er merkið skrásett í Bern 12. júlí 1947 
fyrir ál og álblöndur, magnesium og magnesiumblöndur, óunnar, plötur og renn- 
inga, þynnur, stengur, rör, stengur með margs konar þversniði, vir úr áli, álblönd- 
ur, magnesium og magnesiumblöndur, einnig blandað öðrum málmum, duft úr létt- 
um málmum, húðaða léttmálma, korn úr léttum málmum, steypuhluta, valsaðar 

blakkir, pressaða bolta og smíðaða hluti úr léttum málmum. 

Skrás. 1966, nr. 266. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: VERTICLAD 

Samkvæmt tilkynningu 4. marz 1959, er merkið skrásett í Bern 16. apríl 1959 
fyrir venjulega málma, sérstaklega ál og álblöndur, sem plötur, renninga, þynnur, 
stengur og aðrar hálfunnar vörur, einnig í sambandi við aðra málma, bylgjuplötur, 
veggplötur og þakklæðningu. 

Skrás. 1966, nr. 267. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: ALUMAN 

Samkvæmt tilkynningu 2. apríl 1958, er merkið skrásett í Bern 30. april 1958 
fyrir ál og álblöndur, óunnið og hálfunnið.
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Skrás. 1966, nr. 268. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: PERALUMAN 

Samkvæmt tilkynningu 26. ágúst 1953, er merkið skrásett í Bern 24. sept. 1953 

fyrir álblöndur. 

Skrás. 1966, nr. 269. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: ISOGAST 

Samkvæmt tilkynningu 31. maí 1965, er merkið skrásett í Bern 10. ágúst 1965, 

í 2. og 6. flokki, fyrir óunna og hálfunna málma (ekki góðmálma) og blöndur 

þeirra, ál, álblöndur, magnesium og magnesiumblöndur, óunnar; plötur, renninga, 

þynnur, stengur, rör og stengur með mismunandi þversniði, þræði úr áli, álblönd- 

um, magnesium og magnesiumblöndum, einnig blandað með öðrum málmum, duft úr 

léttmálmum, korn úr léttmálmum, húðaða léttmálma, steypustykki, valsaðar blakkir, 
pressaða bolta og smíðaða hluta úr léttmálmi. 

Skrás. 1966, nr. 270. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.55 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: LONGSPAN 

Samkvæmt tilkynningu 4. marz 1959, er merkið skrásett í Bern 16. april 1959 

fyrir venjulega málma, sérstaklega ál og álblöndur, sem plötur, renninga, þynnur, 

stengur og aðrar hálfunnar vörur, einnig í sambandi við aðra málma, bylgjuplötur, 

veggplötur og þakklæðningu. 

Skrás. 1966, nr. 271. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: ALSEC 

Samkvæmt tilkynningu 20. marz 1956, er merkið skrásett í Bern 14. maí 1956 
fyrir óunna og hálfunna málma, sérstaklega ál og álblöndur; plötur, renninga, þynn- 
ur, stengur, rör og stengur með mismunandi þversniði úr málmi, einnig Í sambandi 
við aðra málma, rör, stengur og stengur með mismunandi þversniði úr tré, togleðri 
eða gerviefnum; dyra-, glugga-, sýningargluggakarma, svo og aðra karma, handrið, 
festingar og lamir fyrir byggingar og húsgögn; húsgögn. 

Skrás. 1966, nr. 272: Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45, árdegis, af sama, og skrá- 

sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: UNIDUR 

Samkvæmt tilkynningu 5. okt. 1956, er merkið skrásett í Bern 26. des. 1956 
fyrir óunna málma, sérstaklega ál, álblöndur, magnesium, magnesiumblöndur, plöt- 
ur, renninga, þynnur, stengur, rör og stengur með mismunandi þversniði, þræði úr 
málmi, sérstaklega úr áli, álblöndum, magnesium og magnesiumblöndum, líka í sam- 
bandi við aðra málma, málmduft, málmkorn, húðaða málma, steypustykki, valsaðar 

blakkir, pressaða bolta og smíðaða hluta úr málmi, sérstaklega úr léttum málmum, 

vélahluta og þætti úr málmi.
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Skrás. 1966, nr. 273. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af sama, og skrásett 
20. nóv. 1966. 

Orðið: ALUCOLUKXK 

Samkvæmt tilkynningu 17. sept. 1962, er merkið skrásett í Bern 16. nóv. 1962, í 
6. flokki fyrir plötur, renninga, þynnur, stengur með mismunandi þversniði, þræði úr 

málmi, sérstaklega úr áli eða álblöndum, húðaða málma og plötur og renninga lakk- 
aða eða húðaða með öðrum lífrænum eða gerviefnum, svo og aðrar hálfunnar vörur. 

Skrás. 1966, nr. 274. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: ALDREY 

Samkvæmt tilkynningu 6. maí 1947, er merkið skrásett í Bern 12. júlí 1947 fyrir 
óunna málma, sérstaklega ál, álblöndur, magnesium, magnesiumblöndur, plötur, 
renninga, þynnur, stengur, rör, stengur með mismunandi þversniði, málmþræði, sér- 

staklega úr áli, álblöndum, magnesium, magnesiumblöndum, einnig í sambandi við 
aðra málma, málmduft, málmkorn; húðaða málma, steypuhluta, valsaðar blakkir, 
pressaða bolta og smíðaða hluta úr málmi, sérstaklega léttmálmi, vélahluta, þætti úr 
málmi, gashylki, suðuílát og önnur eldhús- og heimilistæki, tæki og ílát til kjöt- 
vinnslu, ostagerðar, mjólkurvinnslu, brauðgerðar, kökugerðar, áhöld og ílát til mat- 
vælavinnslu og efnaiðnaðar, þakklæðningu, handrið, dyra-, glugga-, og sýningar- 
sluggakarma, festingar og hjarir af öllum gerðum, sérstaklega fyrir byggingar og 
húsgögn, húsgögn, lýsingartæki og ljóskastara, spegla, skilti, sportvörur, hluta til 
farartækja, smávörur, svo sem hnappa, prjóna, rennilása, skrifstofuáhöld, áhöld 

fyrir reykingar, flugeldablöndur, efni og tæki til suðu og kveikingar málma. 

Skrás. 1966, nr. 275. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: EXTRUDAL 

Samkvæmt tilkynningu 2. sept. 1966, er merkið skrásett í Bern 11. okt. 1966, 
í 1., 2, 3., 6.—9., 11., 12., 13., 16., 20., 21., 26., 28. og 34. flokki, fyrir óunna málma, 

sérstaklega ál, álblöndur, magnesiumblöndur, plötur, renninga, þynnur, stengur, rör 
og stengur með öðru þversniði, þræði úr málmi, sérstaklega úr áli, álblöndum, 
magnesium, magnesiumblöndum, líka blönduð öðrum málmum, málmduft, málm- 
korn, húðaða málma, steypta hluti, valsaðar blakkir, pressaða bolta og smíðaða hluti 
úr málmum, sérstaklega úr léttum málmum, vélahluta, þætti úr málmi, gashylki, 
suðuílát og önnur eldhús- og heimilistæki, tæki og ílát til kjötvinnslu, ostagerðar, 
mjólkurvinnslu, brauðgerðar, kökugerðar, tæki og ílát til matvælavinnslu og efna- 
iðnaðar, þakklæðingu, handrið, karma fyrir dyr, glugga og sýningarglugga, hvers 
konar festingar og hjörur, sérstaklega fyrir byggingar og húsgögn, húsgögn, lýsingar- 
tæki, og ljóskastara, spegla, skilti, sportvörur, hluta fyrir farartæki, smávörur, svo 
sem hnappa, prjóna, rennilása, skrifstofuáhöld, tæki til reykinga, flugeldablöndur, 
efni og áhöld til suðu og kveikingar málma. 

Skrás. 1966, nr. 276. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: GRINATAL
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Samkvæmt tilkynningu 4. marz 1958, er merkið skrásett í Bern 18. apríl 1958 
fyrir óunna málma, sérstaklega ál, álblöndur, magnesium, magnesiumblöndur, plötur, 
renninga, þynnur, stengur, rör og stengur með mismunandi þversniði, þræði úr málmi, 
sérstaklega áli, álblöndum, magnesium, magnesiumblöndum, einnig í sambandi við 
aðra málma, málmduft, málmkorn, húðaða málma, steypuhluta, valsaðar blakkir, 

pressaða bolta og smíðaða hluta úr málmi, sérstaklega léttmálmi, vélahluti, þætti úr 
málmi, gashylki, suðuílát og önnur eldhús- og heimilistæki, tæki og ílát til kjöt- 
vinnslu, ostagerðar, mjólkurvinnslu, brauðgerðar og kökugerðar; tæki og ílát til 
matvælavinnslu og efnaiðnaðar, þakklæðingu, handrið, karma fyrir dyr, glugga og 
sýningarglugga, alls konar festingar og lamir, sérstaklega fyrir byggingar og hús- 
gögn, lýsingartæki og ljóskastara, spegla, skilti, sportvörur, hluti til farartækja, 
smávörur, svo sem hnappa, prjóna, rennilása, skrifstofuáhöld, læki og áhöld til 
reykinga. 

Skrás. 1966, nr. 277. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 9.45 árdegis, af sama og skrá- 
sett 20. nóv. 1966. 

Orðið: SILAFONT 

Samkvæmt tilkynningu 26. maí 1965, var merkið skrásett í Bern 9. júlí 1965, í 
6.—9., 21. og 28. flokki, fyrir óunna málma, sérstaklega ál, álblöndur, magnesium, 
magnesiumblöndur, plötur, renninga, þynnur, stengur, rör og stengur með ýmisleg- 

um þversniðum, þræði úr málmi, sérstaklega áli, álblöndum, magnesium, magnesium- 

blöndum, einnig blönduð öðrum málmum, húðaða málma, steypuhluta af öllum 
gerðum, valsaðar blakkir, pressaða bolta og smíðaða hluta úr málmi, sérstaklega úr 
léttmálmi, vélahluta, eldhús- og heimilistæki, tæki fyrir matvælavinnslu og efna- 
iðnað; festingar og lamir alls konar, sérstaklega fyrir byggingar og húsgögn; sport- 
vörur. 

Skrás. 1966, nr. 278. Tilkynnt 18. okt. 1966, kl. 11.00 árdegis, af Sarah Voventry, 
Inc., iðjurekstur og verzlun, 165 East Union Street, Newark, New York, N. Y., Banda- 

ríkjunum, og skrásett 15. nóv. 1966. 

Orðin: SARAH COV 

Samkvæmt tilkynningu 23. febr. 1961, er merkið skrásett í Washington D. C. 
9. jan. 1962, í 28. flokki, fyrir skartgripi fyrir karlmenn og konur. 

Skrás. 1966, nr. 279. Tilkynnt 20. okt. 1966, kl. 15.20, af William Grant £ Sons 
Limited, iðjurekstur, The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Skotlandi, og skrásett 
15. nóv. 1966. 

Orðin: ROYAL GRANT'S 
Merkið er skrásett í London 4. des. 1962, í 33. flokki, fyrir skozkt whisky. 

Skrás. 1966, nr. 280. Tilkynnt 25. okt. 1966, kl. 11.15 árdegis, af Rothmans of 

Pall Mall Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zúrich 8035, Sviss, 

og skrásett 15. nóv. 1966. 

Orðið: PULLMAN 

Samkvæmt tilkynningu 2. okt. 1947, er merkið skrásett í Bern 3. des. 1947 fyrir 
sigarettur og tóbak.
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Skrás. 1966, nr. 281. Tilkynnt 26. okt. 1966, kl. 11.15 árdegis, af St. Regis Tobacco 
Corporation Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, 8035 Zurich, Sviss, 
og skrásett 30. nóv. 1966. 

Innan ferstrendrar umgerðar eru afmarkaðir þrír fletir. Á fletinum til hægri 
stendur orðið: MORITZ. 1 

  

  

  

  

Samkvæmt tilkynningu 22. júní 1962, er merkið skrásett í Bern 20. ágúst 1962, 
í 34. flokki, fyrir tóbak, hverrar tegundar sem er. 

Skrás. 1966, nr. 282. Tilkynnt 26. okt. 1966, kl. 11.45 árdegis, af Johann Maria 
Farina gegenúber dem Júlichs-Platz, iðjurekstur og verzlun, Obenmarspforten 21, 
Köln/Rhein, Þýzkalandi, og skrásett 30. nóv. 1966. 

Orðin: vis-ávis 

Samkvæmt tilkynningu 6. des. 1926, er merkið skrásett í Minchen 27. apríl 1927, 

í 34. flokki, fyrir læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga og heilsuverndar, lyf 
og lyfjavarning, plástra, sáraumbúðir, efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, 
sótthreinsunarefni, ilmvörur, fegrunarmeðul, eterolíur, sápur, þvotta- og bleikingar- 
efni, sterkju og sterkjuefni, litarefni í þvott, efni til að ná burt blettum, ryðvarnar- 

efni, fágunar- og fægiefni (þó ekki fyrir leður), slípunarefni. 
Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 6. des. 1956. 

Skrás. 1966, nr. 283. Tilkynnt 26. okt. 1966, kl. 11.45 árdegis, af sama, og skrá- 
sett 30. nóv. 1966. 

Orðin: Farina gegenúber 

Samkvæmt tilkynningu 31. ágúst 1929, er merkið skrásett í Munchen 7. des. 1929, 
í 34. flokki, fyrir lyf til hressingar og upplifgunar, meðul við höfuðverk, gigt og 
taugakvölum, sótthreinsunarefni og kemiskar afurðir til heilsuverndar, kölnarvatn, 

ilmvörur, fegrunarmeðul, eterolíur, sápur, þvotta- og bleikingarefni, sterkju og 
sterkjuefni, litarefni í þvott, efni til að ná burtu blettum, ryðvarnarefni, fágunar- 
og fægiefni, (þó ekki fyrir leður), slípunarefni. 

Skrásetning vörumerkis þessa var síðast endurnýjuð 31. ágúst 1959. 

Skrás. 1966, nr. 284. Tilkynnt 26. okt. 1966, kl. 11.45 árdegis, af sama, og skrá- 

sett 30. nóv. 1966.
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Orðin: Johann Maria Farina gegenúber dem Júlichs-Platz, skráð skrifstöfum 
með ritflúri undir.    

Samkvæmt tilkynningu 12. des. 1962, er merkið skrásett í Múnchen 29. jan. 
1963, í 34. flokki, fyrir kemiskar afurðir til heilsubótar og heilsuverndar, þ. e. meðul 
til hressingar og upplifgunar og við höfuðverk, gigtar- og taugakvölum, meðul til 
að eyða dýrum — þ. e. varnarmeðul til að bera á gegn skordýrastungu, Kölnarvatn, 
ilmvörur, fegrunarmeðul, eterolíur, sápur, þvotta- og bleikingaefni, sterkju og 
sterkjuefni til þvotta, litarefni í þvott, efni til að ná burt blettum, fágunarefni (þó 
ekki fyrir leður). 

Skrás. 1966, nr. 285. Tilkynnt 3. nóv. 1966, kl. 16.10, af Rothmans of Pall Mall 
Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergstrasse 79, Zirich 8035, Sviss, og skrá- 
sett 30. nóv. 1966. 

Merkið er borðalögð ermi og hönd, er heldur á sigarettupakka. Á pakkanum 
standa orðin: Rothmans KING SIZE. 
  

  

      

Samkvæmt tilkynningu 19. marz 1966, er merkið skrásett í Bern 9. maí 1966, i 

34. flokki, fyrir óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 286. Tilkynnt 4. nóv. 1966, kl. 15.50, af sama, og skrásett 30. 
nóv. 1966. 

Merkið er ferstrendur einkennismiði. Efst standa orðin: PALL MALL og myndir 
af tveim kórónum. Þar fyrir neðan eru til vinstri tveir láréttir ílangir afmarkaðir 
fletir. Þá er lóðréttur flötur og standa á honum orðin: PALL MALL. Þá stendur 
lóðrétt orðið: ROTHMANS. Til hægri eru tveir láréttir ílangir fletir og standa 
á þeim orðin: PALL MALL. 

B 80
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Samkvæmt tilkynningu 29. ágúst 1963, er merkið skrásett í Bern 12. okt. 1963, 
í 34. flokki, fyrir óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 287. Tilkynnt 3. nóv. 1966, kl. 17.00, af UHU-Werk H. u. M. 
Fischer, iðjurekstur og verzlun, Hánferstrasse 34, Búhl (Baden), Þýzkalandi, og 
skrásett 30. nóv. 1966. 

Orðið: babydas 

Samkvæmt tilkynningu 7. april 1966, er merkið skrásett í Múnchen 19. júlí 1966, 
í 2. flokki, fyrir baðefni til lækninga og fegrunar, baðolíur, baðblöndur, baðtöflur, 
baðvötn, baðsápu og baðsölt. 

Skrás. 1966, nr. 288. Tilkynnt 11. nóv. 1966, kl. 15.00, af Miles Laboratories 

Limited, iðjurekstur, 1127 Myrtle Street, Elkhart, Indiana, Bandaríkjunum, og skrá- 
sett 30. nóv. 1966. 

Orðið: LAB-TEK 
Samkvæmt tilkynningu 2. nóv. 1959, er merkið skrásett í Washington D. C. 9. júlí 

1963, í 26. flokki, fyrir útbúnað í rannsóknastofur sjúkrahúsa, þ. e. skápa, plötur, 
gler- og plastvörur fyrir rannsóknastofur og tæki til að búa til plötur. 

Skrás. 1966, nr. 289. Tilkynnt 3. okt. 1966, kl. 10.00 árdegis, af The Hobart 
Manufacturing Company, iðjurekstur og verzlun, 711 Pennsylvania Avenue, Troy, 
Ohio 45373, Bandaríkjunum, og skrásett 30. nóv. 1966. 

Orðið: Kitchen Aid 

Samkvæmt tilkynningu 11. okt. 1954, er merkið skrásett í Washington D. C. 3. 
jan. 1956, í 23. flokki, fyrir vélar til að hræra og blanda fæðuefnum ásamt fylgi- 

hlutum fyrir slíkar vélar til að stjórna mötun fæðuefna í þær; vélar til að ná vökva 
úr fæðuefnum, til að sneiða, afhýða, mylja, saxa, mala, sía, píska, hræra og blanda 
fæðuefnum, til að brjóta ís, til brýnslu hnífa, til að berja (buff), til að opna dósir, 
hýða baunir, vélar til að mala kaffi, til að þvo leirtau, svo og fyrir hluta þessara véla. 

Skrás. 1966, nr. 290. Tilkynnt 12. ágúst 1966, kl. 11.45 árdegis, af Carreras Limited, 

iðjurekstur og verzlun, Christopher Martin Road, Basildon, Essex, Englandi, og skrá- 
sett 30. nóv. 1966. 

Ferstrendur hornréttur einkennismiði og eru yzt til vinstri og hægri breiðir 
svartir fletir. Í miðju stendur efst orðið: CARRERAS, en þar undir stendur: Number
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7. Þar fyrir neðan er innan sporöskjulagaðs hrings sporöskjulagaður flötur og á 
honum skjaldarmerki. 
  

CARRERAS 

Older 

      

Merkið er skrásett í London 28. sept. 1965, í 34. flokki, fyrir tóbak, hvort heldur 
unnið eða óunnið. 

Skrás. 1966, nr. 291. Tilkynnt 19. okt. 1966, kl. 15.00, af Bifreiðum & landbúnaðar- 

vélum hf., innflutningsverzlun, heildverzlun, smásala, Suðurlandsbraut 14, Reykja- 
vík, og skrásett 30. nóv. 1966. 

Merkið er stökkvandi dådyr, séð frá hlið. 

Skrás. 1966, nr. 292. Tilkynnt 19. okt. 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 30. 

nóv. 1966. 
Merkið er stökkvandi dådyr, séð frá hlið. Undir eru upphafsstafirnir B & L. 

  

Skrás. 1966, nr. 293. Tilkynnt 19. okt. 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 30. 

nóv. 1966. 
Merkið er orðin: BIFREIÐAR OG LANDBÚNAÐARVÉLAR í hálfhring og inni 

í honum er mynd af stökkvandi dádýri, séð frá hlið. Undir eru upphafsstafirnir: 
B& L.
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Skrás. 1966, nr. 294. Tilkynnt 31. okt. 1966, kl. 15.00, af Aktiebolaget Tetra Pak, 

idjurexstur og verzlun, Lund, Svíþjóð, og skrásett 30. nóv. 1966. 

O:ðið: BRIK 

Samkvæmt tilkynningu 27. nóv. 1963, er merkið skrásett í Stokkhólmi 16. sept. 

1966, í 6., 7. 16., 17., 20. og 21. flokki, fyrir umbúðir, pakkningar og pökkunarefni 

úr málmi, þar á meðal málmþynnur í umbúðaskyni, flutningakörtur úr járni og 

járnþræði, pökkunarvélar og hluti til þeirra burðarkassa, poka, kassa, pappakassa, 

límborða, borða, gagnsæjar þynnur, öskjur, pappakassa, svo og aðrar umbúðir og 

pökkunarefni úr pappa eða gerviplasti, umbúðir og pökkunarefni úr bakelit og gervi- 
Drasti, svo og samsetningar úr þessum efnum, umbúðir og pökkunarefni, þar á 
meðal samleggjanleg rör, pípur úr tré, tréull og gerviviðarkvoðumassa, svo og 
flutningskörfur úr tré og gerviplasti, gler og öll form til umbúða og pökkunar, gler- 

umbúðir og glerpakkanir. 

Skrás. 1966, nr. 295. Tilkynnt 14. nóv. 1966, kl. 13.15, af Blikksmiðjunni hf., iðju- 

rekstur, Skeifunni 3, Reykjavík, og skrásett 30. nóv. 1966. 

Mynd af steðja, — í miðju hans er upphafsstafurinn B. Fyrir ofan steðjann 

stendur orðið: BLIKKSMIÐJAN HF. skráð upphafsstöfum. 

BLIKKSMIÐJAN HE 

En 

Merkið er skrásett fyrir alls konar vörur úr blikki og málmi. 

Skrás. 1966, nr. 296. Tilkynnt 18. nóv. 1966, kl. 16.45, af Sana hf., iðjurekstur og 
verzlun, Norðurgötu 57, Akureyri, og skrásett 30. nóv. 1966. 

Fimmhyrndur einkennismiði með silfurlitum kanti. Grunnlitur er blár með 

hvítri mynd af Íslandi. Í efsta horni miðans er stílfærð mynd af fugli á rauðum 

grunni, en þar undir stendur stórum upphafsstöfum orðið: THULE. Neðan til er 
rauður borði og á honum orðið: LAGERÖL og þar undir orðin: ÖLGERÐIN SANA 

HF. AKUREYRI.
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Merkið er skrásett fyrir öl, gosdrykki og drykkjarvörur hvers konar. 

Skrás. 1966, nr. 297. Tilkynnt 9. maí 1966, kl. 14.00, af Carreras Limited, iðju- 
rekstur og verzlun, Christopher Martin Road, Basildon, Essex, Englandi, og skrá- 

sett 30. nóv. 1966. 
Innan rétthyrndrar ferhyrndrar umgerðar er efst skjaldarmerki. Þá er band yfir 

miðjan miðann og undir því standa orðin: CARRERAS BUCKINGHAM VIRGINIA, 

en beggja megin við þau standa orðin: CARRERAS. Neðst er band yfir miðann. 
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Merkið er skrásett í London 13. nóv. 1964, í 34. flokki, fyrir unnið tóbak.
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Skrás. 1966, nr. 298. Tilkynnt 12. okt. 1965, kl. 11.30 árdegis, af Merck & Co., 
Inc., iðjurekstur, 126 E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum, og 
skrásett 30. nóv. 1966. 

Orðið: RAPIDERM 

Samkvæmt tilkynningu 18. ágúst 1965, er merkið skrásett í Washington D. C. 
1. nóv. 1966, í 18. flokki, fyrir dimethyl sulfoxide til dýralækninga. 

Skrás. 1966, nr. 299. Tilkynnt 2. nóv. 1966, kl. 11.30 árdegis, af Alberto-Culver 

Company, iðjurekstur og verzlun, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park. Illinois, 
Bandaríkjunum, og skrásett 30. nóv. 1966. 

Orðið: MIRAL 

Samkvæmt tilkynningu 27. marz 1964, er merkið skrásett í Washington D. C. 
16. febr. 1965, í 51. flokki, fyrir hárlagningarvökva með næringu Í. 

Skrás. 1966, nr. 300. Tilkynnt 15. nóv. 1966, kl. 16.50, af VEB- Puppenfabrik 
Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Albrectstrasse 2—4, Waltershausen i. Thúr., Þýzka- 
landi, og skrásett 30. nóv. 1966. 

Innan hrings er mynd af brúðu og stendur á henni orðið: biggi. 

  

Samkvæmt tilkynningu 2. júní 1965, er merkið skrásett í Berlin 19. ágúst 1965, í 
28. flokki, fyrir brúður. 

Skrás. 1966, nr. 301. Tilkynnt 21. nóv. 1966, kl. 15.00, af Farbenfabriken Bayer 
Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, 509, Leverkusen, Þýzkalandi, og skrásett 15. 
des. 1966. 

Orðið: hartmoltopren skráð hvítum stöfum á ferhyrndum aflöngum svörtum 
reit. 

harlimollopren 

Samkvæmt tilkynningu 18. júní 1965, er merkið skrásett í Múnchen 15. des. 1965, 
í 7. fl., fyrir innlagningarefni og tæki til hitunar, eldunar, kælingar, þurrkunar, loft- 
ræstingar, vatnsleiðslu, baðs- og salerna, þéttingar og pakkningar, varmaverndar- og 
einangrunarefni, asbestframleiðslu til notkunar í tækni tilgangi, einnig í sambandi
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við frauðefni, einkum einangrunarefni, hluti í yfirbyggingar járnbrauta, hluti til 
farartækja, flytjanleg hús, byggingarefni, tilbúna byggingarhluta fyrir háhús, klæðn- 
ingsplötur utan á húsveggi, dyr og milliveggi, svo og þak einangrunarplötur, þrí- 
viddarbyggingarhluta eða rými, einangrunarefni fyrir kulda- og varmaverndarein- 
angrun kæli- og matvælageymslna, tanka, kælihús og röraleiðslur. 

Skrás. 1966, nr. 302. Tilkynnt 24. nóv. 1966, kl. 16.00, af Seperic S. A., iðjurekst- 

ur og verzlun, Morat, Sviss, og skrásett 15. des. 1966. 
Orðið: 

PHYTO-P-H- A 

Samkvæmt tilkynningu 21. juni 1966, er merkið skrásett í Bern 30. ágúst 1966, 
i 5. flokki, fyrir hvers konar lyf, lyf til dýralækninga, lyf vegna heilbrigði og mata- 
ræðis, fyrir plástra, efni í sárabindi, sótthreinsunarlyf. 

Skrás. 1966, nr. 303. Tilkynnt 24. nóv. 1966, kl. 16.30, af Kassagerð Reykjavík- 
ur hf., iðjurekstur, Kleppsvegi 33, Reykjavík, og skrásett 15. des. 1966. 

Tveir rétthyrndir ferhyrningar, er snúa hvor horni upp og öðru niður, og grípa 
hvor inn í annan og mynda í miðju ferhyrndan reit. Hornin, sem snúa upp, eru tengd 
saman með lóðréttu striki og einnig þau tvö, er snúa niður. 

  

Réttur er áskilinn til að nota merkið í hvers konar stærðum, gerðum og litum. 
Merkið er skrásett fyrir allar vörur úr pappír, pappa og plasti. 

Skrás. 1966, nr. 304. Tilkynnt 24. nóv. 1966, kl. 16.30, af sama, og skrásett 15. 
des. 1966. 

Orðin: KASSAGERÐ REYKJAVÍKUR, er mynda sporðskjulagaðan hring. Inn- 
an hringsins eru tveir rétthyrndir ferhyrningar, er snúa hvor horni upp og öðru 
niður, og grípa hvor inn í annan og mynda í miðju ferhyrndan reit. Hornin, sem snúa 
upp, eru tengd saman með lóðréttu striki og einnig þau tvö, er snúa niður.
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Réttur er áskilinn til að nota merkið í hvers konar stærðum, gerðum og litum. 

Merkið er skrásett fyrir allar vörur úr pappír, pappa og plasti. 

Skrás. 1966, nr. 305. Tilkynnt 25. nóv. 1966, kl. 10.30 árdegis, af Skandinavisk 
Tobakskompagni A/S, iðjurekstur og verzlun, Sönderlundvej 212, Herlev, Danmörk, 

og skrásett 15. des. 1966. 

Orðin: TOWN £ COUNTRY 

Samkvæmt tilkynningu 25. marz 1964, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 30. 
maí 1964, í 34. flokki, fyrir tóbak, unnið og óunnið, hluti fyrir reykingamenn, 
eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 306. Tilkynnt 25. nóv. 1966, kl. 16.30, af Sandoz A. G., iðjurekstur 
og verzlun, Lichtstrasse 35, Basel, Sviss, og skrásett 15. des. 1966. 

Orðið: SANPECTOSSAL 

Merkið er skrásett í Bern 9. april 1965, í 3. flokki, fyrir lyf. 

Skrás. 1966, nr. 307. Tilkynnt 1. des. 1966, kl. 11.30 árdegis, af Imperial Chemical 
Industries Limited, iðjurekstur, Imperial Chemical House, Millbank, London S. W. 1, 

Englandi, og skrásett 15. des. 1966. 
Orðið: BRI skráð dökkum upphafsstöfum með stjörnu í efri enda I-sins, — 

undir stendur orðið: NYLON skráð grennri upphafsstöfum. 

* 

Merkið er skrásett í London 16. okt. 1962, í 22. og 23. flokki, fyrir kaðla, línur, 
tjöld, sóltjöld, yfirbreiðslur, segl, poka, bólstrunarefni eða itróð, óunnið þráðaefni 
til framleiðslu á vefnaðarvörum, garn og þráð, allt úr næloni.
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Skrás. 1966, nr. 308. Tilkynnt 5. des. 1966, kl. 16.30, af Turmac Tobacco Company 

Limited, iðjurekstur og verzlun, Drentestraat 21, Amsterdam, Hollandi, og skrásett 

15. des. 1966. 

Orðið: CHAMPLAIN 

Samkvæmt tilkynningu 4. marz 1965, er merkið skrásett í Haag 7. maí 1965, í 34. 

flokki, fyrir tóbak, tóbaksafurðir, sígarettur, vindla, reykingamannavörur og eld- 

spýtur. 

Skrás. 1966, nr. 309. Tilkynnt 26. nóv. 1966, kl. 10.00 árdegis, af American- 

Cigarette Company (Overseas) Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergsstrasse 79, 
Zurich 6, Sviss, og skråsett 15. des. 1966. 

Á umbúðamiða, sem skipt er í marga reiti, standa tvisvar efst á láréttu dökku 

bandi orðin: EL CANO 10. — Þar fyrir neðan eru tveir hringmyndaðir dökkir reitir 

og eru á hvorum þeirra mynd af stílgerðu skipi. Fyrir ofan hringreitina standa orðin: 

FLAVOR AND TASTE, en til hliðar: FILTER TIPPED CIGARS. Orðin: El CANO 
standa enn fremur á fjórum reitum ýmist lárétt eða lóðrétt. 
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Samkvæmt tilkynningu 6. apríl 1966, er merkið skrásett í Bern 11. júní 1966, í 34. 

flokki, fyrir óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 310. Tilkynnt 24. nóv. 1966, kl. 11.50 árdegis, af F. Hoffmann-La 

Roche & Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 124— 184, Basel, Sviss, 

0 DECLINAX 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 23. júlí 1962 er merkið skrásett í Bern 12. sept. 1962, í 

1., 3. og 5. flokki, fyrir blóðrásarlyf (gegn háum blóðþrýstingi), lyf við geðsjúkdóm- 

um og geðrænum truflunum. 

Skrás. 1966, nr. 311. Tilkynnt 24. nóv. 1966, kl. 11.50 árdegis, af F. Hoffmann-La 

Roche & Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 124— 184, Basel, Sviss, 

og skrásett 15. des. 1966. 

re FANASIL 
Samkvæmt tilkynningu 23. mai 1957 er merkið skrásett i Basel 4. okt. 1957 fyrir 

læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga, heilsuverndar og vísinda, lyf og lyfja- 
B 81
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varning, plástra, sáraumbúðir, efnasamsetningar til að varðveita matvæli óskemmd, 
efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, eter- 

olíur, sápur, sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 312. Tilkynnt 3. okt. 1966, kl. 16.45, af F. Hoffmann-La Roche 

& Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 124—184, Basel, Sviss, og 
skrásett 15. des. 1966. 

orne RIVOTRIL 
Samkvæmt tilkynningu 23. mai 1957 er merkid skråsett i Bern 4. okt. 1957 fyrir 

læknislyf, kemiskar afurðir í þágu lækninga, heilsuverndar og vísinda, lyf og lyfja- 
varning, plástra, sáraumbúðir, efnasamsetningar til að varðveita matvæli óskemmd, 
efnasambönd til að eyða dýrum og jurtum, sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, eter- 

olíur, sápur, sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 313. Tilkynnt 17. jan. 1966, kl. 13.00, af Armco Steel Corporation 
(Ohio corporation), iðjurekstur og verzlun, 703 Curtis Street, Middleton, Ohio, 

Bandaríkjunum, og skrásett 15. des. 1966. 
Dreginn þríhyrningur breiðu striki og þvert yfir hann orðið: ARMCO skráð 

upphafsstöfum. (0. 

Samkvæmt tilkynningu 11. okt. 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 
30. ágúst 1966, í 4., 7., 12., 13. og 14. flokki, fyrir kúlur og sívalninga úr slípiefni, 
kapla, einþættinga, víra og vörur úr brugðnum vir, svo og tengiliði fyrir þess 
háttar, rörahluta úr járni og boga úr járni, bæði slétta og báraða, fóðraða og ófóðraða, 
húðaða og óhúðaða, heildregna, samansoðna, læsta samsetta með boltum eða hnoðum, 

gataða og ógataða til nota í framræslu, áveitum, fyrir jarðgöng, klæðningu jarð- 
gangna og annarra skyldra nota; stálbyggingar og hluta til þeirra, geyma til geymslu 
og efnaiðnaðar, mannvirki ætluð til vegagerðar, svo sem handrið, varnargarða, girð- 
ingar, snjógirðingar, skiltisplötur, brúarhandrið og brúarplanka, vatnsstiflugarða 
og flóðgáttir, plötur ætlaðar til byggingar járnbrautarvagna og plötur yfir flutn- 
ingsbönd; stálrör og fittings á stálrör, stálleiðslur og fittings á þær og hluta til þeirra, 
stálfestingar, svo sem nagla, skrúfur, gaddaplötur, teiknibólur, rær og bolta, hnoð, 
járnbrautateinafestingar, svo og undirlög fyrir járnbrautarteina; stál og járnblöndur, 
járnvörur yfirleitt, svo sem steypublokkir, valsaðar blokkir, stengur, steypustykki, 
smíðuð stykki, plötur, stengur og vir, þynnur úr stáli heit- og kaldvalsaðar, upp- 
rúllaðar þynnur, flatar þynnur, hvort sem þær eru húðaðar eða óhúðaðar eða 

gegnumdreyptar, byggingastál í stöngum, stálbita.
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Skrås. 1966, nr. 314. Tilkynnt 12. nóv. 1965, kl. 15.30, af Verkoopmaatschappij 

Gebr. van Heugten N. V., idjurekstur og verzlun, Boulevard Heuvelink 12, Arnheim, 

Hollandi, og skråsett 15. des. 1966. 

Orðið: HEUGADORM 

Samkvæmt tilkynningu 14. okt. 1965 er merkið skrásett í Haag 20. jan. 1966, í 
27. flokki, fyrir teppi, hálmmottur, korkmottur og annað efni til að leggja á gólf, 

veggklæðningarefni. 

Skrás 1966, nr. 315. Tilkynnt 21. júní 1965, kl. 11.15 árdegis, af Gritzner-Kayser 
Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Gritznerstrasse 11, Karlsruhe-Durlach, Þýzkalandi, 
og skrásett 15. des. 1966. 

Orðið: GRITZNER 

Samkvæmt tilkynningu 21. apríl 1965 er merkið skrásett í Múnchen 24. sept. 
1965, í 32. flokki, fyrir áletrunarvélar, hjálpartæki til að fullgera teikningar, teikni- 
vélar og teiknivélakerfi. 

Skrás. 1966, nr. 316. Tilkynnt 21. nóv. 1966, kl. 15.00, af Dörken & Mankel K. G., 

iðjurekstur og verzlun, Ennepetal-Voerde, Westfalen, Þýzkalandi, og skrásett 15. 
des. 1966. 

Orðið: DORMA og yfir því er kóróna. 

  

  

(DORMA) 
Samkvæmt tilkynningu 10. marz 1962 er merkið skrásett i Múnchen 21. marz 

1963, í 23. flokki, fyrir vökvaknúna, vélræna, rafmagns- og þrýstiloftsknúna dyra- 
lokara, dyralokara í formi lása og hurðarspanga. 

  

Skrás. 1966, nr. 317. Tilkynnt 21. nóv. 1966, kl. 15.00, af sama, og skrásett 15. des. 
1966. 

Á aflöngum, rétthyrndum, svörtum ramma stendur orðið: DORMA. Fyrir neðan 
standa stafirnir TS. 59. Neðst stendur: THERMO-CONSTANT. 

DORMA 
: 1559... 
THERMO-CONsTA 
       
      NT 

Samkvæmt tilkynningu 9. sept. 1961 er merkid skråsett i Miinchen 4. des. 1962, 
i 23.. flokki, fyrir vökvaknúna, vélræna, rafmagns- og þrýstiloftsknúna dyralokara, 
dyralokara í formi lása og hurðarspangsa. 
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Skrás. 1966, nr. 318. Tilkynnt 19. okt. 1966, kl. 14.30, af N. V. Organon, iðju- 

rekstur og verzlun, Kloosterstraat 6, Oss, Hollandi, og skrásett 15. des. 1966. 

Orðið: HUMEGON 

Samkvæmt tilkynningu 16. nóv. 1961 er merkið skrásett 29. jan. 1962, í 5. flokki, 
fyrir lyf og lyfjaframleiðslu til notkunar fyrir menn og dýr. 

Skrás. 1966, nr. 319. Tilkynnt 5. des. 1966, kl. 16.30, af St. Regis Tobacco Cor- 

poration Limited, iðjurekstur og verzlun, Weinbergsstrasse 79, Zurich 8035, Sviss, 
og skrásett 15. des. 1966. 

Á dökkum, ferstrendum einkennismiða er mynd af ljóni og skjaldarmerki. Á 
skjaldarmerkinu stendur stafurinn: P. — Þar fyrir neðan og til hliðar standa orðin: 
PERILLY'S. Neðst er afmarkaður reitur og standa á honum orðin: PRIVATE 
BLEND, og til hliðar talan 20. Á strikum meðfram hliðunum og neðst stendur orðið: 
FILTER. 
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PRIVATE BLEND 

  

Samkvæmt tilkynningu 9. júní 1966 er merkið skrásett i Bern 22. okt. 1966, i 
34. flokki, fyrir óunnið og unnið tóbak, reykingamannavörur og eldspýtur. 

Skrás. 1966, nr. 320. Tilkynnt 5. des. 1966, kl. 16.30, af Carreras Limited, iðju- 

rekstur og verzlun, Christopher Martin Road, Basildon, Essex, Englandi, og skrásett 
15. des. 1966. 

Orðið: CONSORT 

Samkvæmt tilkynningu er merkið skrásett í London 18. marz 1937, í 45. flokki, 
fyrir tóbak og sígarettur. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 18. marz 1965. 

Skrás. 1966, nr. 321. Tilkynnt 5. des. 1966, kl. 16.30, af Kaiser Jeep Corporation, 
iðjurekstur, 940 North Cove Bouleward, Toledo, Ohio, Bandaríkjunum, og skrásett 

15. des. 1966. 

orne: JEEPSTER 
Samkvæmt tilkynningu 19. febr. 1943 er merkið skrásett í Washington D. GC. 23. 

maí 1943, í 19. flokki, fyrir bifreiðar og byggingarhluta þeirra.
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Skrás. 1966, nr. 322. Tilkynnt 21. nóv. 1966, kl. 15.00, af Bracco Industria Chi- 

mica, iðjurekstur og verzlun, Via e Folli 50, Milano, Ítalíu, og skrásett 15. des. 1966. 

Orðið: CISTOBIL 

Samkvæmt tilkynningu 24. okt. 1953 er merkið skrásett í Róm 22. marz 1954, í 

48. flokki, fyrir lyf og sérstaklega röntgen kontrast (skugga) efni. 

Skrás. 1966, nr. 323. Tilkynnt 24. nóv. 1966, kl. 11.50 árdegis, af F. Hoffmann- 
La Roche & Co. Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Grenzacherstrasse 124—184, Basel, 

Sviss, og skrásett 15. des. 1966. 

en LAROXYL 
Samkvæmt tilkynningu 5. marz 1954 er merkið skrásett i Bern og endurnýjað 

27. nóv. 1963 fyrir læknislyf, kemiskar afurðir í þágu tækni, heilsuverndar og vís- 
inda, lyf og lyfjavarning, plástra, sáraumbúðir, efnasamsetningar til að varðveita 

matvæli óskemmd, sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, eterolíur, ilmvörur, sápur, 

sjúkrafæðu. 

Skrás. 1966, nr. 324. Tilkynnt 6. des. 1966, kl. 14.00, af Miles Laboratories Inc., 

iðjurekstur, 1127 Myrtle Street, Elkhart, Indiana, Bandaríkjunum, og skrásett 20. 

des. 1966. 

Orðið: TISSUE-TEK 
Samkvæmt tilkynningu 2. nóv. 1959 er merkið skrásett í Washington D. C. 8. 

jan. 1963, í 26. flokki, fyrir tæki, sem notuð eru í rannsóknarstofum fyrir smásjár- 
rannsóknir, — hb. e. glerplötutæki, parafínolíutæki, mót, ramma, smáskurðartæki, 

glerplötur, glerplötuskápa og efni til að leysa upp mót. 

Skrás. 1966, nr. 325. Tilkynnt 6. des. 1966, kl. 14.00, af Baxter Laboratories Inc., 

iðjurekstur, 6301 Lincoln Avenue, Morton Grove, Illinois, Bandaríkjunum, og skrá- 

sett 20. des. 1966. 
Stilgerð félagstáknmynd. 

  

Samkvæmt tilkynningu 27. sept. 1963 er merkið skrásett í Washington D. C. 10. 
nóv. 1964, í 44. flokki, fyrir tæki og útbúnað fyrir útvortis upplausn, gerviliffæri, 
útbúnað til að safna blóði og blóðefni, geyma það og gefa, plastílát og tilfæringar, 
lækninga- og sjúkdómsgreiningatilfæringar, sem eyðast og aðrar, sem ekki eyðast, 
electroniskar tilfæringar til að mæla geislavirkni, annast lækningar og sjúkdóms- 
greiningar, nálar (kanylur) og sprautur. 

Skrás. 1966, nr. 326. Tilkynnt 1. febr. 1966, kl. 15.00, af Syntex Pharm: A. G., 

iðjurekstur og verzlun, Neugasse 23, Zug, Sviss, og skrásett 20. des. 1966. 

Orðið: HORMOPLAST
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Samkvæmt tilkynningu 18. sept. 1965 er merkið skrásett í Bern 28. nóv. 1965, í 
5. flokki, fyrir sáraumbúðir eða heftiplástur til þess að bera á eitt eða fleiri hormóna- 
lyf eða corticioid-lyf til upptöku þessara efna gegnum húðina. 

Skrás. 1966, nr. 327. Tilkynnt 8. des. 1966, kl. 15.00, af Stendhal Société a re- 
sponsabilité limité, iðjurekstur og verzlun, 25 rue Royale, París, Frakklandi, og 
skrásett 20. des. 1966. 

Orðið: STENDHAL 

Merkið er skrásett í París 29. jan. 1960, í 3., 5. og 21. flokki, fyrir ilmvörur, 

hreinlætisvörur, fegrunarvörur, sápu, greiður, svampa og aðrar snyrtivörur, 

Skrás. 1966, nr. 328. Tilkynnt 9. des. 1966, kl. 16.40, af Nippon Gakki Seizo, Kabu- 
siki Kaisha, iðjurekstur og verzlun, 10—1 Nakazawa-cho,Hamamatsu, Shizuoka-Pre- 

fecture, Japan, og skrásett 20. des. 1966. 

Orðið: YAMAHA 

Merkið er skrásett í Tokió 5. júlí 1960, í 22. flokki, fyrir hljóðfæri, hljóðrita og 
hluta þeirra og fylgitæki, gínur, brúður til að sýna föt á, skemmtitæki, íþróttavörur, 
veiðarfæri og hluta þeirra og fylgitæki. 

Skrás. 1966, nr. 329. Tilkynnt 9. des. 1966, kl. 16.40, af Haublein Inc., iðjurekstur, 
330 New Park Avenue, Hartford, Connecticut, Bandaríkjunum, og skrásett 20. des. 
1966. 

HEUBLEIN 
Samkvæmt tilkynningu 19. okt. 1955 er merkið skrásett í Washington D. C. 14. 

ágúst 1956, í 49. flokki, fyrir tilbúnar áfengar vinblöndur (cocktails), brennivín og 

líköra. 

Skrás. 1966, nr. 330. Tilkynnt 16. des. 1966, kl. 14.30, af Sælgætisgerðinni Opal 

hf., iðjurekstur, Skipholti 29, Reykjavík, og skrásett 30. des. 1966. 

Orðið: PALO skráð sérstöku letri.    
Merkið er skrásett fyrir sælgæti, kex og efnagerðarvörur.
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Skrás. 1966, nr. 331. Tilkynnt 16. des. 1966, kl. 14.30, af sama, og skrásett 30. 

des. 1966. 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett fyrir beiskar plötur og einnig annað sælgæti. 

Skrás. 1966, nr. 332. Tilkynnt 14. des. 1966, kl. 15.30, af Aktiebolaget Leo, iðju- 
rekstur, Hálsingborg, Svíþjóð, og skrásett 30. des. 1966. 

Orðið: GILLINA-V 

Samkvæmt tilkynningu 3. febr. 1965 er merkið skrásett í Stokkhólmi 4. marz 

1966, í 5. flokki, fyrir penicillinblöndur. 

Skrás. 1966, nr. 333. Tilkynnt 10. des. 1966, kl. 11.50 árdegis, af Carlsen & Plenge 
A/S, verzlun, Mörkhöj, Bygade 30—82, Köbenhavn, Danmörku og skrásett 30. des. 

1966. 
Orðið: KONVAC 

Samkvæmt tilkynningu 25. jan. 1966 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 16. 
april 1966, í 2. og 19. flokki, fyrir málaraliti, fernis, lakk, ryðvarnarefni og efni til 

viðar-gegndreypingar, litarefni, bæsefni, náttúrlegan harpix, blaðmálm, málmduft 
til notkunar fyrir málara og skreytingamenn, byggingarefni, stein og gervistein, 
sement. kalk, steinlím, gips og möl, rör úr leir eða sementi, efni til vegalagninga, 
asfalt, bik og jarðbik (bitumen), færanleg hús, steinlikneski, reykháfa. 

Skrás. 1966, nr. 334. Tilkynnt 24. okt. 1966, kl. 14.45, af Tenneco Chemicals Inc., 
iðjurekstur og verzlun, 3000 East 42nd Street, New York, N. Y., Bandaríkjunum, og 

0 NUOSPERSE 
Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 20. marz 1945 og 25. ågust 1945 er merkid skråsett i 
Washington D. C., 18. des. 1945, 19. marz 1946 og 30. april 1946, i 6., 11. og 16. flokki, 

fyrir uppþeytiefni fyrir slík litarefni sem málningu, smeltiefni, lakk og því um líkt, 
vætandi uppþeytiefni til þess að auðvelda blöndun litarefna í efnablöndur, svo sem 
prentblek og steinprentblek, vætandi uppþeytiefni til þess að auðvelda blöndun litar- 
efna í slíka hluti sem linoleum og olíuborinn vefnað. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 18. des. 1965, 19. marz 1966 og 
30. apríl 1966. 

Skrás. 1966, nr. 335. Tilkynnt 15. okt 1965, af Merck & Co., Inc., iðjurekstur, 126 
E. Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum, og skrásett 30. des. 1966. 

Orðið: BENDOCID 

Samkvæmt tilkynningu 18. ágúst 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 15. 
nóv. 1966, í 18. flokki, fyrir lyf við verkjum, bólgu, hita og til að auka útskilnað á 

þvagsýru (uricosuric agent).



Nr. 293. 656 

Skrás. 1966, nr. 336. Tilkynnt 19. des. 1966, kl. 15.00, af American Tobacco Com- 
pany Aktieselskab, iðjurekstur og verzlun, Tobaksvejen 4, Söborg, Danmörku, og 
skrásett 30. des. 1966. 

Orðin: NEW LOOK 

Samkvæmt tilkynningu 9. febr. 1966 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 16. 
apríl 1966, í 34. flokki, fyrir sígarettur. 

Skrás. 1966, nr. 337. Tilkynnt 21. des. 1966, kl. 13.00, af The Goodyear Tire £ 

Rubber Company, iðjurekstur, Akron, Ohio 44316, Bandaríkjunum og skrásett 30. 
des. 1966. 

Orðið: ARROYO 

Samkvæmt tilkynningu 23. apríl 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 8. 
marz 1966, í 20. flokki, fyrir vinyl gólfefni. 

Skrás. 1966, nr. 338. Tilkynnt 21. des. 1966, kl. 13.00, af sama, og skrásett 30. 
des. 1966. 

Orðið: MINARET 

Samkvæmt tilkynningu 23. apríl 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 8. 
marz 1966, í 20. flokki, fyrir vinyl gólfefni. 

Skrás. 1966, nr. 339. Tilkynnt 21. des. 1966, kl. 13.00, af Fránkische Musikinstru- 
mentenerzeugung Fred Wilfer K. G., iðjurekstur, Bubenreuth úber Erlangen, Þýzka- 
landi, og skrásett 30. des. 1966. 

Orðið: FRAMUS 

Samkvæmt tilkynningum 11. okt. 1948 og 23. júlí 1960 er merkið skrásett í 
Munchen 17. febr. 1951 og 18. maí 1961, í 25., 22. b, 9. f. og 13. fyrir hljóðfæri, svo sem 
fiðlur, hnéfiðlur, lágfiðlur, bassafiðlur, gítara, mandólín, lútur, sítara, balalæka, hörp- 
ur, havajgítara, lúðra, klarínettur, óbóa, bassalúðra, básúnur, horn, pípur, flautur, 
saxófóna, silófóna, munnhörpur, harmónikkur, ásláttarhljóðfæri, klukkuspil, trumb- 

ur og hluta og fylgihluta til hljóðfæra, svo sem fiðluboga, kassa fyrir hljóðfæri, 
strengi, harpeis, stilli og strengingar fiðlustóla, nótnaklemmur, tónkvíslar, þvertré, 
stöðvara, munnstykki, hljóðstilla, rafmagns-hljóðfæri, rafmagns-fylgihluta til hljóð- 
færa, svo sem hljóðauka og hljóðbera, hljóðfærakassa, plötuspilara, plötuskipta, 
hljómplötur, vélræn hljóðfæri, tæki til hljóðupptöku. 

Skrás. 1966, nr. 340. Tilkynnt 22. des. 1966, kl. 11.00 árdegis, af Alfred Dunhill 

Limited, iðjurekstur og verzlun, 30 Duke Street, St. James, London S. W. 1, Eng- 
landi, og skrásett 30. des. 1966. 

Á silrurlituðum grunni innan ferstrendrar, hornréttrar umgerðar, stendur efst 
talan 20. Þá er blátt band og standa á því orðin Virginia Filter, silfurlit, en báðum 
megin við þau standa orðin: KING SIZE, einnig silfurlit. Fyrir neðan bandið stend- 
ur orðið: dunhill í svörtum lit og FILTER CIGARETTES. Til beggja hliða standa 
lóðrétt orðin: DUNHILL í svörtum lit. Neðst er ílangur blár reitur, en í miðju hans
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er afmarkaður hringmyndaður silfurlitaður reitur. Í kringum hringmyndaða reit- 
inn standa orðin: DUNHILL FILTER TIPPED silfurlit. 
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Samkvæmt brezku vörumerkjaskránni er merkið skrásett í London 15. sept. 

1965, í 34. flokki, fyrir virginia-sígarettur með síu. 

Skrás. 1966, nr. 341. Tilkynnt 23. des 1966, kl. 16.00, af Centrala Importowo-Eks- 
portowa „Impexmetal“, verzlun, Warzawa, ul. Wilcza 50/52, Póllandi, og skrásett 

30. des. 1966. 
Upphafsstafirnir F og T og milli þeirra upphafsstafur sérstakrar gerðar. 

Samkvæmt tilkynningu 4. febr. 1966 er merkið skrásett í Varsjá 28. marz 1966 
fyrir kúlulegur og rúllulegur, sferiskar (spherical) legur, nála (needle) legur. 

Skrás. 1966, nr. 342. Tilkynnt 27. des. 1966, kl. 15.00, af Kjarn-Fóður-Kaup hf., 

verzlun, Digranesvegi 89, Kópavogi, og skrásett 30. des. 1966. 
Upphafsstafirnir KFK, hvítir á svörtum, ferhyrndum fleti. Stafurinn F nær 

bæði upp og niður fyrir hina. 

B82
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Merkið er skrásett fyrir alls konar fóðurblöndur handa búfénaði, svo sem kýr, 
hesta, sauðfé og svín og alls konar kemiskar vörur til landbúnaðarþarfa, grasfræ, 

fóðurkálsfræ, matjurtafræ og kartöflur. 

Skrás. 1966, nr. 343. Tilkynnt 27. des. 1966, kl. 15.30, af The Seven-Up Company 
(Missouri corporation), iðjurekstur og verzlun, 1300 Delmar Bouleward, St. Louis 3, 

Mo., Bandaríkjunum, og skrásett 30. des. 1966. 

Orðin: SEVEN UP 

Samkvæmt tilkynningu 25. okt. 1965 er merkið skrásett í Washington D. C. 6. 
ágúst 1963, í 46. flokki, fyrir brjóstsykur, súkkulaði og konfekt. 

Skrás. 1966, nr. 344. Tilkynnt 24. des. 1966, kl. 11.45 árdegis, af Imperial Chemi- 

cal Industries Limited, iðjurekstur, Imperial Chemical House, Millbank, London S. 

W. 1, Englandi, og skrásett 30. des. 1966. 

Orðið: . . 
'Bri 

Samkvæmt tilkynningu er merkið skrásett í London 8. ágúst 1958, í 22. og 23. 
flokki, fyrir reipi, strengi, tjöld, sóltjöld, ábreiður, segl, poka, ítróð eða fyllingar- 
efni, óunnin trefju-vefjarefni, garn og þráð. 

Skrás. 1966, nr. 345. Tilkynnt 28. des. 1966, kl. 10.15 árdegis, af Guðmundi Karls- 

syni, verzlun, Kópavogsbraut 90, Kópavogi, og skrásett 30. des. 1966. 
Mynd af íboginni pylsu og á henni stendur orðið: Prima, skráð upphafsstöfum. 

Merkið er skrásett fyrir pylsur og aðrar skyldar vörur, svaladrykki og sætindi, 
aðrar matvörur.
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Skrås. 1966, nr. 346. Tilkynnt 19. nóv. 1966, kl. 11.50 árdegis, af Vogue hf., verzl- 

un, Skólavörðustíg 12, Reykjavik, og skrásett 30. des. 1966. 
Orðið Vogue skráð sérstöku letri og mynd af opnum skærum fyrir framan. 

CY GGUE 
Merkið er skrásett fyrir hvers konar tilbúinn fatnað, — þó ekki kvensokka. 

Skrás. 1966, nr. 347. Tilkynnt 21. febr. 1964, kl. 14.30, af The British Bata Shoe 

Company Limited, iðjurekstur og verzlun, East Tilbury, Essex, Englandi, og skrásett 
30. des. 1966. 

Orðin: LONDON LIGHTS 
Samkvæmt tilkynningu 18. okt. 1963 er merkið skrásett í London, í 25. flokki, 

fyrir skófatnað. 

Skrás. 1966, nr. 348. Tilkynnt 15. marz 1966, kl. 16.30 af A/S Odense Kamgarns- 
pinderi, iðjurekstur og verzlun, Munkebergvej 130, Odense, Danmörku, og skrásett 
30. des. 1966. 

  

Samkvæmt tilkynningu 3. marz 1966 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 14. 
okt. 1966, í 23. flokki, fyrir þráð og garn. 

Skrás. 1966, nr. 349. Tilkynnt 26. sept. 1966, kl. 15.00, af Farbwerke Hoechst 
Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius & Brining, iðjurekstur og verzlun, Frank- 

furt/Main, Þýzkalandi, og skrásett 30. des. 1966. 
Orðið: 

HOSTAPHAN 

Samkvæmt tilkynningu 14. maí 1966 er merkið skrásett í Minchen 7. sept. 1966, 
í 6. flokki, fyrir ólýstar, ljósnæmar prentplötur úr pappir, málmi og gerviefni. 

Skrás. 1966, nr. 350. Tilkynnt 1. marz 1966, kl. 10.45 árdegis, af Schering A. G., 
iðjurekstur og verzlun, Múllerstrasse 170— 172, Berlín 65, Þýzkalandi, og skrásett 
30. des 1966. 

Orðið: UROVISION 

Samkvæmt tilkynningu 12. des. 1953 er merkið skrásett í Minchen 7. sept. 1954, 
í 2. flokki, fyrir röntgenkontrastefni. 

Skrásetning vörumerkisins var síðast endurnýjuð 12. des. 1963.
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Skrás. 1966, nr. 351. Tilkynnt 4. apríl 1966, kl. 16.15, af The General Electric Com- 

pany Limited, iðjurekstur, 1 Stanhope Gate, London W. 1, Englandi, og skrásett 30. 

des. 1966. 

Orðið: GEGCAL 

Merkið er skrásett í London 22. sept. 1964, í 6. flokki, fyrir pípur og rör, (þó 
ekki ketilrör eða vélahluta) framleidd úr venjulegum málmi og húðuð með plasti. 

Skrás. 1966, nr. 352. Tilkynnt 19. marz 1966, kl. 10.30 árdegis af Johnson & John- 
son, iðjurekstur og verzlun, 501 George Street, New Jersey, Bandaríkjunum, og skrá- 

sett 30. des. 1966. 

Orðið: SERENA 

Samkvæmt tilkynningu 13. okt. 1955 er merkið skrásett í Washington D. C. 26. 
júní 1956, í 44. flokki, fyrir hreinlætisþurrkur. 

II. 

Skv. 10. gr. laga nr. 43 13. nóv. 1903, um vörumerki, hefur skráning eftirgreindra 

vörumerkja verið endurnýjuð á árinu 1966: 

Skrás. 1926, nr. 16. Chesebrough-Pond's Inc., 485 Lexington Avenue, New York, 
N. Y., Bandaríkjunum, frá 2. marz 1966. 

Skrás. 1926, nr. 18. Socony Mobil Oil Company, Inc., New York, N. Y., Banda- 
ríkjunum, frá 26. marz 1966. 

Skrás. 1926, nr. 19. General Motors Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 
unum, frá 24. marz 1966. 

Skrás. 1926, nr. 20. General Motors Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 
unum, frá 24. marz 1966. 

Skrás. 1926, nr. 21. General Motors Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 

unum, frá 25. janúar 1966. 
Skrás. 1926, nr.25. Socony Mobil Oil Company, Inc., New York, N. Y., Banda- 

ríkjunum, frá 26. marz 1966. 
Skrás. 1926, nr. 36. Spillers Limited, London E. C. 4, Englandi, frá 3. ágúst 

1966. 
Skrás. 1926, nr. 42. General Motors Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 

unum, frá 29. marz 1966. 

Skrás. 1926, nr. 50. Warner-Lambert Pharmaceutical Company, New Jersey, 
Bandaríkjunum, frá 8. marz 1966. 

Skrás. 1927, nr. Í. The Coca-Cola Company, New York, N. Y., Bandaríkjunum, 
frá 30. sept. 1966. 

Skrás. 1927, nr. 4. The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, Banda- 

ríkjunum, frá 30. sept. 1966. 
Skrás. 1927, nr. 12. R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, North 

Carolina, Bandaríkjunum, frá 30. sept. 1966. 
Skrás. 1927, nr. 33. The B. F. Goodrich Company, New York, N. Y., Bandaríkj- 

unum, frá 14. nóv. 1966. 
Skrás. 1936, nr. 25. William Sanderson & Son Ltd., Leith, Edinburgh 6, Skot- 

landi, frá 21. marz 1966. 
Skrás. 1936, nr. 26. British Van Heusen (Sales) Limited, London, Englandi, 

frá 28. júlí 1966.
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Skrás. 1936, nr. 30. International Paints Exports Limited, London, Englandi, 
frá 28. sept. 1966. 

Skrás. 1936, nr. 36. William Grant & Son Limited, Dufftown, Skotlandi, frá 

21. marz 1966. 

Skrás. 1946, nr. 2. Monark-Crescent Ákiiebolag, Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 6. 

janúar 1966. 
Skrás. 1946, nr. 9. La Gaine Scandalc, Lyon, Frakklandi, frá 2. febrúar 1966. 

Skrás. 1946, nr. 13. Alec Thornfield trading as The Furmoto Chemical Company, 

London, Englandi, frá 7. janúar 1966. 

Skrás. 1946, nr. 14. Alec Thornfield trading as The Furmoto Chemical Company, 

London, Englandi, frá 7. janúar 1966. 

Skrás. 1946, nr. 41. Sunbeam Corporation, Chicago, Illinois, Bandaríkjunum, 
frá 29. janúar 1966. 

Skrás. 1946, nr. 45. Philip Morris, Inc., New York, N. Y., Bandaríkjunum, frá 

25 marz 1966. 

Skrás. 1946, nr. 46. The Cement Marketing Company Limited, London, Englandi, 

frá 10. janúar 1966. 
Skrás. 1946, nr. 56. Rapidol Limited, London W. 7, Englandi, frá 14. maí 1966. 

Skrás. 1946, nr. 57. London Rubber Company Limited, London, Englandi, frá 

25. apríl 1966. 
Skrás. 1946, nr. 58. The Daimler Company Limited, Coventry, Warwickshire, 

Englandi, frá 10. janúar 1966. 
Skrás. 1946, nr. 59. The Lanchester Motor Company Limited, Coventry, War- 

wickshire, Englandi, frá 10. janúar 1966. 
Skrás. 1946, nr. 61. Procter & Gamble Limited, Newcastle upon Tyne, Englandi, 

frá 2. apríl 1966. 
Skrás. 1946, nr. 62. Procter & Gamble Limited, Newcastle upon Tyne, Englandi, 

frá 2. apríl 1966. 
Skrás. 1946, nr. 63. Procter & Gamble Limited, Newcastle upon Tyne, Englandi, 

frá 2. apríl 1966. 
Skrás. 1946, nr. 64. Procter & Gamble Limited, Newcastle upon Tyne, Englandi, 

frá 2. apríl 1966. 
Skrás. 1946, nr. 65. Procter & Gamble Limited, Newcastle upon Tyne, Englandi, 

frá 2. apríl 1966. 
Skrás. 1946, nr. 66. Procter & Gamble Limited, Newcastle upon Tyne, Englandi, 

frá 2. apríl 1966. 
Skrás. 1946, nr. 67. Procter & Gamble Limited, Newcastle upon Tyne, Englandi, 

frá 2. apríl 1966. 
Skrás. 1946, nr. 68. Procter & Gamble Limited, Newcastle upon Tyne, Englandi, 

frá 2. apríl 1966. 
Skrás. 1946, nr. 69. Humble Oil á Refining Company, Wilmington, Delaware 

og Houston, Texas, Bandaríkjunum, frá 2. febrúar 1966. 
Skrás. 1946, nr. 71. AB Electrolux, Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 8. febrúar 1966. 
Skrás. 1946, nr. 80. Aktiebolaget Kauthal, Hallstahammer, Svíþjóð, frá 29. 

maí 1966. 

Skrás. 1946, nr. 81. Associated Electrical Industries Limited, London S. W. 1, 

Englandi, frá 19. apríl 1966. 
Skrás. 1946, nr. 86. Thorn-Aei Radio Valves and Tubes Limited, London, W. C. 

2, Englandi, frá 6. júní 1966. 
Skrás. 1946, nr. 87. Schenley Industries, Inc., New York, N. Y., Bandaríkjunum, 

frá 14. apríl 1966.
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Skrás. 1946, nr. 88. S. L. Allen & Co., Inc., Philadelphia, Pennsylvania, Banda- 

ríkjunum, frá 25. maí 1966. 

Skrás. 1946, nr. 89. Aktieselskabet Bing & Gröndahls Porcellænsfabrik (Porcelain- 

fabrikerne Bing & Gröndahl and Norden A/S), Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 

14. maí 1966. 
Skrás. 1946, nr. 92. L. Robinson & Co., Gillingham, Kent, Englandi, frá 6. júlí 1966. 

Skrás. 1946, nr. 97. Wright, Layman & Umney, Limited, London, Englandi, frá 

26. maí 1966. 
Skrás. 1946, nr. 98. Wright, Layman & Umney, Limited, London, Englandi, frá 

26. maí 1966. 
Skrás. 1946, nr. 100. Maggi S. A., Kempttal, Sviss, frá 26. maí 1966. 
Skrás. 1946, nr. 102. Koh-I-Noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth, Hunterton, 

New Jersey, Bandaríkjunum, frá 16. maí 1966. 
Skrás. 1946, nr. 103. Koh-I-Noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth, Hunterton, 

New Jersey, Bandaríkjunum, frá 16. maí 1966. 
Skrás. 1946, nr. 105. Imperial Chemical Industries Limited, London, S. W. 1, 

Englandi, frá 16. maí 1966. 
Skrás. 1946, nr. 108. Markwell Manufacturing Company, New York, N. Y., Banda- 

ríkjunum, frá 29. maí 1966. 

Skrás. 1946, nr. 109. Aktieselskabet Bing & Gröndahls Porcellænsfabrik (Porcelain- 

fabrikerne Bing & Gröndahl and Norden A/S), Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 

14. marz 1966. 
Skrás. 1946, nr. 111. Standard Brands Incorporated, New York, N. Y., Banda- 

ríkjunum, frá 25. april 1966. 
Skrás. 1946, nr. 116. Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Lancaster, Englandi, 

frá 21. marz 1966. 
Skrás. 1946, nr. 117. Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Lancaster, Englandi, 

frá 21. marz 1966. 
Skrás. 1946, nr. 120. Sales Affiliates Limited, Elstree, Hertfordshire, Englandi, 

frá 9. ágúst 1966. 
Skrás. 1946, nr. 128. Toms Fabrikker A/S, Ballerup, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 2. febrúar 1966. 
Skrás. 1946, nr. 135. The Cement Marketing Company Limited, London, Englandi, 

frá 16. júlí 1966. 
Skrás. 1946, nr. 136. Tyresoles (Overseas) Limited, Wembley, Middlesex, Eng- 

landi, frá 8. marz 1966. 
Skrás. 1946, nr. 138. Purex Corporation, Ltd., Lakewood, California, Bandaríkj- 

unum, frá 29. marz 1966. 
Skrás. 1946, nr. 143. P. Wikström J:or, Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 15. nóv. 1966. 

Skrás. 1946, nr. 146. The Maytag Company, Newton, Iowa, Bandaríkjunum, frá 

30. sept. 1966. 
Skrás. 1946, nr. 147. The Parker Pen Company, Janesville, Wisconsin, Banda- 

ríkjunum, frá 10. ágúst 1966. 
Skrás. 1946, nr. 148. Royal Crown Cola Co., Colombus, State of Georgia, Banda- 

ríkjunum, frá 5. nóv. 1966. 
Skrás. 1946, nr. 151. Royal Crown Cola Co., Colombus, State of Georgia, Banda- 

ríkjunum, frá 5. nóv. 1966. 
Skrás. 1946, nr. 160. S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, Bandaríkj- 

unum, frá 30. sept. 1966. 
Skrás. 1946, nr. 161. S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, Bandaríkj- 

unum, frá 30. sept. 1966.
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Skrás. 1946, nr. 164. The Timken Roller Bearing Company, Canton, Ohio, Banda- 

ríkjunum, frá 23. apríl 1966. 

Skrás. 1946, nr. 165. The Timken Roller Bearing Company, Canton, Ohio, Banda- 

ríkjunum, frá 23. marz 1966. 

Skrás. 1947, nr. 2. Cooper £ Roe Limited, London, Englandi, frá 28. sept. 1966. 

Skrás. 1947, nr. 3. Cooper & Roe Limited, London, Englandi, frá 7. okt. 1966. 

Skrás. 1947, nr. 7. Bantam Books, Inc., New York, N. Y., Bandaríkjunum, frá 

30. sept. 1966. 

Skrás. 1947, nr. 10. Eagle Pencil Company, Danbury, New York, N. Y., Banda- 

ríkjunum, frá 14. nóv. 1966. 
Skrás. 1947, nr. 22. James Buchanan & Company Limited, London W. 1, Englandi, 

frá 30. sept. 1966. 
Skrás. 1947, nr. 33. Wailes Dove Bitumastic Limited, Hebburn, Durham, Eng- 

landi, frá 21. okt. 1966. 
Skrás. 1947, nr. 42. Thermega Limited, London, Englandi, frá 14. nóv. 1966. 

Skrás. 1947, nr. 135. Albion Motors Limited, Glasgow W. 4, Skotlandi, frá 

30. sept. 1966. 
Skrás. 1947, nr. 137. Albion Motors Limited, Glasgow W. 4, Skotlandi, frá 

30. sept. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 10. Hánsel & Co. Aktiengesellschaft, Iserlohn/Westfalen, Þýzka- 

landi, frá 22. jan. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 11. Bristol-Myers Company, New York, N. Y., Bandaríkjunum, 

frá 10. jan. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 16. Superman Incorporated, New York, N. Y., Bandaríkjunum, 

frá 8. febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 18. Glaxo Laboratories Limited, Greenford, Middlesex, Englandi, 

frá 7. febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 20. A/S Askim Gummivarefabrik, Aski, Noregi, frá 17. jan. 1966. 

Skrás. 1956, nr. 25. Titan Co. A. S., Fredrikstad, Noregi, frá 18. febr. 1966. 

Skrás. 1956, nr. 27. Ferrersflex Limited, Higham Ferrers, Northamptonshire, 

Englandi, frá 1. febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 29. Brown & Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, 

London, Englandi, frá 10. marz 1966. 

Skrás. 1956, nr. 32. Esbjerg Tovværksfabrik A/S, Esbjerg, Danmörku, frá 27. 

febr. 1966. 
Skrås. 1956, nr. 33. Esbjerg Tovværksfabrik A/S, Esbjerg, Danmårku, frå 27. 

febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 34. Esbjerg Tovvæksfabrik A/S, Esbjerg, Danmörku, frå 27. 

febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 35. Firma Amann á Söhne, Bönnigheim, Wirttg., Þýzkalandi, 

frá 17. febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 37. Ota A/S, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 14. marz 1966. 

Skrás. 1956, nr. 39. Anker-Werke A. G., Bielefeld, Þýzkalandi, frá 16. marz 1966. 

Skrás. 1956, nr. 40. Tavannes Watch Co., Tavannes, Sviss, frá 14. marz 1966. 

Skrás. 1956, nr. 41. Sunlight Fabrikkerne A/S, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 

24. jan. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 42. Vinolia A/S, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 24. jan. 1966. 

Skrás. 1956, nr. 43. Firma Hans Schwarzkopf, Hamburg-Altona, Þýzkalandi, 

frá 24. jan. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 44. Dunlop Rubber Company Limited, Birmingham, Englandi, 

frá 24. jan. 1966.
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Skrás. 1956, nr. 45. Sigma Lutín, národni podnik, Lutin, Tékkóslóvakíu, frá 

7. febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 46. Sigma Lutín, národni podnik, Lutin, Tékkóslóvakíu, frá 

7. febr. 1966. 
Skrás. 

unum, frá 

Skrás. 
unum, frá 

Skrás. 

unum, frá 

Skrás. 

unum, frá 

Skrás. 

unum, frá 

Skrás. 

unum, frá 

Skrás. 

unum, frá 

Skrás. 

febr. 1966. 
Skrás. 

unum, frá 

Skrás. 

unum, frá 

Skrás. 

Bandaríkjunum, frá 
Skrás. 

Bandaríkjunum, frá 
Skrás. 

Bandaríkjunum, frá 

1956, nr. 55. 

8. febr. 1966. 
1956, nr. 56. 

8. febr. 1966. 
1956, nr. 57. 

8. febr. 1966. 
1956, nr. 58. 

8. febr. 1966. 
1956, nr. 59. 
8. febr. 1966. 
1956, nr. 60. 

8. febr. 1966. 
1956, nr. 61. 

8. febr. 1966. 

General Motors 

General Motors 

General Motors 

General Motors 

General Motors 

General Motors 

General Motors 

Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 

Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 

Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 

Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 

Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 

Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 

Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkj- 

1956, nr. 62. PepsiCo, Inc., New York, N. Y. Bandaríkjunum, frá 7. 

1956, nr. 

31. marz 

1956, nr. 

31. marz 

1956, nr. 

1956, nr. 

1956, nr. 

63. Levolor Lorentzen, Inc., Hoboken, New Jersey, Bandaríkj- 

1966. 
64. Levolor Lorentzen, Inc., Hoboken, New Jersey, Bandaríkj- 

1966. 
68. Hunt Foods and Industries, Inc., Wilmington, Delaware, 
14. maí 1966. 
69. Olin Mathieson Chemical Corporation, New York, N. Y., 

10. april 1966. 
70. Olin Mathiesen Chemical Corporation, New York, N. Y., 
10. apríl 1966. 

Skrás. 1956, nr. 71. Monsanto Company, County of St. Louis, Missouri, Banda- 

ríkjunum, frá 16. marz 1966. 

1956, nr. 72. Hazel Bishop Inc., New Jersey, Bandaríkjunum, frá 25. Skrás. 
maí 1966. 

Skrás. 

landi, frá 

1956, nr. 73. Biro Swan Limited, London, Englandi, frá 12. maí 1966. 

Skrás. 1956, nr. 74. Eau de Cologne & Parfúmerie-Fabrik, Köln-Ehrenfeld, Þýzka- 

4. maí 1966. 
Skrás. 1956, nr. 75. A. & R. Scott Limited, London, Englandi, frá 18. maí 1966. 

Skrás. 1956, nr. 77. Schenley Industries, Inc., New York, N. Y., Bandaríkjunum, 

frá 22. febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 78. Schenley Industries, Inc., New York, N. Y., Bandaríkjunum, 

frá 24. marz 1966. 
Skrás. 1956, nr. 79. Schenley Distillers, Inc., New York, N. Y., Bandaríkjunum, 

frá 29. marz 1966. 

Skrás. 1956, nr. 80. Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum, 

frá 11. febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 81. Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum, 

frá 11. febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 82. Vorwerk & Co., Wuppertal-Barmen, Þýzkalandi, frá 13. maí 

1966. 
Skrás. 1956, nr. 84. John Crampton & Company Limited, Manchester, Englandi, 

frá 31. maí 1966.
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Skrás. 1956, nr. 85. Unilever Limited, Port Sunlight, Cheshire, Englandi, frá 26. 

maí 1966. 
Skrás. 1956, nr. 86. N. V. H. Hartog's Fabrieken, Oss, Hollandi, frá 26. maí 1966. 

Skrás. 1956, nr. 87. Chesebrough-Pond's, Inc., New York, N. Y. Bandaríkjunum. 

Skrás. 1956, nr. 88. William Whitley & Company, Inc., Dover, Delaware, Banda- 

ríkjunum, frá 19. apríl 1966. 

Skrás. 1956, nr. 89. Chesebrough-Pond's, Inc., New York, N. Y., Bandaríkjunum, 
frá 9. júní 1966. 

Skrás. 1956, nr. 91. Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum, 

frá frá 8. marz 1966. 
Skrás. 1956, nr. 92. Aktieselskabet Co-Ro, Herlev, Danmörku, frá 27. júní 1966. 

Skrás. 1956, nr. 93. Unilever Limited, Port Sunlight, Cheshire, Englandi, frá 13. 
júní 1966. 

Skrás. 1956, nr. 96. Schenley Industries, Inc. New York, N. Y., Bandaríkjunum, 

frá 12. júní 1966. 
Skrás. 1956, nr. 99. Arthur Bell & Sons Limited, Perth, Skotlandi, frá 16. maí 

1966. 
Skrás. 1956, nr. 103. Collett £ Co. A/S., Oslo, Noregi, frá 24. júní 1966. 
Skrás. 1956, nr. 104. Schenley Industries, Inc., New York, N. Y., Bandaríkjunum, 

frá 12. maí 1966. 
Skrás. 1956, nr. 106. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen- 

Bayerwerk, Þýzkalandi, frá 21. júlí 1966. 
Skrás. 1956, nr. 108. Siemens-Schuckertwerke A. G., Berlín og Erlangen, Þýzka- 

landi, frá 5. apríl 1966. 

Skrás. 1956, nr. 109. Siemens & Halske A. G., Berlín og Minchen, Þýzkalandi, 
frá 5. apríl 1966. 

Skrás. 1956, nr. 110. Siemens & Halske A. G., Berlín og Minchen, Þýzkalandi, 
frá 5. apríl 1966. 

Skrás. 1956, nr. 112. British-American Tobacco Company, Limited, London, 

Englandi, frá 16. júlí 1966. 
Skrás. 1956, nr. 113. British-American Tobacco Company, Limited, London, 

Englandi, frá 16. júlí 1966. 
Skrás. 1956, nr. 114. British-American Tobacco Company, Limited, London, 

Englandi, frá 16. júlí 1966. 
Skrás. 1956, nr. 115. Medusa Waterproofing Co. A/S H. Hermansen & Co. 

Tönsberg, Noregi, frá 30. sept. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 117. English Sewing Limited, Liverpool, Englandi, frá 12. okt. 

1966. 
Skrás. 1956, nr. 118. Bulova Watch Company, Inc., Flushing, New York, N. Y., 

Bandaríkjunum, frá 20. júní 1966. 
Skrás. 1956, nr. 124. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen- 

Bayerwerk, Þýzkalandi, frá 21. júlí 1966. 
Skrás. 1956, nr. 128. Motor, národni podnik, Tékkóslóvakíu, frá 31. maí 1966. 

Skrás. 1956, nr. 129. Philip Morris, Inc., New York, N. Y., Bandaríkjunum, frá 

5. nóv. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 131. Miele & Cie, Gútersloh, Westf., Þýzkalandi, frá 21. okt. 

1966. 
Skrás. 1956, nr. 133. CKD Praha, oborový podnik, Prah, Tékkóslóvakíu, frá 4. 

júlí 1966. 
Skrás. 1956, nr. 134. British-American Tobacco Company, Limited, London, 

Englandi, frá 16. júlí 1966. 
B83
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Skrás. 1956, nr. 137. Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum, 

frá 31. maí 1966. 
Skrás. 1956, nr. 138. Volkswagenwerk A. G., Wolfsburg, Þýzkalandi, frá 22. júlí 

1966. 
Skrás. 1956, nr. 139. Volkswagenwerk A. G., Wolfsburg, Þýzkalandi, frá 22. júlí 

1966. 
Skrás. 1956, nr. 140. FMC Corporation, Philadelphia, Pennsylvania, Bandarikj- 

unum, frá 17. jan. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 142. Chemie Grúnenthal G. m. b. H., Stolberg Stolberg (Rhld.), 

Þýzkalandi, frá 30. sept. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 146. G. Funders Rebslageri & Börstefabrik A/S, Vejle, Dan- 

mörku, frá 31. jan. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 147. Philip Morris, Inc., New York, N. Y., Bandaríkjunum, frá 

5. nóv. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 151. Tannoy Limited London, Englandi, frá 12. okt. 1966. 

Skrás. 1956, nr. 152. Pye Limited, Cambridge, Englandi, frá 21. okt. 1966. 

Skrás. 1956, nr. 154. Mez AG, Freiburg (Breisgau), Þýzkalandi, frá 24. maí 1966. 

Skrás. 1956, nr. 155. Mez AG, Freiburg (Breisgau), Þýzkalandi, frá 24. maí 1966. 

Skrás. 1956, nr. 156. Mez AG, Freiburg (Breisgau), Þýzkalandi, frá 24. maí 1966. 

Skrás. 1956, nr. 157. Maggi S. A., Kempttal, Zúrich, Sviss, frá 20. sept. 1966. 

Skrás. 1956, nr. 158. Maggi S. A., Kempttal, Zurich, Sviss, frá 20. sept. 1966. 

Skrás. 1956, nr. 161. Tobacco Products Corporation Limited, London, Englandi, 

frá 28. sept. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 162. Wessanen's Koninklijke Fabrieken, N. V., Vormerveer, 

Hollandi, frá 15. jan. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 164. British Cellophane Limited, Bridgewater, Somerset, Eng- 

landi, frá 30. sept. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 166. British-American Tobacco Company Limited, London, 

Englandi, frá 28. sept. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 169. Meccano Limited, Liverpool, Lancashire, Englandi, frá 1. 

okt. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 170. Meccano Limited, Liverpool, Lancashire, Englandi, frá 1. 

okt. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 171. Meccano Limited, Liverpool, Lancashire, Englandi, frá 1. 

okt. 12. 1966. 
Skrás. 1957, nr. 1. E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Dela- 

ware, Bandaríkjunum, frá 21. nóv. 1966. 
Skrás. 1957, nr. 2. R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, North 

Carolina, Bandaríkjunum, frá 30. sept. 1966. 
Skrás. 1957, nr. 5. Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum, frá 

30. sept. 1966. 
Skrás. 1957, nr. 21. J. H. Clark & Co. Ltd., Leicester, Englandi, frá 25. okt. 1966. 

Skrás. 1957, nr. 27. Hans Schwarzkopf, Hamburg-Altona, Þýzkalandi, frá 21. 

okt. 1966. 
Skrás. 1957, nr. 28. Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, Bandaríkjunum, frá 

30. sept. 1966. 
Skrás. 1957, nr. 44. Mercury Record Productions, Inc., Chicago, Illinois, Banda- 

ríkjunum, frá 30. sept. 1966. 

Skrás. 1957, nr. 46. Mercury Record Productions, Inc., Chicago, Illinois, Banda- 

ríkjunum, frá 30. sept. 1966.
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Skrás. 1957, nr. 48. R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, North 

Carolina, Bandaríkjunum, frá 30. sept. 1966. 
Skrás. 1957, nr. 54. Deutsche Gold- und Silber-Scheidenanstalt, vormals Roessler, 

Frankfurt am Main, Þýzkalandi, frá 30. nóv. 1966. 
Skrás. 1957, nr. 55. Koh-i-noor tuzkárna L. & C. Hardtmuth národni podnik, 

Ceské Budejovice, Tékkóslóvakíu, frá 30. sept. 1966. 
Skrás. 1957, nr. 56. Koh-i-noor tuzkárna L. & C. Hardtmuth národni podnik, 

Ceské Budejovice, Tékkóslóvakíu, frá 30. sept. 1966. 

Skrás. 1957, nr. 57. Koh-i-noor tuzkárna L. & C. Hardtmuth národní podnik, 

Ceské Budejovice, Tékkóslóvakíu, frá 30. sept. 1966. 

Skrás. 1957, nr. 60. Peter Jackson (Overseas) Limited, London, Englandi, frá 

21. okt. 1966. 
Skrás. 1926, nr. 3. Colgate-Palmolive Company, Jersey City, New Jersey, Banda- 

ríkjunum, frá 30. janúar 1966. 
Skrás. 1927, nr. 3. G. M. Björnsson, Reykjavík, frá 12. desember 1966. 

Skrás. 1927, nr. 5. General Motors Corporation, Detroit, Michigan, Bandaríkjun- 

um, frá 22. nóvember 1966. 
Skrás. 1936, nr. 5. J. & P. Coats, Limited, Paisley, Skotlandi, frá 16. april 1966. 

Skrás. 1936, nr. 13. Colgate-Palmolive Company, Jersey City, New Jersey, Banda- 

ríkjunum, frá 30. janúar 1966. 
Skrás. 1936, nr. 28. International Paints Exports Ltd., Grosvenor Garden House, 

Grosvenor Gardens, London S. W. 1, Englandi, frá 14. október 1966. 

Skrás. 1945, nr. 80. J. & P. Coats, Ltd., Ferguslie Thread Works, Paisley, Skot- 

landi, frá 15. janúar 1966. 

Skrás. 1945, nr. 82. J. & P. Coats, Ltd., Ferguslie Thread Works, Paisley, Skot- 

landi, frá 15. janúar 1966. 

Skrás. 1946, nr. 29. The Associated Portland Cement Manufacturers Limited, 

London, Englandi, frá 10. febrúar 1966. 

Skrás. 1946, nr. 77. British Ropes Limited, Doncaster, Englandi, frá 17. febr. 1966. 

Skrás. 1946, nr. 133. Sana hf., Akureyri, frá 12. október 1966. 

Skrás. 1956, nr. 9. Electroacustic G. m.b.H. Kiel, Þýzkalandi, frá 11. jan. 1966. 

Skrás. 1956, nr. 47. Tesla, narodni podnik, Prag, Tékkóslóvakíu, frá 14. marz 1966. 

Skrás. 1956, nr. 94. H. Rahbek Christensen, Herning, Danmörku, frá 14. febr. 1966. 
Skrás. 1956, nr. 105. Chronotechna narodni podnik, Sternherk na Moravé, Na- 

drazni 1, Tékkóslóvakíu, frá 28. janúar 1966. 
Skrás. 1956, nr. 135. Þorvaldur Guðmundsson, Reykjavík, frá 16. júlí 1966. 
Skrás. 1957, nr. 11. A. & R. Scott Limited, Colinton, Midlothian, Skotlandi, frá 

21. nóvember 1966. 
Skrás. 1957, nr. 14. Chas. Pfizer & Co. Inc., Brooklyn, New York, Bandaríkjun- 

um, frá 4. október 1966. 
Skrás. 1957, nr. 15. Chas. Pfizer & Co. Inc., Brooklyn, New York, Bandaríkjun- 

um, frá 4. október 1966. 
Skrás. 1957, nr. 16. Chas. Pfizer & Co. Inc., Brooklyn, New York, Bandaríkjun- 

um, frá 14. október 1966. 

IIL 
Enn fremur hafa eftirgreind merki verið afmáð úr vörumerkjaskránni sam- 

kvæmt 10. og 12. gr. sömu laga: 
Skrás. 1963, nr. 178. American Cyanamid Company, New York, N. Y., Bandaríkj- 

unum, frá 25. júlí 1966. 
Skrás. 1964, nr. 144. Cavalla Limited, St. Hellier, Jersey, Channel Islands, Eng- 

landi, frá 20. júlí 1966.
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EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 
(Settir kennarar ekki taldir. Skipun kennara árin 1965 og 1966.) 

21. september 1965 var Pétri Eggerz, fastafulltrúa Íslands hjá Alþjóðakjarn- 
orkustofnuninni í Wien, veitt ambassadorsnafnbót gagnvart stofnuninni. 

3. desember 1965 var Pétri Thorsteinsson veitt lausn frá embætti sem sendi- 
herra Íslands í Júgóslavíu. 

S. d. var Henrik Sv. Björnsson skipaður til þess að vera sendiherra Íslands í 
Júgóslavíu. 

18. desember 1965 var Lúðvík Gizurarson, lögfræðingur, skipaður fulltrúi í við- 
skiptamálaráðuneytinu frá 20. desember 1965 að telja. 

22. desember 1965 var Benedikt Sigurjónsson, hæstaréttarlögmaður, skipaður 
dómari við Hæstarétt frá 1. janúar 1966 að telja. 

S. d. var Elías I. Elíasson skipaður til þess að vera bæjarfógeti á Siglufirði frá 
1. marz 1966 að telja. 

27. desember 1965 var gefið út leyfisbréf handa Jóni Hallvarðssyni, héraðs- 
dómslögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. 

30. desember 1965 var séra Jón Kr. Ísfeld skipaður til þess að vera sóknar- 
prestur í Æsustaðaprestakalli í Húnavatnsprófastdæmi frá 1. desember 1965 að telja. 

S. d. var Henrik Sv. Björnssyni veitt lausn frá störfum sem sendiherra Íslands 
á Spáni með búsetu í London. 

Frá s. d. var Guðmundur Í. Guðmundsson skipaður sendiherra á Spáni með 
búsetu í London. 

S. d. var Vigfús Magnússon læknir, skipaður til þess að vera héraðslæknir 
í Víkurhéraði frá 1. janúar 1966 að telja. 

31. desember 1965 var Guðmundur Guðmundsson, cand. med. & chir., settur 
til þess að vera héraðslæknir í Álafosshéraði frá 1. desember 1965 og þangað til 
öðruvísi verður ákveðið. 

Frá 1. janúar 1966 var Björgvin Guðmundsson, fulltrúi í viðskiptamálaráðu- 
neytinu, skipaður deildarstjóri. 

Gizur Bergsteinsson, hæstaréttardómari, var kjörinn forseti Hæstaréttar tíma- 
bilið 1. janúar 1966 til ársloka 1967. 

Varaforseti sama tímabils var kjörinn Jónatan Hallvarðsson, hæstaréttardómari. 
Dr. Þorsteinn Sæmundsson var settur sérfræðingur við Eðlisfræðistofnun Háskól- 

ans frá 1. janúar 1966 að telja og þar til öðruvísi verður ákveðið. 
3. janúar 1966 var Jón Þ. Hallgrímsson, cand. med. & chir., settur til þess að 

vera héraðslæknir í Hólmavíkurhéraði frá 5. s. m. að telja og þangað til öðruvísi 
verður ákveðið. Jafnframt var honum falið að gegna Djúpavíkurhéraði ásamt 
Hólmavíkurhéraði frá sama tíma. 

6. janúar var setning Braga Guðmundssonar, setts héraðslæknis í Þingeyrar- 
héraði, framlengd frá 1. júní 1966 til 15. sept. s. á. 

12. janúar var Albert Norman Kipnis skipaður ræðismaður Íslands í Portland, 
Oregon, Bandríkjum Norður-Ameríku. Bandarísk yfirvöld hafa nú veitt ræðismann- 
inum viðurkenningu. 

13. janúar afhenti Henrik Sv. Björnsson trúnaðarbréf sitt sem ambassador Ís- 
lands í Luxemborg. 

24. janúar var Ólafi Einarssyni, héraðslækni í Hafnarfirði, veitt lausn frá 

embætti frá 1. febrúar 1966 að telja. 
26. janúar 1966 var Ólafur Einarsson, fyrrv. héraðslæknir, settur héraðslæknir 

í Hafnarfirði frá 1. janúar 1966 til 1. júní 1966.
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S. d. afhenti Guðmundur Í. Guðmundsson trúnaðarbréf sitt sem ambassador 

Íslands í Hollandi. 
,… 28. janúar afhenti Henrik Sv. Björnsson trúnaðarbréf sitt sem ambassador 

Íslands í Belgíu. 
1. febrúar var Valgeir Ársælsson, viðskiptafræðingur, skipaður fulltrúi í við- 

skiptamálaráðuneytinu frá sama degi að telja. 

9. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Sæmundi Kjartanssyni, lækni, til þess 

að mega starfa sem sérfræðingur í húð- og kynsjúkdómum. 

3. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Jónasi Hallgrímssyni, lækni, til þess 

að mega starfa sem sérfræðingur í liffærameinafræði. 

9. ferbúar var gefin út löggilding fyrir Sigríði Pálínu Erlingsdóttur, Smiðju- 

stig 4, Rvík, til þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á frönsku. 

10. febrúar afhenti Henrik Sv. Björnsson trúnaðarbréf sitt sem fulltrúi Íslands 

hjá Efnahagsbandalagi Evrópu. 

18. febrúar var Friðrik Sveinsson, héraðslæknir í Þórshafnarhéraði, settur 

til þess frá 11. febrúar 1966 og þangað til öðruvísi verður ákveðið, að gegna Raufar- 

hafnarhéraði ásamt sínu eigin héraði. . 

S. d. var gefin út löggilding fyrir Ólaf Björnsson, Álfheimum 32, Rvík, til 

þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku. 

Ss. d. var Þóroddur Jónasson, héraðslæknir í Breiðumýrarhéraði, settur til 

þess frá 11. febrúar 1966 og þangað til öðruvísi verður ákveðið, að gegna Kópa- 

skershéraði ásamt sínu eigin héraði. 

24. febrúar var Harry C. Odolf skipaður ræðismaður Íslands í Philadelphia, 

Pennsylvania, Bandaríkjum Norður-Ameríku. Hefur ræðismaðurinn nú hlotið við- 

urkenningu bandarískra yfirvalda. 

26. febrúar var Guðmundi T. Magnússyni, héraðslækni í Kleppjárnsreykjahér- 

aði, veitt lausn frá embætti frá 1. júní 1966 að telja. 

28. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Konráði Siðurðssyni, cand. med. & 

chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

Sigurjón Ágústsson, fulltrúi í ríkisendurskoðuninni, var skipaður deildarstjóri 

þar frá 1. marz að telja. 
Hann hefur á hendi forstöðu tollendurskoðunarinnar frá sama tíma. 

8. marz var Þorsteinn Sigurðsson, læknir, skipaður héraðslæknir í Álafoss- 

héraði frá 1. júní 1966 að telja. 
10. marz var gefið út leyfisbréf handa Kristni Ó. Guðmundssyni, héraðsdóms- 

lögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. i 

11. marz var Grettir L. Jóhannsson skipaður adalrædismadur Islands í Winni- 

peg, en hann hefur undanfarin ár gegnt þar ræðismannsstörfum. 

12. marz var Þórhalli B. Ólafssyni, héraðslækni í Vestmannaeyjum, veitt lausn 

frá embætti frá 1. júní 1966 að telja. 
S. d. var Bror Sievers veitt lausn frá störfum sem ræðismaður Íslands í Åbo. 

S. d. voru þeir Jón Thors, fulltrúi, og Ólafur W. Stefánsson, fulltrúi, skipaðir 

deildarstjórar í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu frá 15. marz að telja. 

17. marz var Jóni E. Ragnarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
18. marz var gefið út leyfisbréf handa Matthíasi Kjeld, cand. med. & chir., til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Árnasyni, lækni, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í lyflækningum. 
25. marz afhenti Pétur Thorsteinsson trúnaðarbréf sitt sem ambassador Ís- 

lands í Mexico.
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28. marz var gefið út leyfisbréf handa Guðjóni Styrkárssyni, héraðsdómslög- 
manni, til málflutnings við Hæstarétt. 

S. d. var Ísak Hallgrímsson, cand. med. & chir., settur héraðslæknir í Kópa- 

skershéraði frá 15. maí 1966 til jafnlengdar 1967 og jafnframt til að gegna Raufar- 
hafnarhéraði ásamt Kópaskershéraði sama tíma. 

S. d. var Ragnar Ásgeirsson skipaður héraðslæknir í Hafnarfjarðarhéraði frá 
1. júní 1966 að telja. 

4. apríl afhenti Guðmundur Í. Guðmundsson trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 
Íslands í Portúgal. 

5. apríl var Sigtryggur Klemenzson, ráðuneytisstjóri, skipaður bankastjóri 
Seðlabanka Íslands frá 1. júlí 1966 að telja. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Árna Halldórssyni, héraðsdómslögmanni, 
til málflutnings við Hæstarétt. 

6. apríl var Lárusi Jónssyni, héraðslækni í Höfðahéraði, veitt lausn frá embætti 
frá 1. apríl 1966 að telja. 

S. d. afhenti Pétur Thorsteinsson trúnaðarbréf sitt sem ambassador Íslands 
í Brazilíu. 

S. d. var Kristjáni Sigurðssyni, héraðslækni í Patreksfjarðarhéraði, veitt lausn 
frá embætti frá 1. júlí 1966 að telja. 

12. apríl var gefið út leyfisbréf handa Gísla G. Auðunssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Erni Smára Arnaldssyni, cand. med. & chir., 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
13. apríl var Ólafur Mixa, stud. med. & chir., settur héraðslæknir í Neshéraði 

frá 15. april 1966 og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 
S. d. var Hannes Hafstein, cand. juris, skipaður fulltrúi í utanríkisráðuneyt- 

inu frá 1. júní 1966 að telja. Hann mun fyrst um sinn starfa sem sendiráðsritari 
í Stokkhólmi. 

S. d. var Halla Bergs, B.A., skipuð fulltrúi í utanríkisráðuneytinu frá 1. maí 
1966 að telja. 

S. d. var Páll Helgason, stud. med. & chir., settur héraðslæknir í Hólmavíkur- 
héraði frá 1. maí 1966 og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

14. apríl var Lárus Jónsson, læknir, settur héraðslæknir í Höfðahéraði frá 1. 
apríl 1966 og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

16. apríl var Daníel Daníelssyni, héraðslækni í Húsavíkurhéraði, veitt lausn 
frá embætti frá 5. júlí 1966 að telja. 

19. apríl var gefið út leyfisbréf handa Benedikt Blöndal, héraðsdómslögmanni, 
til málflutnings við Hæstarétt. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Herði Ólafssyni, héraðsdómslögmanni, til 
málflutnings við Hæstarétt. 

28. apríl var Pálmi Pétursson skipaður skrifstofustjóri Skrifstofu rannsókna- 
stofnana atvinnuveganna frá og með 1. maí 1966 að telja. 

30. apríl var Pétri Péturssyni, forstjóra Innkaupastofnunar ríkisins, veitt leyfi 
frá störfum í eitt ár frá 1. maí 1966 að telja. Jafnframt var Ásgeir Jóhannesson, 
deildarstjóri, settur forstjóri Innkaupastofnunar ríkisins fyrir sama tíma. 

Eftirtaldir menn hafa verið skipaðir í deildarstjórnir Vísindasjóðs: 
Raunvísindadeild: 
Formaður: dr. Sigurður Þórarinsson, náttúrufræðingur, og varaformaður Sigur- 

karl Stefánsson, menntaskólakennari. Skipaðir af ráðherra án tilnefningar. 
Davið Davíðsson, prófessor og til vara dr. Tómas Helgason, prófessor. Skip- 

aðir samkvæmt tilnefningu læknadeildar háskólans.
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Dr. Leifur Ásgeirsson, prófessor, og til vara dr. Trausti Einarsson, prófessor. 

Skipaðir samkvæmt tilnefningu verkfræðideildar háskólans. 

Dr. Gunnar Böðvarsson, verkfræðingur, og til vara dr. Guðmundur Sigvalda- 

son, jarðfræðingur. Skipaðir samkvæmt tilnefningu Rannsóknaráðs ríkisins. 

Dr. Sturla Friðriksson, náttúrufræðingur, og til vara dr. Finnur Guðmundsson, 

náttúrufræðingur. Skipaðir samkvæmt tilnefningu fulltrúafundar ýmissa vísinda- 

stofnana. 
Hugvísindadeild: 

Formaður: dr. Jóhannes Nordal, bankastjóri, og til vara dr. Þórður Eyjólfs- 

son, fyrrv. hæstaréttardómari. Skipaðir af ráðherra án tilnefningar. 

Dr. Hreinn Benediktsson, prófessor, og til vara dr. Matthías Jónasson, prófessor. 

Skipaðir samkvæmt tilnefningu heimspekideildar háskólans. 

Magnús Þ. Torfason, prófessor, og til vara Ólafur Björnsson, prófessor. Skip- 

aðir samkvæmt tilnefningu laga- og viðskiptadeilda háskólans. 

Dr. Kristján Eldjárn, þjóðminjavörður, og til vara dr. Jakob Benediktsson, 

orðabókarritstjóri. Skipaðir samkvæmt tilnefningu Félags íslenzkra fræða. 

Dr. Broddi Jóhannesson, skólastjóri, og til vara Magnús Már Lárusson, prófessor. 

Skipaðir samkvæmt tilnefningu fulltrúafundar vísindastofnana og -félaga. 

Skipunartími deildarstjóranna er fjögur ár. 

2. maí var Páll Helgason, settur héraðslæknir í Hólmavíkurhéraði, settur til 

þess frá 1. maí, fyrst um sinn, unz öðruvísi verður ákveðið, að gegna héraðs- 

læknisembættinu í Djúpavíkurhéraði ásamt sínu eigin héraði. 

3. maí var gefið út leyfisbréf handa Sverri Bergmann Bergssyni, cand. med. & 

chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

4. maí var Þorsteinn Sigurðsson, læknir, skipaður héraðslæknir í Norður- 

Egilsstaðahéraði frá 1. júní 1966 að telja. 

S. d. var Magnús Lyngdal Stefánsson, læknir, skipaður héraðslæknir í Vopna- 

fjarðarhéraði. 

5. maí var gefin út löggilding fyrir Hallveigu Thorlacius, Bólstaðarhlíð 14, 

Reykjavík, til þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á rússnesku. 

S. d. var Haukur Magnússon, héraðslæknir í Austur-Egilsstaðahéraði, settur 

til þess að gegna héraðslæknisembættinu í Bakkagerðishéraði ásamt sínu eigin hér- 

aði frá 1. apríl 1966, um óákveðinn tíma. 

9. maí var Kjartani Reyni Ólafssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 
13. maí var setning Guðmundar Guðmundssonar, cand, med. á chir., setts hér- 

aðslæknis í Álafosshéraði, framlengd til 1. júlí 1966. 
S. d. var stud, med. & chir. Davíð Gíslason, settur héraðslæknir í Súðavíkur- 

héraði frá 1. s. m. til 30. júní 1966. 
14. maí var gefið út leyfisbréf handa Jóni Þ. Hallgrímssyni, cand. med. á chir., 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
16. maí var gefið út leyfisbréf handa Niels P. Sigurðssyni, héraðsdómslög- 

manni, til málflutnings við Hæstarétt. 

20. maí var séra Sigmar Torfason, sóknarprestur á Skeggjastöðum, skipaður 

prófastur í Norður-Múlaprófastsdæmi frá 1. maí 1966 að telja. 
26. maí var Haraldur Kröyer, sendiráðunautur í New York, skipaður ræðis- 

maður Íslands í New York. 
Valgarð Thoroddsen, rafmagnsverkfræðingur, hefur verið skipaður rafmagns- 

veitustjóri ríkisins frá 1. júní 1966 að telja. 
2. júní var Þórður Oddsson, héraðslæknir í Borgarnesi, settur til að gegna 

Kleppjårnsreykjahéradi ásamt sínu héraði frå 1. s. m. og þangað til öðruvísi verður 

kveðið.
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S. d. var Örn Bjarnason, læknir, settur héraðslæknir í Vestmannaeyjum frá 1. 
s. m. til 31. ágúst 1966. 

3. júní voru læknarnir Arinbjörn Kolbeinsson og Snorri P. Snorrason skip- 
aðir dósentar í læknadeild Háskóla Íslands frá 15. sept. 1966 að telja. Sama dag 
var Guðmundur Björnsson, verkfræðingur, skipaður dósent í verkfræðideild og dr. 
Róbert A. Otttósson skipaður dósent í guðfræðideild, báðir frá 15. september 1966 
að telja. 

3. júní var Sigurði Ó. Pálssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Barnaskóla 
Borgarfjarðar í Norður-Múlasýslu frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Önnu Jensdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við barnaskóla 
Reykjavíkur frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Sveini Pálssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Héraðsskólann að 
Núpi frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Sigrúnu Pálsdóttur veitt lausn frá skólastjórastöðu við Barnaskóla 
Borgarfjarðar í N.-Múlasýslu frá 1. sept. 1965 að telja. 

7. júní var Andri Ísaksson, sálfræðingur, settur sérfræðingur í menntamála- 
ráðuneytinu við rannsókn skólamála frá 1. júlí 1966 að telja. 

9. júní var gefið út leyfisbréf handa Ármanni Jónssyni, hdl., til málflutnings 
við Hæstarétt. 

7. júní var Bragi Guðmundsson, héraðslæknir í Þingeyrarhéraði, settur til þess 
að gegna héraðslæknisembættinu í Flateyrarhéraði ásamt sínu eigin héraði frá 1. 
til 16. júní 1966. 

13. júní var Kristbjörn Albertsson skipaður kennari við Barnaskóla Njarð- 
víkur frá 1. sept. að telja. 

13. júní var Gunnari Hjartarsyni veitt lausn frá kennarastöðu við Barna- og 
unglingaskólann í Ólafsvík frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Ester Karvels veitt lausn frá kennarastöðu við Barnaskóla Njarð- 
víkur frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Þóreyju Guðmundsdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Gagn- 
fræðaskólann í Vestmannaeyjum frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Sólveigu Kolbeinsdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Kvenna- 
skólann í Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Þóroddi Guðmundssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Flensborgar- 
skólann í Hafnarfirði frá 1. sept. 1965 að telja. 

16. júní var gefið út leyfisbréf handa Gylfa Felixsyni, cand. odont., til þess að 
mega stunda tannlækningar hér á landi. 

20. júní var Jóhanni Hjaltasyni veitt lausn frá kennarastöðu við Breiðagerðis- 
skólann í Hafnarfirði frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Valdimar Kristjánssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Gagnfræða- 
skólann í Vestmannaeyjum frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Kristjönu Jónsdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Kvennaskól- 
ann í Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Ingvari Þórarinssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Gagnfræða- 
skólann á Húsavík frá 1. sept. 1965 að telja. 

20. júní var gefið út leyfisbréf handa Sigurði Sigurðssyni, hdl., til málflutnings 
við Hæstarétt. 

S. d. var Rósa Björk Þorbjarnardóttir skipuð kennari við unglingadeild Lauga- 
gerðisskóla frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Ársæll Sigurðsson skipaður skólastjóri við Austurbæjarskólann í 
Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Þorbjörn Ármann Friðriksson skipaður skólastjóri við barna- og 
unglingaskólann á Suðureyri, Súgandafirði, frá 1. sept. 1956 að telja.
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21. júní var Þóru Davíðsdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við skóla gagn- 

fræðastigsins í Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Guðlaugu Sigurðardóttur veitt lausn frá skólastjórastöðu í Valla- 

og Skeiðadalsskólahverfum, S.-Múl., frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Barnaskóla Reykjavíkur frá 1. 

sept. 1965 að telja: Aðalheiður Sigvaldason, Dúa St. Hallgrímsson, Guðfinna I. 

Guðmundsdóttir, Guðríður Thorarensen, Halldóra Halldórsdóttir, Haukur Ísfeld, 

Jóhanna G. Kristjánsdóttir, Jósefína Hansen, Kristin Þorsteinsdóttir, Margrét As- 

ólfsdóttir, Málfríður Gunnarsdóttir, Ólafur Kr. Þórðarson, Pétur Bjarnason, Pétur 

Orri Þórðarson, Ragnhildur Jóhannesdóttir, Ragnheiður Pálsdóttir, Rannveig Lax- 

dal, Sólrún Skúladóttir, Una G. Sverrisdóttir, Vignir B. Árnason, Þorvaldur Sæ- 

mundsson, Þóra Guðmundsdóttir. 

22. júní var cand. med. & chir. Guðmundur J. Skúlason settur héraðslæknir í 

Flateyrarhéraði frá 16. s. m. og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var stud. med. & chir. Davíð Gíslason, settur héraðslæknir í Súðavíkur- 

héragi, settur til þess að gegna Ísafjarðarhéraði ásamt sínu héraði frá 1. til 30. s. m. 

24. júní var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Oddssyni, cand. med. & chir., 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

94. júní var Birgi Bjarnasyni veitt lausn frá kennarastöðu við gagnfræða- 

stigið í Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja. 

27. júní var gefið út leyfisbréf handa Hrafni Tulinius, cand. med. & chir., til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Guðmundur Jónsson skipaður framkvæmdastjóri hljóðvarðsdeildar 

Ríkisútvarpsins frá 1. júlí 1965 að telja. Enn fremur hefur Haraldur Ólafsson, fil. 

kand., verið settur dagskrárstjóri í hljóðvarpsdeild Ríkisútvarpsins frá sama tíma 

að telja. 
29. júní var Guðlaugur Þorvaldsson, viðskiptafræðingur, skipaður ráðuneytis- 

stjóri í fjármálaráðuneytinu frá 1. júlí 1966. 
Sama dag lét Sigtryggur Klemenzson af störfum sem ráðuneytisstjóri. 

29. júní var Ólafi Jónssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Barnaskóla Akra- 

ness frá 1. sept. 1965 að telja. 
S. d. var Hermanni Hjartarsyni veitt lausn frá kennarastöðu við Austurbæjar- 

skólann í Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja. 
S. d. var Birni Péturssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Gagnfræðaskóla 

Akraness frá 1. sept. 1965 að telja. 
S. d. var Jóni Þóri Jónssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Barna- og unglinga- 

skólann á Húsabakka, Svarfaðardalsskólahverfi, frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Soffíu Jóhannesdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Barna- og 
unglingaskólann í Grundarfirði frá 1. sept. 1965 að telja. 

29. júní var Hjörleifur Guttormsson skipaður kennari við Gagnfræðaskólann 

í Neskaupstað frá 1. sept. 1965 að telja. 
8. d. var Hólmfríður Gísladóttir skipuð skólastjóri við Heimavistarskólann að 
Ásgarði í Kjós frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Barnaskóla Neskaupstaðar frá 1. 
sept. 1965 að telja: Júlíus Sigurbjörnsson, Sigurborg Erna Jónsdóttir, Sigurgeir 

Jónsson og Steinunn L. Aðalsteinsdóttir. 
30. júní var Karl Proppé, stud. med & chir., settur héraðslæknir í Súðavíkur- 

héraði frá 1. júlí 1966 og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 
S. d. var Karl Proppé, settur héraðslæknir í Súðavíkurhéraði, settur til þess 

frá 1. júlí 1966, fyrst um sinn, unz öðruvísi verður ákveðið, að gegna héraðslæknis- 

embættinu í Ísafjarðarhéraði ásamt sínu eigin héraði. 

B84
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1. júlí var Friðrik Sveinsson, læknir, skipaður héraðslæknir í Álafosshéraði 

frá s. d. að telja. 
S. d. var Jóni Eysteinssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 

aðsdómi. 
S. d. var Inga Hilmari Ingimundarsyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 
S. d. var Böðvari Bragasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir hér- 

aðsdómi. 
S. d. var Jón L. Arnalds settur deildarstjóri í atvinnumálaráðuneytinu frá þeim 

degi að telja. 
S. d. var Jóhannes Guðfinnsson settur fulltrúi í atvinnumálaráðuneytinu og 

samgöngumálaráðuneytinu frá þeim degi að telja. 
5. júlí var Friðrik Pálmason, licentiat, skipaður sérfræðingur við Rannsókna- 

stofnun landbúnaðarins frá 1. s. m. að telja. 
8. júní var Júlíönu S. Eiríksdóttir veitt lausn frá skólastjórastöðu við heima- 

vistarskólann í Saurbæjarskólahverfi, Dalasýslu, frá 1. sept. 1965 að telja. 
13. júlí var Snæbirni Jóhannssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Gagnfræða- 

skólann á Akranesi frá 1. sept. 1965 að telja. 
14. júlí var Páli Jónssyni veitt lausn frá skólastjórastöðu við Barna- og mið- 

skólann í Höfðakaupstað frá 1. sept. 1965 að telja. 
14. júlí var séra Sigfús Jón Árnason skipaður sóknarprestur í Miklabæjarpresta- 

kalli í Skagafjarðarprófastsdæmi frá 1. s. m. að telja. 
S. d. var séra Bolli Gústafsson skipaður sóknarprestur í Laufásprestakalli í 

S.-Þingeyjarprófastdæmi frá 1. s. m. að telja. 
Ólafur Egilsson, lögfræðingur, hefur verið ráðinn fulltrúi 1. flokks í utan- 

ríkisráðuneytinu frá 15. júlí að telja. 
15. júlí var Jóni G. Tómassyni, lögreglustjóra í Bolungarvík, veitt lausn frá 

embætti frá 1. september 1966 að telja. 
19. júlí var Eilif Ásby skipaður ræðismaður Íslands í Bergen. 
S. d. var dr. Edgar Brunner veitt lausn frá störfum sem ræðismaður 

Íslands í Bern. 
S. d. var séra Páli Þorleifssyni, sóknarpresti að Skinnastað og prófasti í N.- 

Þingeyjarprófastsdæmi, veitt lausn frá embætti frá 1. september 1966 að telja. 
20. júlí var Gunnar Vagnsson, viðskiptafræðingur, settur framkvæmdastjóri 

fjármáladeildar Ríkisútvarpsins frá 1. október 1966 að telja, unz öðruvísi kynni að 
verða ákveðið. 

21. júlí var setning Braga Guðmundssonar, héraðslæknis í Þingeyrarhéraði, 
framlengd frá 16. september 1966 til 30. júní 1967. 

S. d. var Kristinn Bjarni Jóhannsson, stud. med. & chir., settur héraðslæknir 
í Húsavíkurhéraði frá 6. til 22. júlí 1966. 

S. d. var Jón B. Höskuldsson skipaður kennari við Barnaskóla Stykkishólms 
frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Guðmundur H. Sigmundsson skipaður kennari við Barnaskóla Kefla- 
víkur og Vilborg Guðjónsdóttir kennari við Barna- og gagnfræðaskóla Keflavíkur, að 
hálfu við hvorn skóla, bæði frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík 
frá 1. sept. 1965 að telja: Guðlaugur Guðmundsson, Guðmundur Magnússon, Ingi- 
björg Þóraðardóttir, Jón H. Björnsson, Ólafur Unnsteinsson og Anna Kristjáns- 
dóttir. 

S. d. var Pétur Þorsteinsson skipaður kennari við Miðskólann að Brúarlandi frá 
1. sept. 1965 að telja.
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20. júlí var Steingrími Benediktssyni veitt lausn frá skólastjórastöðu við Barna- 
skólann í Vestmannaeyjum frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Lárusi Halldórssyni veitt lausn frá skólastjórastöðu við Barna- og 
miðskólann í Mosfellssveit frá 1. sept. 1965 að telja. 

21. júlí var Jóni B. Höskuldssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Barnaskóla 
Hafnarfjarðar frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Jóni Sólmundssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Vélskólann í 
Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja. 

26. júlí var gefið út leyfisbréf handa Hrafni G. Johnsen, cand. odont., til þess 
að mega stunda tannlækningar hér á landi. 

28. júlí var gefið út leyfisbréf handa Ásgeiri Birgi Ellertssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

4. ágúst var Guðmundur Guðmundsson, cand. med. & chir., settur til þess frá 

1. júlí 1966, um óákveðinn tíma, að gegn héraðslæknisembættinu í Álafosshéraði, 
meðan skipaður héraðslæknir hefur leyfi frá því að taka við starfi í héraðinu. 

S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Kópavogs frá 1. sept. 
1965 að telja: Björg Björnsdóttir, Dónald Ragnar Jóhannesson, Einar Long, Elinborg 
Jónsdóttir, Guðbjörg Árnadóttir, Ingibjörg Möller, Ingibjörg Ragnarsdóttir og 
Katrín Árnadóttir. 

S. d. var Hanna Karlsdóttir skipuð skólastjóri við Barnaskóla Vestur-Eyja- 
fjallaskólahverfis og Rósa Aðalsteinsdóttir kennari við sama skóla frá 1. sept. 1965 
að telja. 

5. ágúst var Friðrik Sveinsson, héraðslæknir í Álafosshéraði, settur til þess frá 
1. júlí 1966 um óákveðinn tíma, að gegna héraðslæknisembættinu í Þórshafnar- 
héraði. 

S. d. var Sigvaldi Sturlaugsson skipaður kennari við Barnaskólann á Varmá og 
miðskólann við Brúarland, að hálfu við hvorn skóla, frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Anton V. Jóhannsson skipaður kennari við Barna- og unglingaskólann 
á Vopnafirði frá 1. sept. 1965 að telja. 

8. ágúst var Eiríkur P. Sveinsson, cand. med. & chir., settur héraðslæknir í 
Húsavíkurhéraði frá 23. júlí til 20. ágúst 1966. 

S. d. var héraðslæknirinn í Búðardalshéraði, Jón Jóhannesson, settur til þess 

frá 1. júlí 1966, fyrst um sinn, unz öðruvísi verður ákveðið, að gegna héraðslæknis- 
embættinu í Patreksfjarðarhéraði ásamt sínu héraði. 

S. d. var héraðslæknirinn í Búðardalshéraði, Jón Jóhannesson, settur til þess 

frá 1. júlí 1966, fyrst um sinn, unz öðruvísi verður ákveðið, að gegna héraðslæknis- 
embættinu í Reykhólahéraði ásamt sínu eigin héraði. 

26. júlí var Sigríði Láru Árnadóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Barna- 
skóla Siglufjarðar frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Kristjönu Jónsdóttur veitt lausn frá skólastjórastöðu við Barna- og 
unglingaskólann í Kirkjubæjarskólahverfi, V.-Skaft., frá 1. sept. 1965 að telja. 

29. júlí var Önnu Sigurkarlsdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Barna- og 
unglingaskólann á Eyrarbakka frá 1. sept. 1965 að telja. 

5. ágúst var Óttari Einarssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Barna- og 
unglingaskólann á Þórshöfn, N.-Þing., frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Rósu Guðmundsdóttur og Stefáni Sigurðssyni veitt lausn frá kennara- 
stöðum við barnaskóla Reykjavíkur frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Högni Egilsson skipaður skólastjóri við skóla Ísaks Jónssonar frá 
1. september 1966 að telja. 

S. d. var honum veitt lausn frá kennarastarfi við Æfinga- oð tilraunaskóla 
Kennaraskóla Íslands.
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S. d. var Hjálmari Ólafssyni veitt lausn frá kennarastöðu við skóla gagn- 
fræðastigsins í Reykjavík frá 1. september 1965 að telja. 

9. ágúst var Pétur Thorsteinsson skipaður sendiherra Íslands á Kúbu. 
11. ágúst var Herði Einarssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

Dr. Þorsteinn Sæmundsson hefur verið skipaður sérfræðingur í jarðeðlisfræði 
við Raunvísindastofnun Háskólans frá 15. ágúst 1966 að telja. 

17. ágúst var Margréti Jóelsdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Mýrarhúsa- 

skólann á Seltjarnarnesi frá 1. sept. 1965 að telja. 
18. ágúst var Árna S. Þorsteinssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Gagn- 

fræðaskólann á Akranesi frá 1. sept. 1965 að telja. 
S. d. var Bjarna Pálssyni veitt lausn frá kennarastöðu við skóla gagnfræða- 

stigsins í Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var cand. med. et chir. Gísli Ólafsson settur héraðslæknir í Patreks- 
fjarðarhéraði frá 4. s. m., þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var cand. med. et chir. Eggert Þ. Briem settur héraðslæknir í Þórshafnar- 
héraði frá 16. s. m. og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var Sæmundur Bjarnason skipaður skólastjóri og Guðrún Jónsdóttir 
kennari við heimavistarbarnaskólann á Þelamörk, Eyjaf., frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Gísli Magnússon skipaður kennari við Barnaskóla Selfoss frá 1. sept. 
1965 að telja. 

S. d. var Jónatan Jónsson skipaður kennari við Barna- og unglingaskólann 
í Höfðakaupstað frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Þórarinn Magnússon skipaður skólastjóri Heimavistarbarnaskólans 
í Reykholti í Biskupstungum frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Gunnar Örn Jónsson skipaður kennari við Barnaskóla Reykjavíkur 
frá 1. sept. 1965 að telja. 

19. ágúst var cand. med. et chir. Bjarni Arngrímsson settur héraðslæknir í 
Húsavíkurhéraði frá 21. s. m. og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

22. ágúst var Helgi Ingvarsson, fyrrverandi yfirlæknir, settur til þess að 
gegna yfirlæknisstörfum á Vífilsstaðahæli frá 1. júlí 1966 til 1. október 1966. 

S. d. var stud. med. et chir. Eyþór Stefánsson settur héraðslæknir í Neshéraði 
frá 19. s. m. til 1. n. m 

S. d. var Haukur Þórðarson, læknir, settur héraðslæknir í Álafosshéraði frá 

11. til 15. s. m. 
24. ágúst var gefið út leyfisbréf handa Erni Guðmundssyni, cand. odont., til 

þess að mega stunda tannlækningar hér á landi. 
25. ágúst var Hafsteinn Hafsteinsson, lögfræðingur, skipaður lögreglustjóri 

í Bolungarvík frá 1. sept. 1966 að telja. 
S. d. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við Menntaskólann í Reykjavík frá 1. 

september 1966 að telja: Magnús Guðmundsson, B.A., Kjartan R. Gíslason, dr. 
phil., Heimir Þorleifsson, cand. mag. og Steinunn A. Einarsdóttir, B.A. 

26. ágúst var Páll Aðalsteinsson skipaður kennari við skóla Gagnfræðastigsins 
í Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja og veitt lausn frá skólastjórastarfi við Héraðs- 
skólann í Reykjanesi. 

S. d. voru Ólafur Kristjánsson og Karvel Pálmason skipaðir kennarar við 
Barna- og unglingaskólann í Bolungarvík frá 1. sept. 1965 að telja og þar til 
öðruvísi verður ákveðið. 

30. ágúst var Jóni Ísleifssyni veitt lausn frá kennarastöðu við skóla gagn- 
fræðastigsins í Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja.
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S. d. var Birgi Sigurðssyni veitt lausn frá kennarastöðu við unglingadeild 
Myýrarhúsaskólans á Seltjarnarnesi frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Guðrúnu Sigurðardóttur veitt lausn frá kennarastöðu við barnaskóla 
Reykjavíkur frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Helgu S. Þorgilsdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Melaskólann 
i Reykjavík frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Árna Magnúsi Emilssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Barna- 
og unglingaskólann í Grundarfirði frá |. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Braga Melax veitt lausn frá kennarastöðu við Barnaskóla Garða- 
skólahverfis frá 1. sept. 1965 að telja. 

31. ágúst var gefin út löggilding fyrir Sigmund Böðvarsson, Safamyri 13, 
Reykjavík, til þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Eiríki Páli Sveinssyni, cand med. et chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Jóhannessyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp. 

1. september var gefin út löggilding fyrir Hauk Böðvarsson til þess að vera 
dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á íslenzku. 

S. d. var gefin út löggilding fyrir Guðrúnu Finnbogadóttur, Marbakka við 
Kársnesbraut í Kópavogi, til þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á 
þýzku, ensku og rússnesku. 

S. d. var Pétri Bjarnasyni veitt lausn frá kennarastöðu við barnaskóla Reykja- 
víkur frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Guðlaugur Stefánsson skipaður kennari við skóla sagnfræðastigsins Í 
Reykjavík frá 1. sept. 1966 að telja. 

S. d. var Elísabet Guðrún Jensdóttir skipuð kennari við Barnaskóla Keflavíkur 
frá 1. sept. 1965 að telja. 

S. d. var Halldór Sigurðsson skipaður kennari við Unglingaskólann á Egils- 
stöðum frá 1. sept. 1965 að telja. 

3. september var Theódóri Kristjánssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Gagn- 
fræðaskóla Selfoss frá 1. sept. s. 1. að telja. 

5. september voru eftirtaldir námsstjórar skipaðir um þriggja ára skeið frá 1. 
sept. s. 1. að telja: Skúli Þorsteinsson, Valgarð Haraldsson og Stefán Ólafur Jónsson. 

S. d. var Þórarni Björnssyni, skólameistara, veitt leyfi frá störfum við Mennta- 
skólann á Akureyri frá Í. s. m. að telja til 30. júní 1967. Jafnframt var Steindór 
Steindórsson, yfirkennari settur til að gegna embætti skólameistara umrætt tímabil. 

S. d. var Magnús Gunnlaugsson og Þórir Kjartansson skipaðir kennarar við 
barnaskóla Reykjavíkur frá 1. sept. s. 1. að telja. 

S. d. var Gunnlaugur Sigurðsson skipaður kennari við Héraðsskólann að Reykj- 
um frá 1. sept. s. 1. að telja. 

S. d. var Gísli Sigurðsson skipaður kennari við Gagnfræðaskólann á Selfossi 
frá 1. sept. s. 1. að telja. 

6. sept. voru eftirtaldir kennarar skipaðir við barnaskóla Hafnarfjarðar frá 
1. sept. s. 1. að telja: Egill R. Friðleifsson, Helga Friðfinnsdóttir, Jónína Friðfinns- 
dóttir, Ólafur Proppé og Steinunn Pálmadóttir. 

S. d. var Helga Sigurjónsdóttir skipuð kennari við Barnaskóla Kópavogs frá 
1. sept. s. Il. að telja. 

7. sept. var Ingveldur Sigurðardóttir skipuð kennari við Miðskólann í Stykkis- 
hólmi frá 1. sept. s. I. að telja. 

S. d. var Hörður Rögnvaldsson skipaður kennari við Gagnfræðaskóla Garða- 
hrepps frá 1. sept. s. 1. að telja.
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S. d. voru Jón Thor Haraldsson og Svavar Hafstein Jóhannsson skipaðir kennarar 
við Iðnskólann í Reykjavík frá 1. sept. s. 1. að telja. 

S. d. var séra Ágúst Sigurðsson skipaður sóknarprestur í Vallanesprestakalli 
i S.-Múlaprófastsdæmi frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var Sigurður Jónsson, cand. med. et chir., settur til þess að vera héraðs- 
læknir í Hólmavíkurhéraði, svo og til að gegna Djúpavíkurhéraði frá 7. til 17. s. m. 

S. d. var Helgi Valdemarsson, héraðslæknir á Hvammstanga, settur til þess að 
vera héraðslæknir í Hólmavíkurhéraði, svo og í Djúpavíkurhéraði frá 7. til 17. 
september 1966. 

Forstöðumenn rannsóknastofu Raunvísindastofnunar Háskólans hafa verið skip- 

aðir, sem hér segir: 
Dr. Leifur Ásgeirsson, prófessor, forstöðumaður rannsóknastofu í stærðfræði 

frá 12. júlí 1966, unz öðruvísi kann að verða ákveðið. 
Dr. Steingrímur Baldursson, prófessor, forstöðumaður rannsóknastofu í efna- 

fræði til fjögurra ára frá 12. júlí 1966 að telja. 
Þorbjörn Sigurgeirsson, prófessor, forstöðumaður rannsóknastofu í eðlisfræði 

frá 12. júlí 1966 að telja. 
Dr. Þorsteinn Sæmundsson, stjarnfræðingur, forstöðumaður rannsóknastofu í 

jarðeðlisfræði til eins árs frá 12. júlí 1966 að telja. 
Háskólaráð hefur kjörið Magnús Magnússon, prófessor, til þess að gegna starfi 

forstjóra Raunvísindastofnunar Háskólans til fimm ára. 
7. september var Gylfa Þ. Gíslasyni veitt lausn frá prófessorsembætti við Há- 

skóla Íslands frá 15. s. m. að telja. 
S. d. voru þeir Ingvar Ásmundsson og Ingvar Brynjólfsson skipaðir kennarar 

við Menntaskólann við Hamrahlíð í Reykjavík. 
Jafnframt var Ingvari Ásmundssyni veitt lausn frá kennaraembætti við Mennta- 

skólann að Laugarvatni og Ingvari Brynjólfssvni lausn frá kennaraembætti við 
Menntaskólann í Reykjavík frá sama tíma að telja. 

12. september var Indriði Gíslason, cand. mag., skipaður kennari við Kennara- 
skóla Íslands frá 1. s. m. að telja. 

14. september var Ingvari V. Ingvarssyni veitt lausn sem skólastjóri Tækni- 
skóla Íslands. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Jóhannesi Finni Skaftasyni til þess að mega 
kalla sig lyfjafræðing og starfa sem slíkur hér á landi. 

S. d. var Eyþór Stefánsson, stud. med. et chir., settur til þess að vera héraðs- 
læknir í Neshéraði frá 1. til 12. sept. 1966. 

16. september var Marteini M. Skaftfells veitt lausn frá kennarastöðu við 
barnaskóla Reykjavíkur frá 1. sept. s. 1. að telja. 

22. september var framlengd setning Helga Ingvarssonar sem yfirlæknis að 
Vífilsstaðahæli frá 1. október til 30. nóvember 1966. 

23. september var Gylfa Pálssyni veitt lausn frá kennarastöðu við skóla gagn- 
fræðastigsins í Reykjavík frá 1. sept. s. 1. að telja. 

28. september var Hreini Ragnarssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Barna- 
og miðskóla Raufarhafnar frá 1. sept. s. I. að telja. 

S. d. var Aðalbjörn Gunnlaugsson skipaður skólastjóri Miðskólans að Lundi, 

Axarfirði, frá Í. sept. s. 1. að telja. 
S. d. var Hjörtur Jónsson skipaður skólastjóri Barna- og unglingaskólans að 

Flúðum frá 1. sept. s. I. að telja. 
29. september var Ragnar Ásgeirsson, læknir, skipaður héraðslæknir í Ísa- 

fjarðarhéraði frá 1. október 1966 að telja. 
30. september voru Bjarni Bjarnason, lögfræðingur, og Ólafur Björnsson, lög- 

fræðingur, skipaðir til þess að vera fulltrúar í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.
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S. d. var Ágústu Guðjónsdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Mýrarhúsa- 

skólann á Seltjarnarnesi frá 1. október s. I. að telja. 
Dr. juris Gunnar G. Schram hefur verið ráðinn fulltrúi 1. flokks í ulanríkis- 

ráðuneytinu frá 1. október að telja með starfsheiti sem ráðunautur í utanríkis- 

ráðuneytinu. 
1. október var Elísabet Brand skipuð kennari við Barna- og gagnfræðaskóla 

Garðahrepps, að hálfu við hvorn skóla, frá 1. sept. 1966 að telja. 
4. október var Friðbirni Hólm og Sigurrósu Skarphéðinsdóttur veitt lausn frá 

kennarastöðum við barnaskóla Hafnarfjarðar frá 1. sept. 1966 að telja. 

S. d. var Ólafi Jens Péturssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Gagnfræða- 
skóla Kópavogs frá 1. sept. s. I. að telja. 

5. október var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Guðjóni Karlssyni, cand. odont., 

til þess að mega stunda tannlækningar hér á landi. 
10. október var setning Helga Þ. Valdimarssonar, setts héraðslæknis í Hvamms- 

tangahéraði, framlengd frá 1. október til 31. desember 1966. 
11. október var Gísli Gunnar Auðunsson, læknir, settur héraðslæknir í Húsa- 

víkurhéraði frá 15. s. m. um óákveðinn tíma. 
S. d. var Þorsteinn Sigurðsson, héraðslæknir í Norður-Egilsstaðahéraði, settur 

til þess að gegna Bakkagerðishéraði frá 1. s. m. um óákveðinn tíma ásamt sínu 
eigin héraði. 

12. október var Guðbjarti Gunnarssyni veitt lausn frá skólastjórastöðu við 
Barna- og miðskólann á Blönduósi frá 1. sept. s. 1. að telja. 

14. október var gefið út leyfisbréf handa Jóni Þ. Hallgrímssyni, lækni, til þess 

að mega starfa sem sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Jóni Skúlasyni, cand. med. et 

chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ragnheiði Guðmundsdóttur, lækni, til þess 

að mega starfa sem sérfræðingur í augnlækningumi. 
15. október afhenti dr. Kristinn Guðmundsson trúnaðarbréf sitt sem ambassador 

Íslands í Ungverjalandi með aðsetri í Moskva. 
18. október var Einari Laxness veitt lausn frá kennarastöðu við skóla gagn- 

fræðastigsins í Reykjavík frá 1. sept. s. 1. að telja. 
S. d. var Jóni Böðvarssyni veitt lausn frá kennarastöðu við Gagnfræðaskólann 

í Kópavogi frá 1. sept. s. I. að telja. 
S. d. var Skúla Pálssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 
S. d. var héraðslæknirinn í Stykkishólmi, Guðmundur H. Þórðarson, settur til 

þess frá 1. júlí 1966, fyrst um sinn, unz öðruvísi verður ákveðið, að segna héraðs- 
læknisembættinu í Flateyjarhéraði ásamt sínu héraði. 

19. október var gefið út leyfisbréf handa Einari Gunnari Einarssyni, héraðs- 
dómslögmanni, til málflutnings við Hæstarétt. 

S. d. var Sigurður Sigurðsson skipaður íþróttafréttamaður Ríkisútvarpsins frá 
s. d. að telja, en frá sama tíma var honum veitt lausn frá innheimtustjórastarfi við 
sömu stofnun. 

20. október var Gunnlaugi Sigurðssyni veitt lausn frá kennarastöðu við skóla 
sagnfræðastigsins í Reykjavík frá 1. sept. s. Il. að telja. 

S. d. var Erla Geirsdóttir skipuð kennari við Kennaraskóla Íslands frá 1. sept. 
s. 1. að telja. 

21. október var héraðslæknirinn í Blönduóshéraði, Sigursteinn Guðmundsson, 
settur til þess frá 1. nóvember 1966, þangað til öðruvísi verður ákveðið, að gegna 
héraðslæknisembættinu í Höfðahéraði ásamt sínu eigin héraði.
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24. okótber var séra Rögnvaldur Finnbogason skipaður sóknarprestur í Hofs- 

prestakalli í Vopnafirði, Norður-Múlaprófastsdæmi, frá 1. ágúst 1966 að telja. 

S. d. var Gylfa Baldurssyni veitt lausn frá starfi við talþjálfun barna á fræðslu- 

skyldualdri frá 1. sept. s. 1. að telja. 
25. október var Ólafur Einarsson, læknir, settur til þess að vera héraðslæknir í 

Hafnarfjarðarhéraði frá 1. október 1966 og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

S. d. var Brynjólfur Ingvarsson, cand. med. et chir., settur til þess að vera 

héraðslæknir í Súðavíkurhéraði frá 1. október 1966 og þangað til öðruvísi verður 

ákveðið. 
26. október var séra Kári Valsson skipaður til þess að vera sóknarprestur i 

Hríseyjarprestakalli í Eyjafjarðarprófastsdæmi frá 15. október 1966 að telja. 

28. október var Axel V. Tulinius, sýslumanni í Suður-Múlasýslu, veitt lausn 

frá embætti frá 1. janúar 1967. 

31. október var séra Ingólfi Guðmundssyni, presti í Mosfellsprestakalli, Árnes- 

prófastsdæmi, veitt lausn frá embætti frá 1. janúar 1967 að telja. 

S. d. var Örn Bjarnason, læknir, skipaður héraðslæknir í Vestmannaeyjahéraði 

frá 1. september 1966 að telja. 
S. d. var Þór Vigfússon skipaður kennari við Menntaskólann að Laugarvatni 

frá 1. sept. s. Il. að telja. 
3. nóvember var Auði Karlsdóttur veitt lausn frá kennarastöðu við Barna- og 

unglingaskólann í Grindavík frá 1. sept. s. 1. að telja. 

7. nóvember var Sigurður Gunnarsson skipaður æfingakennari við Æfinga- og 

tilraunaskóla Kennaraskóla Íslands frá 1. sept. s. 1. að telja. 

S. d. var Vigdís Björnsdóttir skipuð viðgerðarmaður handrita í Þjóðskjalasafni 

Íslands frá 1. des. s. 1. að telja. 
9. nóvember var gefið út leyfisbréf handa Ísak G. Hallgrímssyni, cand. med. 

et chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Konráði Magnússyni, cand. med. et chir., til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

19. nóvember var gefið út leyfisbréf handa Ingimar S. Hjálmarssyni, cand. med. 

et chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

24. nóvember var Magnúsi E. Guðjónssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutn- 

ings fyrir héraðsdómi. 
Ss. d. var Hákoni Árnasyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings fyrir 

héraðsdómi. 

28. nóvember var gefið út leyfisbréf handa Hirti Torfasyni, héraðsdómslögmanni, 

til málflutnings við Hæstarétt. 

5. desember var Valtýr Guðmundsson skipaður til þess að vera sýslumaður Í 

Suður-Múlasýslu frá 1. janúar 1967 að telja. 

8. desember var Braga Ólafssyni, héraðslækni í Eyrarbakkahéraði, veitt lausn 

frá embætti frá 31. janúar 1967 að telja. 
12. desember var setning Helga Ingvarssonar sem yfirlæknis á Vífilsstaðahæli 

framlengd frá 1. desember 1966 um óákveðinn tíma. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ragnari Aðalsteinssyni, héraðsdómslög- 

manni, til málflutnings við Hæstarétt. 
16. desember var Grímur Jónsson, læknir, skipaður héraðslæknir í Hafnar- 

fjarðarhéraði frá 15. marz 1967 að telja. 
17. desember var Jónatan Sveinssyni, lögfræðingi, veitt leyfi til málflutnings 

fyrir héraðsdómi. 
19. desember var cand. med. et chir. Helgi Zoéga settur til þess að vera héraðs- 

læknir í Kleppjárnsreykjahéraði frá 5. desember 1966 til 31. janúar 1967.
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20. desember var gefið út leyfisbréf handa Bárði Jakobssyni, héraðsdómslög- 

manni, til málflutnings við Hæstarétt. 
S. d. var gefið út leyfisbréf handa Barða Friðrikssyni, héraðsdómslögmanni, til 

málflutnings við Hæstarétt. 

SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

Hinn 3. janúar var Brian Desmond Holt veitt viðurkenning til þess að vera 

ræðismaður Stóra-Bretlands í Reykjavík. 
Hinn 10. febrúar afhenti Mr. Aubrey Seymour Halford-McLeod forseta Íslands 

trúnaðarbréf sitt sem ambassador Stóra-Bretlands á Íslandi. 
Hinn 7. marz afhenti José Rodolfo Antonio Saravia forseta Íslands trúnaðar- 

bréf sitt sem ambassador Argentínu á Íslandi með aðsetri í Osló. 
Hinn 15. marz var Ludwig H. Siemsen veitt bráðabirgðaviðurkenning sem aðal- 

ræðismaður fyrir Austurríki í Reykjavík. 
Hinn 3. maí afhenti Pentti Soumela forseta Íslands embættisskilríki sín sem 

ambassador Finnlands á Íslandi með aðsetri í Osló. 
Hinn 10. maí afhenti Ferenc Esztergályos forseta Íslands embættisskilríki sín 

sem ambassador Ungverjalands á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. 
Hinn 12. maí afhenti Michitoshi Takahashi forseta Íslands embættisskilríki sín 

sem sendiherra Japan á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. 
Hinn 13. maí var Baldvin Einarssyni, ræðismanni, veitt bráðabirgðaviðurkenn- 

ing sem aðalræðismaður Japan í Reykjavík. 
S. d. veitti forseti Íslands Árna Kristjánssyni viðurkenningu sem aðalræðis- 

maður fyrir Holland á Íslandi. 
Hinn 15. júní veitti forseti Íslands Ludwig H. Siemsen viðurkenningu sem aðal- 

ræðismaður fyrir Austurríki á Íslandi. 
Hinn 16. júní afhenti Osman Derinsu forseta Íslands embættisskilríki sín sem 

ambassador Tyrklands á Íslandi með aðsetri í Osló. 
Hinn 1. júlí veitti forseti Íslands Baldvin Einarssyni viðurkenningu sem aðal- 

ræðismaður fyrir Japan í Reykjavík. 
Hinn 4. ágúst afhenti Vasile Pungan forseta Íslands embættisskilríki sín sem 

ambassador Rúmeníu á Íslandi með aðsetri í London. 
Hinn 7. október afhenti D. Juan Serrat forseta Íslands embættisskilríki sín, 

sem ambassador Spánar á Íslandi með aðsetri í Osló. 
Hinn 28. október afhenti hr. Nikolai P. Vazhnov forseta Íslands trúnaðarbréf 

sitt sem ambassador Sovétríkjanna á Íslandi með aðsetri í Reykjavík. 
28. nóvember afhenti Frantisek Malik forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 

ambassador Tékkóslóvakíu á Íslandi. 

EINKALEYFI 

Hinn 21. nóvember 1966 var Schweizerische Aluminium A.G., Chippis, Sviss, 
veitt einkaleyfi nr. 585 á aðferð og búnaði fyrir sjálfvirka stillingu klemmuspennu 
í tækjum til rafvökvavinnslu í fluoridbræðslustraumi. 

Sama dag var Schweizerische Aluminium A.G., Chippis, Sviss, veitt einkaleyfi 
nr. 586 á rafvökvasellu til framleiðslu áls. 

B 85
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Sama dag var Aktieselskabet Atlas, Baldersgade 3, Kaupmannahöfn, Danmörku, 
veitt einkaleyfi nr. 587 á aðferð til framleiðslu á fersku vatni. 

Hinn 21. nóvember 1966, var Nitrox S.A., Via Nassa 17, Lugano, Sviss, veitt 

einkaleyfi nr. 589 á aðferð til varðveizlu matvæla. 
Hinn 29. nóvember 1966, var The Pillsbury Company, 600 Pillsbury Building, 

Minnieapolis, Minnisota, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 588 á tæki og aðferð 

til þurrkunar. 
Sama dag var Commissariat a TEnergie Atomique, rue de Varenne 69, París 7, 

Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 590, á gleri úr fosfórsúru salti til að ákveða lengd X 
og gamma geisla. 

Sama dag var Maggi A.G., Kempttal, Sviss, veitt einkaleyfi nr. 591, á aðferð til 
að hreinsa lög í gerjun. 

Sama dag var Harald Hov, Eide á Nordmöre, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 592, 
á krafthjóli til að draga inn net, nætur og þess háttar. 

Sama dag var Aron Hugo Eugen Bernhardsson, Bogárdsgaten 17, Gautaborg Ö, 
Svíþjóð, Klas Yngve Thorvald Bernhardsson, Fotö, Svíþjóð, Donsö Nátfabrik, 

Bröderna Nyfeldt, Fack 20, Donsö, Svíþjóð, veitt einkaleyfi nr. 593, á fyrirkomulagi 
á bobbingum í sambandi við botnlínu í munni botnvörpu. 

Sama dag var Mario Juraj Puretic, 30514 Avenida Corona, San Pedro, Los 
Angeles, California, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 594, á vélknúinni vindu 
fyrir fiskinet. 

Sama dag var Knut Beyer-Olsen og Otto Steffensen, Álesund, Noregi, veitt einka- 

leyfi nr. 595, á hylki fyrir netakúlur. 
Sama dag var N. W. Onderzoekingsinstituut Research, 76 Velperweg, Arnhem, 

Hollandi, veitt einkaleyfi nr. 596, á aðferð til að tengja saman þráðarenda, jafnt og 
þráðartengingunni þannig gerðri. 

Sama dag var Montecatine, soc. gen. per FIndustria Mineraria e Chimica, 18 
via F.E. Turati, Milano, Ítalíu, og Dr. Ing. Giuseppe de Varda, 18 via San Sisto, 
Milano, Ítalíu, veitt einkaleyfi nr. 597, á ofni og aðferð til raflagnargreiningar á áli. 

Hinn 5. desember 1966 var Aktiebolaget Átvidabergs Butiksindredningar, 
Kungstrádssárdsgatan 20, Stokkhólmi, Svíþjóð, veitt einkaleyfi nr. 598, á glugga- 

járnum. 
Sama dag var Libbey-Ovens-Ford Glass Company, 811 Madison Avenue, Toledo, 

Ohio, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 599, á tæki til að framleiða margfaldar 

glerþynnu samstæður, sem eru eingöngu úr gleri. 
Sama dag var Pechiney, Compagnie de Produits Chimiques at Electrometal- 

lurgiques 23 rue Balzac, París 8, Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 600, á tæki til 
að hengja forhituð skaut og afkastamikla electrolytiska rafhlöðu þar sem þetta 
tæki er notað. 

Hinn 19. desember 1966 var Marc Fordsmand, Skovhovedsvej 38, Charlotten- 

lund, Danmörku, veitt einkaleyfi nr. 601, á tæki til upphitunar og kælingar rúms. 
Sama dag var Aluminium Laboratories Limited, 1, Place Ville Marie, Montreal, 

Quebec, Kanada, veitt einkaleyfi nr. 602, á endurbótum á eða í sambandi við sub- 
halid eimingaraðferð til endurvinnslu áls. 

Sama dag var Aluminium Laboratories Limited, 1, Place Ville Marie, Montreal, 

Quebec, Kanada, veitt einkaleyfi nr. 603, á tæki og aðferð til að mæla þrýsting á 

gasi. 
Sama dag var Aluminium Laboratories Limited, 1, Place Ville Marie, Montreal, 

Quebec, Kanada, veitt einkaleyfi nr. 604, á endurbótum á eða í sambandi við sub- 

halid eimingaraðferð til endurvinnslu áls. 
Sama dag var Aluminium Laboratories Limited, 1800 Sun Life Building, Montreal,
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Quebec, Kanada, veitt einkaleyfi nr. 605, á aðferð og tæki til að framkvæma sub- 

halide eimingu við endurvinnslu áls. 
Sama dag var Aluminium Laboratories Limited, 1, Place Ville Marie, Montreal, 

Quebec, Kanada, veitt einkaleyfi nr. 606, á endurbótum á eða viðvíkjandi subhalid 
efnagreiningu til endurvinnslu áls. 

Sama dag var Rieber & Son A/S, Nöstegatan 58, Bergen, Noregi, og Nils Normann 
Klepp, Lappen 11, Bergen, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 607, á aðferð til þess að fram- 
leiða töflur, kúlur, eða aðra hentuga samþjappaða hluta úr fóðursteinefnum. 

Hinn 29. desember 1966 var Société d'Etude & Application des Technigues 
Novelles „Neotec“, 96 Bouleward Haussmann, París 8, Frakklandi, veitt einkaleyfi 

nr. 608, á endurbótum á radioleitarkerfi. 
Sama dag var Clarke-Built (Williams) Limited, Power Road, Chiswick, London 

W. 4, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 609, á endurbótum á eða varðandi snertiplötu 
frystitæki. 

Sama dag var Société des Usines Chimiques, Rhone Poulence, 21, rue Jean 
Goujon, París, Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 610, á iminodibenzylsambanda eða 
sýruadditionsalta eða kvaternum ammoniumsambanda af þeim. 

Sama dag var Antargaz Société Anonyme de Distribution de Gaz Liquides de 
Petrole, 20 rue de Washington, París, Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 611, á gosofni 
sem hitar með geislun. 

Sama dag var Pierrel Spa. Via Turrati 30, Milano, Ítalíu, veitt einkaleyfi nr. 
612, á aðferð við framleiðslu á hydroxycobalamin úr cyanocobalamin. 

Sama dag var Sami S. Svendsson Inc., 407 South Dearborn Street, Chicago, 
Cook Country, Illinois, Bandaríkjunum, veitt einkaleyfi nr. 613, á tæki og aðferð 

til að pakka görnum fyrir pylsur. 
Sama dag var Imperial Chemical Industries Limited, Imperial Chemical House, 

Millbank, London S. W. 1, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 614, á endurbættum köðlum, 

trossum og seglgarni. 
Sama dag var Torsteinsvik, Mek. Verksted A/S., Torsteinsvik, Nordhordland, 

Noregi, veitt einkaleyfi nr. 615, á vélknúnu hjóli, sem dregur inn veiðarfæri. 
Sama dag var Torsteinsvik, Mek. Verksted A/S., Torsteinsvik, Nordhordland, 

Noregi, veitt einkaleyfi nr. 616, á vélknúnu hjóli, sem dregur inn nót. 

Nr. 294. 

SKRÁ 
um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1966. 

Tbl. nr 

Alþjóða liftryggingafélagið hf., Reykjavík 65 
Álborg hf., Reykjavík. 65 
Árni Halldórsson, Hafnarfirði. 54 
Asbær hf., Reykjavík. 12 
Bergshús hf., Reykjavík. 12 
Bifreiðaafgreiðslan Vöruleiðir hf., Reykjavík. 34 
Birki hf., Reyðarfirði, Suður-Múlasýslu. 64 
Bílastöð Hafnarfjarðar hf., Hafnarfirði 32 

Bílaver hf., Stykkishólmi, Snæfellsnessýslu. 12 
Björn Pétursson & Co. hf., Reykjavík. 40 
Blátindur hf., Vestmannaeyjum. 13 
Blik hf., Stykkishólmi, Snæfellsnessýslu. 29 

Bókaútgáfan Fróði hf., Reykjavík. 12
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Bókbindarinn hf., Reykjavík. 
Búrfell hf., Húsavík. 
Búrfell hf., Suðureyri, Súgandafirði, V.-Ísafjarðarsýslu. 
Brún hf., Reykjavík. 
Byggingafélagið hf., Borgarnesi, Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 
Byggingafélagið Stoð hf., Neskaupstað. 
Byggingarfélagið Hamrar hf., Reykjavík. 
Danís hf., Reykjavík. 
Dóri og Birgir hf., Garðahreppi, Gullbringusýslu. 
Efling hf., Reykjavík. 
Einar & Bolli hf., Reykjavík. 
Einar Sigurðsson hf., Reykjavík. 
Einval hf., Reykjavík. 
Ekta hf., Kópavogskaupstað. 
Eldey hf., Hafnarfirði. 
Esphólin hf., Reykjavík. 
Eyri hf., Akureyri. 
Fataverzlunin Karnabær hf., Reykjavík. 

Fiskiðjan Arctic hf., Akranesi. 

Fiskverkun hf., Hornafirði, Skaftafellssýslu. 

Fjarðasild hf., Seyðisfjarðarhreppi, Norður-Múlasýslu. 
Fjölvi hf., Reykjavík. 
Fjörður hf., Seyðisfirði. 

Flugleigan hf., Reykjavík. 
Freyja hf., Patreksfirði, Vestur-Barðastrandarsýslu. 
G. K. Sveinsson, Seltjarnarnesi, Kjósarsýslu. 
Garðar hf., Flateyri, V.-Ísafjarðarsýslu. 

Gideon hf., Vestmannaeyjum. 
Gíslason hf., Reykjavík. 
Grímur hf., Grímsey, Eyjafjarðarsýslu. 
Grunnvíkingur hf., Hnífsdal, Ísafjarðarsýslu. 
Guðmundur Jónasson hf., Reykjavík. 
Gúmmísteypa Þorsteins Kristjánssonar hf., Reykjavík. 
Helma hf., Reykjavík. 

Herravörur hf., Akranesi. 
Hjallanes hf., Kópavogi. 
Hlutafélagið Mót & stansar hf., Reykjavík. 
Hóp hf., Grindavík, Gullbringusýslu. 
Hótel Húsavíkur hf., Húsavík. 

Hótel Höfn hf., Hornafirði, Skaftafellssýslu. 

Hraðfrystihús Meiðastaða hf., Gerðahreppi, Gullbringusýslu. 
Hraði hf., Reykjavík. 
Hrafn hf., Holtahreppi, Rangárvallasýslu. 
Hurðir hf., Reykjavík. 

Hús & skip hf., Reykjavík. 
Hvannfell hf., Reykjavík. 
Industrikonsulent A/S, Reykjavík. 

Ingimundur Magnússon hf., Garðahreppi, Gullbringusýslu. 
Ingþór Haraldsson hf., Reykjavík. 

Íslenzka Álfélagið hf., Hafnarfirði. 
Íslenzkur Kavíar hf., Skagaströnd, Húnavatnssýslu.
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Johns-Manville hf., Húsavík. 
K. Jóhannsson hf., Reykjavík. 
Kj. Kjartansson hf., Reykjavík. 
Kaldbakur hf., Grýtubakkahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Kauprann hf., Reykjavík. 

Kirkjuból hf., Reykjavík. 
Kísiliðjan, Skútustaðahreppi, Þingeyjarsýslu. 
Kleif hf., Reykjavík. 
Klif hf., Reykjavík. 
Klæðning hf., Reykjavík. 
Kristinn Guðmundsson & Co. hf., Keflavík. 

Landflutningar hf., Reykjavík. 

Látravík hf., Látravík, Snæfellsnessýslu. 

Ljósgjafinn hf., Akureyri. 
Ljósvirki hf., Reykjavík. 
Lokbrá hf., Reykjavík. 
Lundur hf., Akranesi. 
Matval hf., Kópavogi. 
Málmur hf., Blönduósi, Húnavatnssýslu. 
Málun hf., Ísafirði. 
Mávanes hf., Reykjavík. 

Mótorskip hf., Reykjavík. 
Múli hf., Neskaupstað. 
Myllan hf., Reykjavík. 
Norðurborg hf., Húsavík. 

Nýja Blikksmiðjan hf., Reykjavík. 
Oddafell hf., Bakkafirði, Norður-Múlasýslu. 

Ostagerðin hf., Hveragerði, Árnessýslu. 
Óskar B. Jónsson hf., Kópavogi. 
Páll Þorbjörnsson hf., Vestmannaeyjum. 
Pétur Kr. Árnason hf., Reykjavík. 
Plastpokar hf., Reykjavík. 
Póllinn hf., Ísafirði. 
R. Guðmundsson £ Kvaran hf., Reykjavík. 

Rafnaust hf., Akureyri. 
Rammi hf., Ytri-Njarðvík, Gullbringu- og Kjósarsýslu. 
Rauðubjörg hf., Neskaupstað. 
Reykjaprent hf., Reykjavík. 
Ris hf., Reykjavík. 
Runtal-ofnar hf., Reykjavík. 
Rækjuverksmiðjan Ingólfsfirði hf., Ingólfsfirði, Strandasýslu. 
Saxa hf., Stöðvarhreppi, Suður-Múlasýslu. 
Sendibílastöð Kópavogs hf., Kópavogi. 
Síldarverksmiðja Hornafjarðar, Hafnahreppi, Á.-Skaftafellssýslu. 
Skálaberg hf., Seyðisfirði. 
Skor hf., Reykjavík. 
Skorri hf., Neskaupstað. 
Stakkholt hf., Ólafsvík, Snæfellsnessýslu. 
Starfsmenn hf., Reykjavík. 
Stálvörn hf., Kópavogi. 
Stíll hf., Hafnarfirði.



Nr. 294. 

Nr. 295. 

Nr. 296. 
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Stuðlaberg hf., Hofsósi, Skagafjarðarsýslu. 
Stjörnumjöl hf., Reykjavík. 
Sumar hf., Reykjavík. 
Súla hf., Egilsstaðahreppi, Suður-Múlasýslu. 
Tangi hf., Vopnafirði, Norður-Múlasýslu. 
Tanginn hf., Reykjavík. 
Teiknistofan Lagnir hf., Reykjavík. 
Timburiðjan hf., Reykjavík. 
Tíðni hf., Reykjavík. 
Tréverk hf., Siglufirði. 
Tungueignir hf., Tálknafirði, Barðastrandarsýslu. 
Tæknivörur hf., Hafnarfirði. 
Valhúsgögn hf., Reykjavík. 
Vegalagnir, Reykdælahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Ver hf., Stykkishólmi, Snæfellsnessýslu. 
Verksmiðjan Dúna hf., Reykjavík. 
Vesturmið hf., Reykjavík. 

Verzlunin Bjarg hf., Akranesi. 
Verzlunin Lúna hf., Kópavogi. 
Vélaval hf., Reykjavík. 
Vélsmiðja Guðjóns Ólafssonar hf., Reykjavík. 
Vélsmiðjan Kári hf., Hafnarfirði. 
Viðtækjavinnustofan hf., Reykjavík. 
Von hf., Gerðahreppi, Gullbringusýslu. 
Ýtuvélar hf., Hafnarfirði. 
Þórsfell hf., Reykjavík. 
Þverfell hf., Reykjavík. 
Öndvegi hf., Reykjavík. 

SKRÁ 
um ný samvinnufélög samkvæmt Lögbirtingablaði 1966. 

Byggingarsamvinnufélag verkamanna og sjómanna, Reykjavík. 
Kaupfélag Snæfellinga, Ólafsvík, Snæfellsnessýslu. 
Mjólkursamlag Ísfirðinga, Ísafirði. 
Pöntunarfélag Félags áhugaljósmyndara, Reykjavík. 
Pöntunarfélag Langholtsskóla, Reykjavík. 
Pöntunarfélag Miðbæjarskólans, Reykjavík. 
Pöntunarfélag starfsmanna Landsbanka Íslands, Reykjavík 
Pöntunarfélagið Hamar, Stykkishólmi, Snæfellsnessýslu. 

SKRÁ 

Tbl. nr. 

um firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lögbirtingablaðinu 1966. 

Reykjavík. 

Adolph Bergsson hf. 
Afl sf. 
Akta sf. 

Tbl. nr. 

9 
8 

39
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Ál-iðjan. 
Almennar Tryggingar hf. 
Alur sf. 
Asíufélagið hf. 
Auðbjörg hf. 
Austurstræti 14 hf. 
Ámundi Sigurðsson, málmsteypa. 
Árbæjarkjör. 
Ármáli 4 sf. 
Ássarðskjötbúðin sf. 
B. Ásgeirsson & Co. 
B. Sigurðsson sf., umboðs- og heildverzlun. 

Bakaríið í Austurveri sf. 
Baldur Ingólfsson, heildverzlun. 
Barónsbúð. 
Bifreiðaleigan Vegferð. 
Bifreiðaþjónustan Súðavogi 9. 
Bílakjör, bifreiðaleiga. 
Bílaleigan Leiðir. 
Bílaprýði. 
Bílasmiðjan hf. 
Björn Steffensen & Ari Ó. Thorlacius, endurskoðunarskrifstofa. 

Blikk & Stál hf. 
Blómaverzlunin Eden hf. 
Borgar Apótek. 
Borgarverk sf. 
Borgir hf. 
Bókabúð Safamýrar. 
Bókabúð Æskunnar. 
Bókaútgáfan Fróði. 
Bókaútgáfan Víðsjá sf. 
Bókhlaðan hf. 
Bólsturgerð Ragnars £ Þórarins sf. 
Bragabúð. 
Brauðhúsið. 
Bræðragarður sf. 
Bygginsafélasið Brú hf. 
Byggingaframkvæmdir sf. 
Byggingaver hf. 
Bygginsarsamvinnufélag starfsmanna ríkisins. 
Byggir hf. 
Börkur hf. 
Dömutízkan. 
Efnalaugin Pressan. 
Efnaverksmiðjan Eimur sf. 
Einar Farestveit & Co. hf. 
Einar, umboðs- og heildverzlun. 
Eldhús. 
Elektron sf. 
Endurprent sf. 

Erikablóm. 

27,
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Eyjólfur K. Sigurjónsson og 
Ragnar ÁA. Magnússon, löggiltir endurskoðendur 
Fasteignakjör. 
Fasteignasalan Garðastræti 17. 
Fasteignasalan Hátúni 4 A. 
Fatamiðstöðin. 
Fataverzlunin Karnabær hf. 
Fálkinn hf. 
Ferðaleikhúsið. 
Félagsprentsmiðjan hf. 
Fiskbúðin Sæver. 
Fiskmiðstöðin hf. 
Fífa. 
Fjöltækni. 
Flugbarinn sf. 
Flugfélag Íslands hf. 
Frímerkjahúsið. 
G. Þorsteinsson & Johnson hf. 
Geislahitun hf. 
Geislaplast sf. 
Gildaskálinn hf. 
Gjafabær. 
Glerskálinn sf. 
Glerverk. 
Gluggaþjónustan. 
Goðasteinn sf. 
Grandakjör. 
Gunnar Ásgeirsson hf. 
Gunnar Guðjónsson sf. 
Gúmmbarðinn hf. 
H. G. Guðjónsson, umboðs- og heildverzlun. 
Hafbjörg hf. 
Hamrakjör sf. 
Hans Petersen hf. 
Hansa hf. 
Háberg, umboðs- og heildverzlun. 
Hárgreiðslustofan Femina. 
Hárgreiðslustofan Hörn. 
Heimaljósið sf. 
Hellu- og steinsteypan sf. 
Hitatæki hf. 
Hjalli sf. 
Hlaðbær hf. 
Hlein hf. 
Hlíðarbakariíið. 
Hlutafélagið Hrönn. 
Hlutafélagið Tréver. 
Hlutafélagið Vísundur. 
Hnit sf. 
Holtskjör. 
Hólar hf. 
Hrókur sf. 

63,
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Hunangsbúðin sf. 
Hús & íbúðir sf. 
Hús & skip sf. 
Húseignin Bergstaðastræti 28. 
Húseignir sf. 
Húsfélagið Bankastræti 11 sef. 
Húsfélagið Bolholt sf. 
Húsgagna- og dýnuverksmiðjan Dúna. 
Húsgagnastofan sef. 
Húsgagnaverzlun Austurbæjar hf. 
Húsgagnaverzlun og vinnustofa Benedikts Guðmundssonar sf. 

Hvannfell hf. 
Hverfisbakari sf. 
I. Guðmundsson & Co. hf. 
Innbú sf. 
Ingólfskjör. 
Inkaupasamband Bóksala hf. 
Irma. 
Ísaga hf. 
Ísfoss. 
Jasmín. 
Járnabindingar sf. 
John Lindsay hf. 
Jón Sigmundsson, skartgripaverzlun. 
Jöklar hf. 
Kaffibrennsla O. Johnson & Kaaber hf. 
Karl & Birgir, umboðs- og heildverzlun. 
Kassagerð Reykjavíkur hf. 
Kaupfell sf. 
Kaupver sf. 
Kínverzka Verzlunarfélagið hf. 
Kj. Kjartansson sf. 
Kjartan & Vilhelm. 
Kjóavellir sf. 
Kjötbúðin Laugavegi 32 sf. 
Kjötbúðin Réttarholtsvegi 1 sf. 
Klæðaverzlun Andrésar Andréssonar hf. 
Klæðning sf. 
Kotra sf. 
Kólibri-föt. 
Kranabílar sf. 
Kringlubakariíið. 
Kristján Kristjánsson, umboðs- og heildverzlun. 
Landsvirkjun. 
Langholtsbakari. 
Laug hf. 
Laugarneskjör. 
Listvinahús-Reykjavík. 
Litla skóbúðin. 
Ljósprent sf. 
Loðmundur hf. 

47,
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Loftleiðir hf. 
Loftlínur sf. 
Lótusblómið. 
Magni Guðmundsson sf. 
Magnús Bjarnason sf. 
Magnús Halldórsson & Co. 
Marz Trading Company hf. 
Matar- og nýlenduvöruverzlunin M & N. 
Matvælageymslan hf. 
Málningarúllur sf. 
Módel-húsgögn sf. 
Modelmagasín. 
Myndir hf. 
Mæðrabúðin sf. 
Netagerð Eggerts Theodórssonar. 
Njarðarbakari. 
Normi sf. 
Nyborg. 
Nyja Blikksmidjan sf. 
Nyja Myndastofan sf. 
Nýtækni sf. 
Ofnasmidjan hf. 
Oliufélagid hf. 
Oliufélagid Skeljungur hf. 
Orka hf. 
Otto B. Arnar. 
Olafur Gislason & Co. hf. 
Ólafur Kr. Sigurðsson & Co. 
Óli A. Bieltvedt jr. & Co., umboðs- á heildverzlun. 
P. Árnason & Proppé. 
P. Sigurðsson sf. 
Pálmar Ísólfsson & Pálsson sf. 
Peran sf. 
Plastpokar sf. 
Pólstjarnan sf. 
Prentun hf. 
Prentverk hf. 
Prjónastofan sf. 
Pöntunarfélag Austurbæjarskólans. 
Pöntunarfélag Náttúrulækningafélags Reykjavíkur. 
Pöntunarfélagið Fylking. 
Radiomiðun sf. 

Radion. 
Radiostofan sf. 
Raforkuvirki. 

Rafver hf. 
Rann sf. 
Regnboginn. 
Reiknitækni og forskriftir sf. 
Rex hf. 
Ritverk sf.



Ríma sf. 
S. Gíslason sf. 
S. Óskarsson hf. 
S. Stefánsson & Co. hf. 

SAAB-verkstæði Jens og Kristjáns sf. 
Samband íslenzkra samvinnufélaga. 
Sameignarfélagið Ljósheimar 14—18. 
Sandfell hf. 
Sandsalan við Elliðavog sf. 
Sef sf. 
Sendibilastöðin hf. 
Sigurver. 
Sindrastál. 
Sindri hf. 
Sjónvarpsauglýsingar. 
Skemmtikraftaþjónustan. 
Skjöldur hf. 
Skósel. 
Skótízkan sf. 
Skrúðgarða- og lóðaskipulag sf. 
Skyrtan hf. 
Smíðastofan Valviður sf. 
Snyrtihúsið sf. 
Snögg sf. 
Sola. 
Sólbrá sf. 
Sportval sf. 
Stefán Thorarensen hf. 
Steinavör hf. 
Steinstólpar hf. 
Stimpill, varahlutaverzlun. 
Stjörnubió hf. 
Sturlaugur Jónsson & Co. 
Sælgætis- og Efnagerðin Freyja hf. 
Sælgætisgerðin Opal hf. 
Teiknistofa Gunnars H. Kristinssonar. 
Teiknistofan Óðinstorgi sf. 
Tizkuverzlunin Héla. 
Trésmiðjan Lerki. 
Trésmiðjan Línberg. 
Trésmiðjan Stöpull sf. 
Triplex umboðið. 
Trjástofninn hf. 
Tunga sf. 
Tungufell sf. 
Tækniþjónustan. 
Valur Pálsson & Co. 
Veggfóðrarinn hf. 
Veghefillinn. 
Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen sef. 
Verkfræðistofan Hönnun sf. 

10,



Verksmiðjan Dúkur hf. 
Verksmiðjan Ekkó. 
Verksmiðjan Handraðinn. 
Verzlanasambandið hf. 
Verzlanatryggingar hf. 
Verzlunin Bangsi. 
Verzlunin Helma. 
Verzlunin Litaver sf. 
Verzlunin Selás. 
Verzlunin Simla. 
Verzlunin Sólrún. 
Verzlunin Stimpill sf. 
Verzlunin Vesturbær. 
Verælunin Ýr. 
Vélaval hf. 
Vélsmiðjan Málmur sf. 
Viðtækjavinnustofan. 
Viður sf. 
Vírvinnan sf. 
Volkswagen-bifreiðaleigan. 
VOK, kvikmyndagerð. 
Ylur hf. 
Þ. Ágústsson & Co. 
Þorgrimsprent. 
Þrif sf. 
Þvottahús Vesturbæjar. 
Þvottahúsið Drífa. 
Ögur, heildverzlun. 
Ökukennslan sf. 
Öryggi. 

Akranes. 

Dalsmynni sf. 
Fasteignasalan sf. 
Kaupfélag Suður-Borgfirðinga. 
Sigurfari sf. 
Sokkaverksmiðjan Eva hf. 
Sútun hf. 
Valfell sf. 
Vélsmiðjan Fram sf. 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 
Ferstikla hf. 

Húsgagnavinnustofan Ösp sf. 
Laugaland hf. 

692 

Verzlunarfélag Borgarfjarðar hf. 

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. 
Aflvélar sf. 
Bakki sf. 
Fiski- og sildarmjölsverksmiðjan hf. 

39, 

13, 

51,
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Frosti sf. 
Hólmi hf. 
Pöntunarfélag Gufuskála. 
Smári sf. 
Verzlunin Þóra. 

Vélkraninn sf. 

Vélsmiðjan Ás sf. 

Barðastrandarsýsla. 
Pöntunarfélag Austur-Barðastrandarsýslu. 

Ísafjörður og Ísafjarðarsýslur. 
Guðmundur & Jóhann. 
Íshúsfélag Ísfirðinga hf. 
Kögur hf. 
Radio sf. 
Trésmiðjan Ösp. 
Verzlun Jón Í. Magnússon. 

Bolungarvík. 

Prjónastofa Guðrúnar Þórarinsdóttur. 

Húnavatnssýsla. 
Blönduósbakari hf. 
Glaumbær, verzlun og raftækjavinnustofa. 
Verzlun Sigurðar Pálmasonar hf. 

Skagafjarðarsýsla og Sauðárkrókur. 
Bifreiða- og dráttarvélaverkstæðið Lykill sf. 
Kaupfélag Austur-Skagfirðinga. 
Páll & Haukur sf. 
Slátursamlag Skagfirðinga hf. 
Trésmiðjan Borg hf. 
Verzlunin Ás. 
Verzlunin Tindastóll. 

Siglufjörður. 

Efnagerð Siglufjarðar hf. 

Ólafsfjörður. 
Auðnir sf. 
Trésmiðja Svavars B. Magnússonar. 

Eyjafjarðarsýsla. 
Bifreiðastöð Gunnars Jónssonar. 
Sildarbræðslan hf. 
Söltunarfélag Dalvíkur. 
Útgerðarfélag Dalvíkinga hf. 

Akureyri. 

Bifreiðastöð Akureyrar hf. 
Blaðavagninn. 

24, 

39 
60
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Braut sf. 
Efnagerðin Flóra. 
Fjöltækni sf. 
Jón Bjarnason & Co. 
Kaupfélag Eyfirðinga. 
Kjarnfóður hf. 
Klæðagerðin Hlynur sf. 
Markaðurinn. 
Mjólkursamlag K.EF.A. 
Radiovinnustofan sf. 
Sana hf. 
Sendibílastöðin sf. 
Tizkuverzlunin Regina sf. 
Trésmíðavinnustofa Gríms Valdimarssonar. 
Venus. 
Verzlunin Fagrahlíð. 

Þingeyjarsýslur. 
Björg hf. 
Gjögur hf. 
Hafsilfur hf. 
Hrannblik. 
Kaupfélag Raufarhafnar. 
Verzlun Jóns og Jóhanns. 

Húsavík. 
Höfðaver hf. 

Skóbúð Húsavíkur. 

Múlasýslur. 
Berg hf. 
Gunnar og Kjartan sf. 
Sigfús Baldvinsson sf. 
Skipaafgreiðsla Austurlands sf. 
Verzlunin Vogur. 

Neskaupstaður. 
Verzlunin Fönn. 

Seyðisfjörður. 
Netagerð Guðmundar Sveinssonar hf. 
Skipa- og byggingavöruverzlun Seyðisfjarðar. 
Verzlunin Túngata 15. 

Rangárvallasýsla. 
Hagkjör sf. 
Kaupfélag Rangæinga. 

Vestmannaeyjar. 

Bifreiðastöð Vestmannaeyja. 
Fiskvinnslan.



Gullbúðin sf. 
Halkion hf. 
Húsbygging sf. 
Loftpressan sf. 
Ólafur & Birgir sf. 
Rafvirkinn sf. 
Sigmunds fiskvinnsluvélar sf. 
Silfurbúðin. 
Skóflan sf. 
Veræzlunin Reynir sf. 
Öl- og sælgætissalan Klettur. 

Árnessýsla. 
Akur sf. 
Efnalaug Suðurlands sf. 
Fljóthreinsun Selfoss sf. 
Jarðýtan sf. 
Radio- og sjónvarpsstofan sf. 
Trésmiðja Þórðar og Jóns sf. 
Vélgrafan sf. 
Verzlunin Grein sf. 

Gullbringu og Kjósarsýsla. 
All hf. 
Bílaþjónustan sf. 
Fiskverkunarfélagið Varir sf. 
Húsgagnaverzlun Suðurnesja sf. 
Magnús og Marino sf. 
Melshús sf. 
Nes hf. 
Radius sf. 
Ritverk sf. 
Verzlunin Hábær. 
Vélsmiðja Ol. Olsen hf. 
Vísir sf. 
Vogabúðin sf. 

Hafnarfjörður. 
Bílanesti sf. 
Bílastöð Hafnarfjarðar hf. 
Bókaútgáfan Saga sf. 
Brún sef. 
Bæjarútgerð Hafnarfjarðar. 
Efnalaugin Sunna sf. 
Fiskur hf. 
Geir & Gunnar sf. 
Hagkjör sf. 
Hellir sf. 
Íshús Hafnarfjarðar hf. 
Jón og Þorvaldur sf. 
Kristinn Gunnarsson & Co. 
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Kögur sf. 40, 41 

Lýsi & Mjöl hf. 44 
Raftækjaverksmiðjan hf. 27, 29 

Verzlunin Bergþóru Nyborg. 60 
Verzlunin Álfaskeið sf. 45 

Keflavík. 
Brauðval. 19 
Fiskiðjan sf. 27 
Fljóthreinsun Keflavíkur sf. 29 
Grágás sf. 59 
Herradeildin. 69 
M.b. Hagbarður. 13 
Sónar sf. 18 

Keflavíkurflugvöllur. 
Loftleiðir hf. 39 

Kópavogur. 

Bílaleiga Kópavogs. 49 
Bílayfirbyggingar sf. 24 
Blikksmiðjan Vogur hf. 60 
Borgarsmiðjan hf. 3 

Byggingafélagið Blængur sf. 59 
Fólksvagn. 10 
Gler hf. 10 
Hraðhreinsun Kópavogs sf. 38 
Hurðaiðjan sf. 13 

Kæli og frystivélar sf. 7 
Málning hf. 8, 70 
Óskar B. Jónsson hf. 58 
Skemman sf. 3 
Smáragarður hf. 10, 49 

Smurstöðin Lækjargötu 32. 51 
Stálskipasmiðjan hf. 8, 33, 60 
Trésmidjan Grein sf. . 59 
Verkfæraleigan Hiti sf. 66 
Verzlunin Álfhóll. 34 
Verzlunin Kópavogur sf. 60 

Vestri sf. 19 

HEIDURSGJAFIR 

Af vöxtum Styrktarsjóðs Friðriks konungs áttunda hefur landbúnaðarráðu- 
neytið veitt Benedikt Björnssyni, fyrrv. bónda, Barkarstöðum, Miðfirði, Vestur- 
Húnavatnssýslu, kr. 3000.00 verðlaun fyrir skógrækt. 
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