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Útgefandi dómsmálaráðuneytið.



Efnisyfirlit 
La 

í tímaröð. 

  

  

        

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

2| 9. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfundar ...............00..000 00. 1 

1 | 20. jan. Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ...... 1 
11 | 13. febr. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyði- 

jörðina Hól í Ölfusi í Árnessýslu .................. 38 
3 | 15. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 7 29. apríl 1963, um toll- 

skrá 0. fl. .............2.00 000 2—16 
12 S. d. Lög um viðauka við lög nr. 4 31. marz 1967, um ráð- 

stafanir vegna sjávarútvegsins .................... 38 
16 | 8. marz | Lög um heimild handa siglingamálaráðherra til að veita 

Hans Samúelssyni stýrimannsskírteini á Íslenzkum 
skipum .........0220 0000 43 

13 { 18. marz | Lög um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins .......... 39 
4 | 24. marz | Lög um hækkun á bótum almannatrygginga ........ 17 

14 | 27. marz | Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66 31. des. 1963 39—42 
15 | 28. marz | Lög um breyting á umferðalögum nr. 26 2. maí 1968 43 
10 | 1. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta 

fyrir Íslands hönd alþjóðasamþykkt um takmörkun 
á ábyrgð útgerðarmanna, sem gerð var í Brússel 10. 
október 1957 ........ ERE ERE EREEERER 25—37 

6 | >. april | Lög um timareikning á Íslandi ..................... 21 
9 S.d. Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýð- 

veldisins Íslands 17. júní 1944 .................... 25 
17 S.d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 

ELL lán til byggingar dráttarbrauta og skipasmíðastöðva 44 
18 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 102/1962, um ættaróðul, 

ættarjarðir, erfðaábúð og sölu þjóð- og kirkjujarða 44—45 
19 S.d. Lög um breyting á lögum um Iðnlánasjóð, nr. 68 10. 

október 1967 ............0.%..0 00. 45 
8! 8. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Hús- 

næðismálastofnun ríkisins ..............0.......... 23-—-24 
20 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 60 21. marz 1962, um 

verkamannabústaði ...............0.0.0.00 000. 46 
7 | 10. apríl | Lög um breyting á vegalögum, nr. 71 30. desember 1963 21—23 
5 S.d. Lög um ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda ........ 17—20



IV 

  

  

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

59 | 16. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, um tekju- 
stofna sveitarfélaga .........0...20020 0. 136—138 

30 | 18. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 44 3. apríl 1963, um rétt 
manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara og 
tæknifræðinga .......2....0 0000. 59 

38 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 21/1957, um dýravernd 70 

23 | 19. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 49 20. apríl 1963, um 
byggingarsjóð aldraðs fólks ........0...00000000.... 51 

29 S.d. Lög um samþykkt á ríkisreikningum fyrir árið 1966 57—58 
31 | 20. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 53/1966, um vernd barna 

og ungmenna .....0.0000 rns 60 

32 S.d. Lög um eftirlit með framleiðslu og verzlun með fóður- 
VÖFUT .......000. 0 60—63 

33 S.d. Lög um Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands .. 63—64 
39 S. d. Forsetabréf um pinglausnir .........0.0.0..0. 00... 70 

66 S.d. Forsetabréf um þinglausmir ..........0.0. 0... 294 

34 | 22. apríl | Fjáraukalög fyrir árið 1966 .........2000000000 00... 65—-66 
22 | 23. apríl | Lög um gjaldmiðil Íslands ......0..00 49—50 
25 S.d. Lög um breyting á víxillögum nr. 93 frá 19. júní 1933 53—54 

26 S. d. Lög um breyting á lögum um tékka. nr. 94 frá 19 júlí 

1933 20.00.0000 54 
35 S.d. Lög um Fiskimálaráð .........0..200 000... 66—68 
40 S.d. Umferðalög ........2.0.0000 00 71—93 
36 | 24. apríl | Lög um breyting á jarðræktarlögum nr. 22 24. apríl 1965 68—-69 
37 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febrúar 1945, um 

stofnun búnaðarmálasjóðs .......0.000000000 0000... 69 
56 | 25. april | Lög um breytingu á mörkum Eskifjarðarhrepps og 

Reyðarfjarðarhrepps í Suður-Múlasýslu og um heim- 
ild fyrir ríkisstjórnina til að selja ríkisjörðina Hólma 133 

57 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 40 30. april 1963, um 
almannatryggingar ..........020000 00... 134 

28 S.d. Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum nr. 58 29. marz 
1961 ........2000 000 57 

27 S.d. Lög um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins ................ 55—56 
21 | 27. april | Lög um breyting á lögum nr. 19. 10. mai 1965, um 

Húsnæðismálastofnun ríkisins .............0........ 47—48 
48 | 30. april | Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, 

nr. 52 14. ágúst 1959 .........00000. 000 en 108—109 
50 S.d. Lög um veitingu ríkisborgararéttar ................. 112—113 
49 1. maí Lög um áskorunarmál, viðauki við lög nr. 85 23. júní 

1936, um meðferð einkamála í héraði .............. 109— 111 
58 S.d. Lög um Stofnfjársjóð fiskiskipa ......00000000. 134— 136 
43 | 2. maí Lög um breyting á lögum um tilbúning og verzlun með 

ópíum o. fl., nr. 14 20. júní 1923 .......0000 0000. 98 

44 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 76 27. april 1962, um     Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og 

byggingar i sveitum ...........00 00   98



  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

45 Sd Lög um kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverk- 

smiðjunnar h/f, sem eru í einkaeign ................ 99 
47 S. d. Lög um vörumerki ............. 00 100—108 

52 S.d Lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenzk- 

um SkipUM. 2... 120—-126 

55 Sd Lög um eftirlit og mat á fiskafurðum ................ 129--132 

42 S.d Lög um sölu á prestssetursjörðinni Setberg o. fl. . 97 
53 S.d Lög um breyting á lögum nr. 4 28. februar 1966, um 

útflutningsgjald af sjávarafurðum ................ 127—-128 

46 S.d Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyði- 
jörðina Jórvík í Hjaltastaðahreppi, Norður-Múlasýslu 99 

54 S.d Lög um breyting á lögum nr. 62 21. april 1962, um 
sildarútvegsnefnd og útflutning saltaðrar síldar .... 128 

51 S.d. Lög um bókhald ........2.2%.202 000 113—120 
24 S.d Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán 

vegna framkvæmdaáællunar fyrir árið 1968 ........ 51—53 
41 S.d. Lög um verzlunaratvinnu .............0..0. 0... 93—-96 
60 | 10. maí Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna flutninga sjósali- 

aðrar síldar af fjarlægum miðum sumarið 1966 .... | 139—-140 
61 | 17. maí Bráðabirgðalög um heimild til útgáfu reglugerðar um 

tilkynningarskyldu íslenzkra skipa ................ 141 
62 | 28. mai Bráðabirgðalög um Þbreyting á lögum um vörumerki, 

nr. 47 2. mai 1968  ........00000 0000 142 
63 | 31. maí Lög um tollskrá o. fl. ......20000000 20 143—288 
64 | 4. júní Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla 
Íslands ......0.....00000 rn .… | 289--292 

65 | 22. júní Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla 
Íslands, með áorðnum breytingum, sbr. reglugerð nr. 
81 frá 2. september 1965 ........0.00.0000 0000. 293 

69 | 26. ágúst | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands ..............0 20. 298 

67 | 31. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á siglingalögum nr. 66 31. 
desember 1963 .......2.0..00000 00 295 

70 S.d Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við stjórnarslörfum .............0...000.. 298 

73 | 9. okt Lög um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsa- 
meistara, tæknifræðinga eða byggingafræðinga 299--300 

75 | 23. okt. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 
1958, með áorðnum breytingum ................... 304 

76 | 24. okt. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 
1958, með áorðnum breytingum ................... 305—-307 

71 | 25. okt Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu     á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 
1958, með áorðnum breytingum ...................   308



VI 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

78 | 5. nóv. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 
1958, með áorðnum breytingum ................. = 308 

74 | 12. nóv. Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um nýtt gengi íslenzkrar krónu .............. 301—-303 

94 S.d. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 
1958, með áorðnum breytingum ................... 353 

71 | 21. nóv. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 
fimmtudaginn 10. október 1968 .......0.000000.00.. 298 

72 | 30. nóv. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands með 
áorðnum breytingum, sbr. reglugerð nr. 81/1965 .... 299 

68 | 3. des. Bráðabirgðalög um innflutningsgjald o. fl. ............ 296—297 
83 | 4. des. Lög um ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi 

við breyting á gengi íslenzkrar krónu .............. 330 
92 | 13. des. Lög um breyting á lögum um vörumerki, nr. 47 2. maí 

1968 .......00000200 0000 352 
87 | 20. des. Lög um breyting á lögum nr. 36 15. maí 1964, um 

breytingu á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán .... 348 
88 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann 

segn veiðum með botnvörpu og flotvörpu .......... 348—349 

95 | 23. des. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... 354 
93 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 33/1967, um bráðabirgða- 

breyting á lögum nr. 56/1962, um kjarasamninga op- 
inberra starfsmanna .........0.00000 000. 000... 353 

80 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 63 31. mai 1968, um toll- 
skrå 0. fl. .........002000 00 .nee ne 314—327 

97 S.d. Bráðabirgðalög um heimild til lántöku vegna Vestfjarð- 
aráætlunar og Norðurlandsáætlunar ................ 482 

84 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 82 29. desember 1967, um 
Bjargráðasjóð Íslands ...............000.00..0.00.. 330 

82 S. d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyr- 
ir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofn- 
skrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins ................0... 329 

81 S.d. Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 29 7. april 1965, 
um atvinnuleysistryggingar .................0..0... 328—329 

79 S.d. Lög um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar 
sengis íslenzkrar krónu ...........0000000.......0. 309—314 

96 S.d. Fjárlög fyrir árið 1969 ...........002.0000 000. 355—481 
85 S.d. Lög um eiturefni og hættuleg efni .................. 331—347 
86 S.d. Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 54 frá 

14. júní 1960 ..........02.0020. 0... eð 347 
89 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 7 31. marz 1967, um náms- 

lán og námsstyrki .............2.2000 0... 349 
90 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 49/1967, um skólakostnað 350 
91 S.d. Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 29 30. apríl     1964   350—352



Yfirlit 

eftir málaflokkum. 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Almannatryggingar. 

4 | 24. marz | Lög um hækkun á bótum almannatrygginga ........ 17 
57 | 25. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um 

almannatryggingar .................0.0..0 0. 134 

Alþingi. 

2| 9. jan. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfundar ................00.00 0. 1 

39 | 20. april | Forsetabréf um þinglausmir ........0.0.0000000000.... 70 
48 | 30. apríl | Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, 

nr. 52 14. ágúst 1959 ..............00.0 0000... 108—109 
66 | 20. april | Forsetabréf um þinglausnir ........................ 294 
71 | 21. nóv. Forsetabréf um að Alþingi skuli koman saman til fund- 

ar fimmtudaginn 10. október 1968 ................ 298 
95 | 23. des. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... 354 

Alþjóða samningar. 

10 | 1. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir 
Íslands hönd alþjóðasamþykkt um takmörkun á 
ábyrgð útgerðarmanna, sem gerð var í Brússel 10. 
október 1957 ........0..0.....0 0. 25—31 

82 | 31. des Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir 
Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins .........00.00.0 00. 329 

Atvinnuleysistryggingar. 

81 | 31. des. Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 
1965, um atvinnuleysistryggingar .................. 328—329 

Áburðarverksmiðjan, sjá Ríkisstofnanir. 

Bankamál. 

22 | 23. apríl | Lög um gjaldmiðil Íslands .......................... 49—50 
25 | 23. apríl | Lög um breyting á víxillögum nr. 93 frá 19. júní 1933 | 53—54 
26 S.d. Lög um breyting á lögum um tékka, nr. 94 frá 19. júní 

1933. 0000 54 
74 | 12. nóv. Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 

lands um nýtt gengi íslenzkrar krónu .............. 301—303



VIII 

  

  

        

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Barnavernd, sjá menntamál. 

Bjargráðasjóður. 

84 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 82 29. desember 1967, um 
Bjargráðasjóð Íslands .........00.... 0000... 330 

Bókhald. 
öl | 2. maí Lög um bókhald ..........0.00 00... 113—-120 

Bráðabirgðalög. 

60 | 10. maí Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna flutninga sjósalt- 
aðrar síldar af fjarlægum miðum sumarið 1968 .... | 139--140 

61 | 17. mai Bráðabirgðalög um heimild til útgáfu reglugerðar um 
tilkynningarskyldu íslenzkra skipa ................ 141 

62 | 28. maí Bráðabirgðalög um breyting á lögum um vörumerki, 
nr. 47 2. mai 1968 ............0 000... 142 

67 | 31. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á siglingalögum nr. 66 31. 
desember 1963 .......2.0000 0000 295 

68 | 3. des. Bráðabirgðalög um innflutningsgjald o. fl. .......... 296—-297 
97 | 31. des. Bráðabirgðalög um heimild til lántöku vegna Vestfjarð- 

aráætlunar og Norðurlandsáætlunar . ............ 482 

Dómsmál. 

49 1. maí Lög um áskorunarmál, viðauki við lög nr. 85 23. júní 
1936, um meðferð einkamála í héraði .............. 109—-111 

Eiturefni, sjá Heilbrigðismál. 

Ferðamál. 

91 | 31. des. Lög um breyting á lögum um ferðamál, nr. 29 30. 
apríl 1964 .............0000 0. 300 —352 

Félagsmál. 

8 8. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 19 10. mai 1965, um 

Húsnæðismálastofnun ríkisins .................... 23—24 
20 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 60 21. marz 1962, um 

verkamannabústaði ..........0..000.000 00. 000. 46 
21 | 27. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 19. 10. maí 1965, um 

Húsnæðismálastofnun ríkisins .................... 47—48 
23 | 19. april | Lög um breyting á lögum nr. 49 20. april 1963, um 

byggingarsjóð aldraðs fólks .........0.000000000.. öl 
27 | 25. apríl | Lög um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins .............. öð—-06 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

29 | 19. apríl | Lög um samþykkt á ríkisreikningum fyrir árið 1966 57—-ö8 
34 | 22. apríl | Fjáraukalög fyrir árið1966 ...........000000.00.... 65—66 
96 | 31. des. Fjárlög fyrir árið 1969 ............000000 000 355—481



IX 

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

  

69 

70 

33 

77 

78 

43 

85   

31. ágúst 

0. april 
4. júní 

22. júní 

30. nóv. 

23. okt. 

24. okt. 

25. okt. 

5. nóv. 

12. nóv. 

2. maí 

31. des.   

Forseti Íslands. 

Auglýsing 

Íslands. HR 
Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfuim 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Gengisbreyting, sjá Bankamál. 

Gjaldmiðill, sjá Bankamál. 

Háskóli Íslands. 

Lög um Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands 
Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla 

Íslands 200... AIR 

Auglýsing um staðfesting forseta Ísl inds á breytingu 
á reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla 

Íslands, með áorðnum breytingum, sbr. regluserð nr. 
61 frá 2. september 1965 .........0.000.00... BR 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum, sbr. reglugerð nr. 81/1965 .... 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 
1958, með áorðnum breytingum .................. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 

1958, með áorðnum breytingum .................. 
Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 

1958, með áorðnum breytingum .................. 
Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á brey tingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 
1958, með áorðnum breytingum .................... 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 
1958, með áorðnum breytingum .................... 

Heilbrigðismál. 

Lög um breyting á lögum um tilbúning og verzlun með 
ópíum o. fl., nr. 14 20. júní 1923 

Lög um eiturefni og hættuleg efni 

Húsnæðismál, sjá Félagsmál.   
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Iðnaðarmál. 

17 | 5. april | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 
lán til byggingar dráttarbrauta og skipasmiðastöðva 44 

19 S.d. Lög um breyting á lögum um Iðnlánasjóð, nr. 68 10. 
október 1967 .........00.0000. 0000 45 

87 | 20. des. Lög um breyting á lögum nr. 36 15. mai 1964, um 
breytingu á lausaskuldum iðnaðarins í föst lán .... 348 

Íbúðir í ríkiseign, sjá Félagsmál. 

Jarðir, kaup, sala. 

11 | 13. febr. | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyði- 
jörðina Hól í Ölfusi í Árnessýslu ................ 38 

42 | 2. maí Lög um sölu á prestssetursjörðinni Setberg o. fl. .... 97 
46 S.d. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyði- 

jörðina Jórvík í Hjaltastaðahreppi, Norður-Múla- 
SYSIU .........0..00020 0. 99 

56 | 25. april | Lög um breytingu á mörkum Eskifjarðarhrepps og 
Reyðarfjarðarhrepps í Suður-Múlasýslu og um heim- 
ild fyrir ríkisstjórnina til að selja ríkisjörðina Hólma 133 

Landbúnaðarmál. 

18 | 5. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 102/1962, um ættaróðul, 
ættarjarðir, erfðaábúð og sölu þjóð- og kirkjujarða 44—45 

32 | 20. april | Lög um eftirlit með framleiðslu og verzlun með fóð- 
UPVÖPUP 22.02.0202... 60—63 

36 | 24. april | Lög um breyting á jarðaræktarlögum nr. 22 24. april 
1965 .......00000000nr nn 68—-69 

37 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 38 15. febrúar 1945, um 
stofnun búnaðarmálasjóðs .........0.00.0.000 0000... 69 

38 | 18. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 21/1957, um dýravernd 70 
44 | 2. maí Lög um breyting á lögum nr. 75 27. april 1962, um 

Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og 

byggingar í sveitum „.........00202 0000. 98 
83 | 4. des. Lög um ráðstafanir vegna landbúnaðarins i sambandi 

við breyting á sengi íslenzkrar krónu ............ 390 

Launamál. 

93 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 33/1967, um bráðabirgða- 
breyting á lögum nr. 55/1962, um kjarasamninga op- 
inberra starfsmanna .........0.000. 0000... 353 

Lántökuheimildir. 

24 | 2. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán 
vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1968 ........ 51—53 

97 | 31. des. Bráðabirgðalög um heimild til lántöku vegna Vest- 
fjarðaráætlunar og Norðurlandsáætlunar .......... 482
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Menntamål. 

31 | 20. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 53/1966, um vernd barna 
og ungmenna ......00000 sn 60 

38 | 18. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 21/1957, um dýravernd 70 
89 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 7 31. marz 1967, um 

námslán og námsstyrki ........0.00000 000... 349 
90 S.d. Lög um breyting á lögum nr. 49/1967, um skóla- 

kostnað .........0000. 00 350 

Ríkisborgarréttur. 

50 | 30. apríl | Lög um veitingu ríkisborgararéttar ................. 112— 113 

Ríkisreikningur, sjá Fjárlög. 

Ríkisstofnanir. 

45 | 2. maí Lög um kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverk- 
smiðjunnar h/f, sem eru í einkaeign .............. 99 

Ríkisútgjöld. 

5 | 10. apríl | Lög um ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda ....... 17--20 

Samgöngumál. 

7 | 10. apríl | Lög um breyting á vegalögum, nr. 71 30. des. 1963 .... 21—23 

Siglingar, Skip. 

14 | 27. marz | Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66 31. des. 1963 39—42 
16 | 8. marz | Lög um heimild handa siglingamålarådherra til að 

veita Hans Samúelssyni stýrimannsskirteini á is- 
lenzkum skipum ......0.000000 000. 43 

17 | 5. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast 
lán til byggingar dráttarbrauta og skipasmíðastöðva 44 

52 | 2. mai Lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenzk- 
um skipum ......0200000 000 en nn 120—126 

58 | 1. mai Lög um Stofnfjársjóð fiskiskipa .........0.0000..... 134—-136 

61 | 17. maí Bráðabirgðalög um heimild til útgáfu reglugerðar um 
tilkynningarskyldu íslenzkra skipa ..........0..... 141 

67 | 31. ágúst | Bráðabirgðalög um breytingu á siglingalögum nr. 66 
31. desember 1963 ........0200.0 0000 295 

Sjávarútvegur. 

12 | 15. febr. | Lög um viðauka við lög nr. 4 31. marz 1967, um ráð- 
stafanir vegna sjávarútvegsins .................... 38 

13 | 18. marz | Lög um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins .......... 39 
14 | 27. marz | Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66 31. des. 1963 39—42 
35 | 23. apríl | Lög um Fiskimálaráð .............0.02200000000.0.00.. 66—68 
53 | 2. mai Lög um breyting á lögum nr. 4 28. februar 1966, um 

útflutningsgjald af sjávarafurðum ................ 127—128
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55 S.d. Lög um eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum ...... 129—132 
60 | 10. mai Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna flutninga sjó- 

saltaðrar síldar af fjarlægum miðum sumarið 1968 | 139—140 
79 | 81. des. Lög um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar 

sengis íslenzkrar krónu ..............0..00..0...... 309—314 
88 | 20. des. Lög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann 

segn veiðum með botnvörpu og flotvörpu .......... 348—349 

Skattar, gjöld. 

1 | 20. jan. Lög um innheimtu ymissa gjalda með viðauka ...... 1 
3 | 15. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 7 29. apríl 1963, um 

tollskrá 0. fl. .............0. 0 2-16 
53 | 2. maí Lög um breyting á lögum nr. 4 28. febrúar 1966, um 

útflutningsgjald af sjávarafurðum ................ 127—128 
63 | 31. maí Lög um tollskrá 0. fl. ......00.000000. 0. 143—288 
68 | 3. des. Bráðabirgðalög um innflutningsgjald o. fl. .......... 296—297 
80 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 63 31. maí 1968, um 

tollskrá o. fl. ............0 0. 314—327 

Stjórnarskrá. 

9 | 5. april | Stjórnskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveld- 
isins Íslands 17. júní 1944 ........0..... 0... 25 

Skipasmíðastöðvar, sjá Iðnaðarmál. 

Sveitastjórnarmál. 

28 | 25. apríl | Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum nr. 58 29. 
marz 1961 .........0002022 0000 57 

Tékkar, sjá Bankamál. 

Tímareikningur. 

6 | 5. apríl | Lög um tímareikning á Íslandi ..................... 21 

Tollar, sjá Skattar, gjöld. 

Umferð. 

15 | 28. marz | Lög um breyting á umferðalögum nr. 26 2. maí 1968 43 
40 | 23. apríl | Umferðarlög ..............00.. 00... 11—93      
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Utanríkismál. 

10 1. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta 
fyrir Íslands hönd alþjóðasamþykkt um takmörkun 
á ábyrgð útgerðarmanna, sem gerð var í Brússel 10. 
október 1957 ......002000000 00 25—37 

82 | 31. des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta 
fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofn- 
skrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins .................... 329 

Útsvar. 

59 | 16. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, um 
tekjustofna sveitarfélaga ............000000 0... 136—138 

Verðlagsmál. 

86 | 31. des. Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 54 frá 
14. júní 1960 .............000. 0000 347 

Verkamannabústaðir, sjá Félagsmál. 

Verkfræðingar, húsameistarar og tæknifræðingar. 

30 | 18. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 44 3. apríl 1963, um rétt 
manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara 
og tæknifræðinga ..........0.0.20. 0000 59 

73 | 9. okt. Lög um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, 
húsameistara, tæknifræðinsa eða byggingafrædinga | 299—-300 

Verzlun. 

32 | 20. apríl | Lög um eftirlit með framleiðslu og verzlun með fóður- 
VÖFUÐ ......000000 00 60—63 

41 | 2. mai Lög um verzlunaratvinnu ..............00. 0000. 93—96 
43 S.d Lög um breyting á lögum um tilbúning og verzlun með 

ópíum o. fl., nr. 14. 20. júní 1923 ... 98 
; is. tn AES CASE RESEN 

Vixlar, sjå Bankamål. 

Vörumerki. 

47 | 2. maí Lög um vörumerki „.........000200 00. 100-—-108 
62 | 28. maí Bráðabirgðalög um breyting á lögum um vörumerki, nr. 

47 2. mai 1968 .......0.0.00 0000 142 
92 | 13. des. Lög um breyting á lögum um vörumerki, nr. 47 2. maí 

1968 ..sseeerererereee HR HAIR 352    





STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1968 
  
  

20. janúar 1968. 1 Nr. 1. 

LÖG 
um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Forseti ISLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta á árinu 1968 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 
a. Með allt að 140% viðauka stimpilgjald og leyfisbréfagjöld önnur en þau, er um 

ræðir i aukatekjulögum nr. 104/1965. 

b. Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 

60/1939, nema af gosdrykkjum samkv. 1. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% álagi, 
öli samkv. 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti samkv. 1. lið 

3. kafla með 50% álagi. 

2. gr. 
Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 

sem um ræðir í 1. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt. 

Gjört að Bessastöðum, 20. janúar 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Magnús Jónsson. 

9. janúar 1968. Nr. 2. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfundar. 

Forseti ÍSLANDS 

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

88. löggjafarþing, skuli koma saman til framhaldsfundar þriðjudaginn 16. 

janúar 1968, kl. 14.00. 

Gjört að Bessastöðum, 9. janúar 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson. 
  

Stjórnartíðindi A, nr. 1—2, Útgáfudagur 6. febrúar 1968. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI A 2 — 1968 
  

  

Nr. 3. 2 15. febrúar 1968. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 7 29. apríl 1963, um tollskrá o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Eftirtalin tollskrárnúmer í 1. gr. laga nr. 7/1963, með áorðnum breytingum, 

breytast og verða eins og greinir hér á eftir: (Núverandi tollprósenta tilgreind í 
aftari dálki). 

04.06 00 Náttúrlegt hunang :..........0000..0 s.s 50% 70% 
05.07 00. Hamir og aðrir hlutar af fuglum, með áföstum fjöðrum eða 

dún, fiður, einnig þótt fjöðurstafurinn eða hluti af fjaðra- 
hryggnum hafi verið tekinn burtu, fjaðrir klofnar í tvennt 

eftir endilöngu, dúnn, fanir (þar með taldar fanir með 

hluta af fjaðrahrvggnum, einnig jöfnum jöðrum), fjöður- 

stafir og fjaðrahryggir, óunnið, hreinsað, sótthreinsað eða 

varið gegn skemmdum við geymslu, en ekki frekar unnið 40% 100% 
05.13 00. Svampar náttúrlegir ............002.0000 000... 100% 125% 
06.04 01 Jólatré (án rótar) og jólatrésgreinar ..........000..0.. 100% 125% 
07.05 00 Belgåvextir, þurrkaðir og afhýddir, einnig flysjaðir eða 

klofnir .........00.000 0000 *0 5% 
08.01 10 Bananar nýir .......000000000000 nn 15% 40% 
08.02 10 Appelsínur, tangarínur, mandarinur og clementínur .... 15% 40% 
08.02 21 Sítrónur .........0000.00. sess 15% 40% 

29 Ånnars seernes eneste eres. 15% 40% 
08.04 21 Rúsínur ..........20000 00... n sn "20%. 25% 

22 Kúrennur ........200000 ess ss 20% 70% 

08.06 10 Epli .......2000 000 *12% 15% 
08.12 01 Sveskjur ........0000000 0 nes *20% 25% 

02 Apríkósur .........0.00 000 *40% 70% 
03 Ávextir blandaðir ............22000000. 0000 nn *40% 70% 
09 Annars ........2.0.0sese ss *40% 70% 

09.01 11 Kaffi í smásöluumbúðum, 2 kg eða minna ............ 10% 0 
09.02 00 Te ss reen eee senere. 10% 50% 
12.05 00  Sikoriurætur, nýjar eða þurrkaðar, heilar eða sundurskorn- 

ar, Óbrenndar .............00..0en sver 0 20% 

13.03 03 Lakkrísextrakt annar ..........000000. 0. 100% 125% 

17.04 01 Lakkrís sykraður og lakkrísvörur .............0..0.0... 100% 125% 

17.04 03 Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur ................ 100% 125% 
04. Tygsigsúmmií, húðað með sykri og óhúðað ............ 100% 125% 
05 Karamellur ..........00000. 0. eens 100% 125% 

09 Aðrar .........0000 0 100% 125% 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



15. febrúar 1968. 3 

17.05 00 Sykur, síróp og melassi, sem bragð- eða litarefni hafa verið 

látin í, þó ekki ávaxtasafi, sem sykur hefur verið látinn í að 

einhverju leyti ............20002 0000 snus 100% 

18.05 00. Kakaóduft ósykrað ............0200000 0. err nn rn 30% 

18.06 01 Kakaóduft sykrað ......2..000.0000 enn nn 30% 

09 Aðrar 20... 100% 

19.02 Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreiddar sem 

fæða fyrir börn, fyrir sjúka eða til matargerðar, ef í þeim 

er minna en 50% af kakaói miðað við þyngd: 

01 Búðingsduft ............00220.0 0000 nenna 100% 

09 Annað „........0.00 0. *50% 
19.03 00. Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur .............. 60% 

19.07 00 Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur, án sykurs, 

hunangs, eggja, feiti, osts eða ávaxta .........00000.00... *80% 

19.08 00 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með 

kakaói að meira eða minna leyti ........000000..00...0.0.. *80% 

20.02 02 - Aspargus niðursoðinn eða niðurlagður ........2......- *60% 

20.04 00 Ávextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar varið skemmdum með 

sykri (húðað, gljásykrað eða sykrað á annan hátt) ...... 100% 

20.05 00  Aldinsulta, aldinhlaup, aldinmauk, ávaxtapulpa og ávaxta- 
deig, soðið, einnig með sykri .........2.0200000.0.0..0.... 70% 

20.06 09 Adrir ........000 een *50% 

20.07 02 Falli niður. 

20.07 09 ANNAr .......2.0.0e sr *50% 

21.07 06 Maís niðursoðinn eða niðurlagður .........00000000000. *60% 

22.01 01 Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru ....0..0.000... 100% 

22.02 00 Limonadi, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar 

óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi, 

er telst til nr. 20.07 seernes seeren neste 100% 

22.03 00 Öl gert úr malti .............0000 000 ner 100% 
22.04 00 Drufusafi í gerjun og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun 

með öðru en etanóli ...............000. 0... nn nn. 100% 

27.10 39 Annað .......cc.eeess sr 30% 

29.04 21 Etylenglykol (frostlögur) ........0000000 0000... nn... 100% 

30.03 01 Sælgæti (medicated sweets) ......000000000n 0... 100% 

32.07 Önnur litarefni; ólífrænir, ljósnæmir litir: 

01 Jardlitir syntetiskir ..........20020000 000. enn. 25% 

02 Málningalitir þurrir .........200000 0000... 25% 

09 Annað .......0.00 0 25% 

33.06 01 Hárliðunarvökvar og hårlidunarduft ..............2.... 100% 

02 Andlitsduft .........2...000 000 100% 

03 Húðkrem og húðolía .......0.00000000nennn nn 100% 

04 Ilmvötn .........000. sens 100% 

05 Naglasnyrtiefni .........000000 00... n nn 100% 

06 Rakkrem .........0..sse sr 100% 

07 Tannsnyrtiefni ..........2200200000 enn 50% 

08 Varalitur ............eeesee rs 100% 

09 Annað .....0.0.00 sr 100% 

34.01 01 Blautsápa .......000000000 000. enn 80% 

02 Handsápa (toiletsápa) .......0..00.0 0... e nn 80% 

03 Raksápa .......00000000 00 seen 80% 

04 Sápa föst, til þvotta og hreingerninga (önnur en sú, sem 
telst til nr. 34.01 02 og nr. 34.01 03) 22.00.0000... 80% 

05 Sápuspænir og sápuduft .......0.0200000000 000... 80%



Nr. 3. 

34.02 01 

34.05 01 

34.06 00 
36.05 09 

36.06 00 

36.07 00 
37.05 

38.19 11 

39.07 55 

40.05 01 

40.13 02 

40.14 03 

40.16 09 
41.02 10 

41.05 01 

41.06 00 
41.07 00 
41.08 00 
41.09 00 
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Lyfjasåpa og önnur sápa en sú, sem telst til nr. 34.01 01 
34.01 05 ........00.00 0 

Þvottaduft, einnig þótt það innihaldi sápu .......... 
Lífræn yfirborðsvirk efni, yfirborðsvirkar efnablöndur, 
þvotta- og ræstiefni (þó ekki þvottaduft), einnig þótt þau 
innihaldi sápu .......0200020.0 0 n0nn sr 
Bón alls konar .......2020000 000 
Ræstiduft ............00000 000 00 nr 
Skóáburður og leðuráburður ..........2.0200000.0.0.0.... 
Annað #......22.0000 00 

Sterín-, paraffín- og vaxkerti ásamt öðrum þess konar vörum 

ANNAÐ sees ener eres, 

Eldspýtur (þó ekki bengalskar eldspýtur) ................ 

Ferró-ceríum og aðrar kveikilegeringar, einnig mótaðar .. 

Plötur og filmur, einnig gataðar (aðrar en kvikmyndafilm- 
ur), lýstar og framkallaðar, negativ eða pósitív: 

  

Filmur með lesmáli ........0.00000 000 
Ljóssetningarletur .........02.0.000 0000. 
Annað .....020.0000 serene rr ennee 
Hemlavökvi .....000002 2000 
Frostlögur .........020000 0 
Dúkar og þynnur, tilsniðið til fatnaðarframleiðslu o. þ. h. 
Fatnaður .......00220000 0000 
Úraglös og úraarmbönd ........2000.00 0000 0e nr. 
Burstahausar úr plasti ........0.000020.0 0000. 
Bólur til gangbrautamerkinga .........00.000. 00. .0.0.0... 
Töskuhandföng .......0.020202 0000 nn 
Til skógerðar, enda beri varan það með sér, að hún sé 

sérstaklega unnin til þess .......0000000 0000... 
Hanzkar ........200000000 00 
Ånnar seeren eee eneret see 
Burstahausar ........0...2200000 0... 
Vörur til tækninota, hringir í niðursuðudósir og hand- 
verkfæri ..........2.20000 0000 
Vörur sérstaklega til skipa ........0...0000 00... 00... 
Hurðir ..........002000200 000 
Annars sees renee reneste: 
Annars sees eee suser reneste 

Kálfsleður ..........02.0200 0000. 
Í sóla og bindisóla, enda beri varan það með sér, að hún 

sé sérstaklega unnin til þess .......2.0000000.0.0.... 
Annað .....2.000000n0e rene serene. 

Leður úr sauð- og lambskinnum, (þó ekki vörur, sem teljast 

til mr. 41.06—41.08) seernes. 
Leður úr geitar- og kiðlingaskinnum (þó ekki vörur, sem 

teljast til nr. 41.06—41.08) .........000000 000. 

Svínsleður ...........2.2000000 ens 
Leður, åt. a. (þ. á m. fiskroð) ......0000000. 0. 

Þvottaskinn (chamois-dressed leather) ...................… 
Pergament ..........220000 0. 

Lakkleður og málmþakið leður ............0.00.0000.... 

Afklippur og úrgangur frá leðri, leðurlíki og pergamenti, 

enda sé það ekki hæft til framleiðslu á vörum úr leðri; enn 

fremur leðurdust, leðurduft og leðurmjöl ................ 

80% 

80% 

80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 
100% 
100% 
100% 

110% 

110% 

110% 
110% 
110% 
110% 
110% 

110% 
125% 

125% 

125% 

70% 
70% 
70% 

125% 
125% 
90% 
90% 
50% 
70% 
70% 
70% 

30% 
90% 
90% 
80% 

35% 
80% 
80% 
80% 
80% 
35% 

30% 
35% 

35% 

35% 
35% 
40% 
40% 
50% 
40% 

35%
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41.10 00  Ledurliki að meginstofni úr leðri eða leðurþráðum, í plöt- 

um eða rúllum ...........0000 0000. ð ens 20% 

42.03 01 Belti ......0000202 000 65% 

02 Hanzkar ...........00.. sense 65% 

03 Úraarmbönd ..............0ee nes 50% 

04 Röntgenhanzkar .........200000000 0 enn r er 35% 

09 Annar sst. 65% 

42.05 02 Töskuhandföng ........02220000. 0... nn 40% 

03 Vörur til lækninga ....02200eeereeeeeerereersrrennnee 359% 

09 Annars ........00. 0 65% 

42.06 00. Vörur úr þörmum, gullslåttarhimnum, blöðrum eða sinum 65% 
43.01 00 Loðskinn óunnin ..........00000 00 nes 40% 

43.02 00 Lodskinn, sútuð eða unnin (þar með teljast loðskinn saum- 

uð saman í plötur, krossa o. þ. h.); loðskinnshlutar og 

afklippur (þar með talin höfuðskinn, skinn af fótum og 

skottum), ekki saumuð saman ........0.00000. 0000... 50% 

43.03 00 — Vörur úr loðskinnum ...........200. 0000 senn 65% 

43.04 01 Loðskinnslíki .........2.200000 0000 ner 40% 

09 Vörur úr loðskinnslíki ............00000 00... 65% 

44.20 00... Myndarammar, rammar fyrir spegla og aðrar slíkar umgerð- 
ir úr trjáviði ............20000000 enn 70% 

44.27 09 Annað ssseeeeeeeeeeeeeseeeeee een nereee 100% 
44.28 82  Falli niður. 

86 Hnakkvirki og aktygjaklafar .........0020000 0000 000... 50% 
87 Glugga- og dyratjaldastengur ...........0.0000000.000.. 40% 
92 Skåpa- og hurðahandföng ..........00000000 00.00.0000... 40% 
99 Annars seerne renterne. 70% 

46.03 02 Töskuhöldur úr fléttiefnum .......000000 0000... 40% 

48.01 40 Vindlingapappíir ........0000000. 00 nes 100% 

48.10 00 — Vindlingapappír tilskorinn, einnig heftur eða í hylkjum 100% 

48.21 02 Spjöld í gataspjaldavélar, líinuritaspjóld, pappír og 
pappíirsrúllur í sjálfritandi vélar ........0000000000000.. 25% 

08 Fatnaður .............0..0 sess 65% 
09 Annars seeren eee eee eee, 70% 

49.01 01 Á íslenzku ........00000 000 30% 
49.05 03 Jarðlíkön og himinmyndarlíkön .......00000000000.00... 0 
49.07 09 Annað .........0. 0 30% 

49.09 00 Póstkort, jólakort og önnur hamingjuóskakort með mynd- 

um, prentuð á hvaða hátt sem er, einnig með skrauti .... 100% 

49.10 00. Almanök alls konar úr pappír og pappa, þar með taldar 

almanaksblokkir ..............0000.0 0. 30% 

50.09 00  Vefnadur úr náttúrlegu silki (þó ekki bourette-silki) .... 40% 

50.10 00 Vefnadur úr bourette-siiki ..........0.2000 0000... 40% 
51.01 19 Annað 22.00.2000. 10% 

20 Úr uppkembdum trefjum .......002000000 00. 10% 
51.02 19 Ånnars .....c.cen. er 10% 

20 Úr uppkembdum trefjum ........00000000 0000 10% 
51.03 10 Úr syntetískum trefjum .......0002000 0. 25% 

20 Úr uppkembdum trefjum ........0.00000 0000. 25% 
51.04 10 Úr syntetískum trefjum ..........00000 00... 40% 

20 Úr uppkembdum trefjum ........0200000 000 40% 
52.01 00. Málmgarn, spunnið úr trefjagarni og málmi, eða þakið með 

málmi með hvers konar aðferð ........00.0000.. 000... 25%
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52.02 00 

53.05 10 

20 

01 

09 

53.07 
01 

09 

53.08 00 

53.09 00 

55.08 10 

55.09 14 

56.05 19 

56.06 10 
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Vefnaður úr málmþræði eða úr garni, sem telst til nr. 52.01, 

enda sé hann nothæfur til fatnaðar, sem húsgagnaáklæði eða 

til annars þess háttar ................002.00000. 0... 

Ull og annað dýrahár, kembt eða greitt (annað en lopa- 

diskar úr ull) ..........2...0.0 00 enn 

Lopadiskar úr ull ..........0..0.0..000 0000 n rn 

Garn úr ull, annað en kambgarn (woolen varn), ekki um- 

búið til smásölu: 
Garn þar sem hver þráður einspunninn vegur 1 gr. eða 
minna hverjir 16 metrar ..........0....2.0 000... 
Annað ..........0000 000. 

Kambgarn úr ull (worsted varn), ekki umbúið til smásölu: 

Garn þar sem hver þráður einspunninn vegur 1 gr. eða 
minna hverjir 16 metrar ...........0002 000... nn. 

Annað ...........000.000 sess 

Garn úr fíngerðu dýrahári (kembdu eða greiddu), ekki um- 

búið til smásölu ................00.00. 0000 

Garn úr hrosshári og öðru grófgerðu dýrahári, ekki um- 
búið til smásölu ..................2.0.000 0... nn 

Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári (fíngerðu eða gróf- 

gerðu), umbúið til smásölu ..............0..000.00 000... 

Vefnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári .................... 
Vefnaður úr grófgerðu dýrahári öðru en hrosshári ........ 

Vefnaður úr hrosshári ...............2..00000 0000... 
Hör, óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn; hörruddi og 

úrgangur úr hör (þar með taldar tættar tuskur) .......... 

Ramí, óunnið eða tilreitt, þó ekki spunnið; ramíruddi og 

úrgangur úr ramí (þar með taldar tættar tuskur) ........ 

Annað ..........00.20 000. s ss 

Garn úr hör eða ramí, umbúið til smásölu .............. 
Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða 
ramí eða úr þeim efnum ásamt öðrum náttúrlegum jurta- 
trefjum .........2...00 000. 0s ss 

Baðmull, hvorki kembd né greidd ............00.0000.0... 

Baðmullarlinters ................2.0.20.0 0000. sn 
Annars ......020000 0 
Annars „.......202000 0 
Tvinni ..........0..0020 0020 
Annað ..........00022 nn 

Óbleikt og ómersað ..........0..00.0 0. 
Önnur ............. 00. 
Óbleikt og ómersað ........0.20.000 0. 
Önnur ............0.0 000 
Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull 
eða baðmull ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .. 
Annars „.......2..0000 0000 
Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull 
eða baðmull ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .. 
Annars ......0020002 00 
Annað 2......00000020 0 

Úr stuttum uppkembdum trefjum ..........0 00 

Úr syntetískum trefjum ..........0..00.0 0. nn 

10% 
25% 

40% 
40% 

65% 

20% 
30% 

50% 
50% 

50% 
50% 

50% 

50% 

50% 
65% 
65% 
65% 

20% 

20% 
30% 

40% 

50% 
65% 

20% 
20% 
30% 
30% 
35% 
35% 
65% 
65% 
65% 
65% 

50% 
65% 

50% 
65% 
30% 
30% 
40%
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20 Úr uppkembdum trefjum ......000.00. 0000... 25% 40% 

56.07 19 Ånnar 2...c2.screesers rr 40% 65% 

29 ANNAar .......cees sr 40% 65% 

57.08 00  Pappírsgarh .......0..00000snee snert 10% 35% 

57.09 03 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hampi 

eða hampi ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjaefnum 40% 50% 

09 ANNar .......000ees ss 40% 65% 

57.10 03 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr jútu eða 

jútu ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjaefnum ...... 40%. 50% 

09 Ånnar sees rene tere renset 40% 65% 

57.11 00  Vefnadur úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu .......... 40% 65% 

57.12 00  Vefnaður úr pappirsgarni .........000000 00 nn eeen 40% 65% 

58.03 00. Handofin veggteppi (góbelín, flandern, aubusson, beauvais 

og önnur þess konar teppi) og handútsaumuð veggteppi (með 

góbelínsaumi, krosssaumi 0. s. frv.) ......00c000000.0.... 65% 90% 

58.04 11 Molskinn ......0.000e0eee nn 40% 65% 

19 Annar ......000 sess 40% 65% 

20 Úr silki .......0...0.00.0ese ess 40% 65% 

30 Úr ull ........00000 00 sess 40% 65% 

40 Úr syntetískum trefjum .......0.0.00 0000 a. nr. 40% 65% 

50 Úr uppkembdum trefjum ......000000000 00 enn 40% 65% 

60 ANNAFr „.....c.0nn ss 40% 65% 

58.05 09 Annað .......000enns rr 40% 65% 

58.06 00  Ofnir einkennismiðar, merki og annað þess háttar, ekki út- 

saumaðir, í metramáli eða klipptir niður í tiitekna lögun 

Og Stærð .......22200000 00 rns 40% 80% 

58.07 01 Chenillegarn, yfirspunnið garn (þó ekki garn, er telst til 

nr. 52.01, og yfirspunnið garn úr hrosshári) ............ 30% 50% 

09 Annað ......0..00 sr 40% 80% 

58.08 Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), 

ómynstrað. 

01 Fiskinet og fiskinetjaslöngur ........2.0.00.. 00.00.0000. 4% 

09 Annað sees eee nens. 40% 80% 

58.09 00  Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), 

mynstrað; hand- og vélgerðir laufaborðar og knipplingar Í 

metramáli, sem ræmur eða mótíf .......00.00000 0000... 40% 80% 

58.10 00 Útsaumur, sem metravara, ræmur eða mótíf .............. 40% 80% 

59.02 Flóki og vörur úr honum, einnig gegndreypt eða húðað: 

01 Flóki .......000000 0. 35% 35% 

02 Gólfteppi úr flóka ......0002000. 0000 nan 50% 50% 

04 Þakfilt úr flóka ........0.0000000. ne 35% 50% 

09 Annað ......00.eees sr 50% 50% 

59.03 Trefjadúkur og vörur úr honum, einnig gegndreyptur eða 

húðaður: 

01 Trefjadúkur s..sss00eeeeeeensenerererereenesererreree 40% 65% 

09 Vörur úr trefjadúk ........0.00000 000. nn nn 65% 65% 

59.04 04 Seglgarn ........000000.0 nn rns 25% 35% 

09 ANNAÐ .......0. rr 25% 35% 

59.05 09 Önnur net ........0000 ss 65% 100% 

59.07 09 Annað ses nr 40% 65% 

59.08 09 AÐrAF 2.......00cvess sr 40% 65% 

59.09 09 AÐRAR ......02000 00 40% 65% 

59.11 09 AÐrAF ......2.00.00.0n ens 40% 65% 

59.12 09 Annað .....0.000000 eens 40% 65%



60.02 
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60.04 

60.05 
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01 
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Teygjanleg efni (þó ekki prjónuð eða hekluð), gerð úr spuna- 

trefjum í sambandi við gúmmíþræði .................... 

Úr silki eða gerviþráðum ..........0..0.000 00... 
Úr Ull ...........0 000 
Úr baðmull ..............00. 00. 
Önnur „..........0.. en enee ener te ene eereeee 
Hanzkar og vettlingar úr ull ................00.00...... 
Hanzkar og vettlingar úr baðmull .................... 
Aðrir ...........0..0200 EEEEEEEEEEEEEEEE— 

Sokkar (þó ekki heilsokkar kvenna), leistar, sokkahlífar 

og annað þess háttar úr silki eða gerviþráðum ........ 
Sokkar, leistar, sokkahlifar og annað þess háttar úr ull 

Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar eingöngu 
úr baðmull ............000..000 0000 
Annað seeren vennerne 
Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr prjónavoð .. 
Úr baðmull eingöngu ...........0.00.00. 00... 
Úr Ull .........0..0 eee rneee 
Úr silki eða gerviþráðum ...........0.0....00 000. 
ANNar .........00000 rr 
Földuð vara í metramáli ...........000.0..0 0. 
Annað ..........00002 00 
Hanzkar ..............0.000 0000 
Annað .........000000 00. 

Ytri fatnaður handa karlmönnum og drengjum .......... 
Ytri fatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnum 

Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr vefnaði .... 
Nærfatnaður karlmanna og drengja úr vefnaði eingöngu 
úr baðmull ................220000. 000 
Annar ............00. 00 
Úr vefnaði eingöngu úr baðmull .................... 
Bleiur ..............200.0 0000 
Annar ..........002 0. 

Vasaklútar ....................20... 0000 
Sjöl, klútar, möttlar, slör og annað þess háttar ............ 

Slaufur, slipsi og hálsbindi ....................0......... 
Kragar, ermalín, uppslög, brjóst, vesti, hálsfellingarlín og 
annað þess háttar, er heyrir klæðnaði kvenna og telpna til 
Lífstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokka- 
bönd og annað þess háttar (einnig þótt vörurnar séu prjón- 

aðar eða heklaðar), einnig teygjanlegt .................... 
Hanzkar, vettlingar, belgvettlingar, sokkar og leistar, ekki 
prjónaðir eða heklaðir „................00.0.0..0. 0000... 
Tilbúnir hlutar til fatnaðar (t. d. axlapúðar, belti, ermahlífar 
Og VASAF) .............00 eee 

Úr Ull 2... 
Úr baðmull ...........0....0.0 00. 
Aðrar ...........2... 0 

Sængurlín, borðlín, handklæði, þvottaklútar og þurrkur; 
gluggatjöld og aðrar spunavörur í íbúðir manna: 

Földuð vara í metramáli ..........0..0.00.00 00. 
Annað ..........000 00 
Tjöld .............0 000 
Annað .........0..200 0. 
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62.05 03 Öryggisbelti FRIÐA 
04 Uraarmbönd ..........2.202 00... n sn 
09 ANNArS „.........000 000 veere seeren eee eseee 

63.01 00 Fatnaður og hlutir, er honum heyra til, ferdaåbreidur og 

64.01 

64.02 

64.02 

64.03 

64.04 
64.05 
64.05 

64.06 

65.01 

65.02 

65.03 

65.04 

65.05 

65.06 
65.07 

66.01 

66.02 

66.03 

67.01 

02 

09 
01 

02 

09 

00 

00 
01 
09 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

09 
00 

00 

00 

00 

00 

önnur svipuð teppi, búshlutir (þó ekki vörur, er teljast til 

nr. 58.01—58.03) úr spunatrefjum, einnig skófatnaður og 

höfuðfatnaður úr hvers konar efni, enda beri vörur þessar 

allar það greinilega með sér, að þær séu slitnar af notkun 

og þær séu án umbúða eða í böllum, sekkjum eða öðrum 
svipuðum umbúðum ............0.2.0. 00 ns nn 

Skór hliðstæðir þeim, sem falla undir nr. 64.02 01 og 
64.02 09 ..........00 rn 
Annar .........00000 0 
Kvenskór og barnaskór, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............0.0.00.00.. 
Vinnuskór með yfirhluta úr vefnaði, inniskór venjulegir 
með yfirhluta úr vefnaði eða flóka, allt með gúmmií- eða 

plastsóla, svo og skóhlífar og kuldaskór með yfirhluta 
úr vefnaði með gúmmí- eða plastsóla, alit eftir nánari 
skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .... 
Annar .......0.0202 000 

Skófatnaður með ytri sóla úr trjáviði eða korki .......... 

Skófatnaður með ytri sóla úr öðrum efnum .............. 

Yfirhlutar, þó ekki hælkappar og tákappar .......... 

Aðrir 20... 

Legghlífar, vefjur, öklahlífar, kricketþófar, hnéhlífar og aðr- 

ar þess konar vörur, einnig hlutar af þeim .............. 

Þrykkt hattaefni úr flóka, hvorki formpressuð né með til- 
löguðum börðum; slétt eða sívöl hattaefni úr flóka ...... 

Þrykkt hattaefni, fléttuð eða gerð úr samfléttingum, úr 

hvaða efni sem er, hvorki formpressuð né með tillöguðum 

börðum ..............2.2.0 0. esne 

Hattar og annar höfuðfatnaður úr flóka, gert úr hattaefni af 

því tagi, sem telst til nr. 65.01, einnig fóðrað og/eða bryddað 

Hattar og annar höfuðfatnaður, fléttað eða gert úr samflétt- 

ingum, böndum eða ræmum, úr hvaða efni sem er, einnig 

fóðrað og/eða bryddað ..............020000 0... 

Hattar og annar höfuðfatnaður (þar með talin hárnet) úr 
Prjóna- eða heklvoð eða úr laufaborðum, knipplingum, flóka 

eða öðrum spunaefnum (þó ekki samfléttingum, böndum 

eða ræmum), einnig fóðrað og/eða bryddað ............ 
Annars 22... 

Svitagjarðir, fóður, hlífar, form, grindur (þar með taldar 

fjaðragrindur fyrir sambrotshatta), skyggni og hökubönd, 

fyrir höfuðfatnað ..................002.0.. 0200 n.n rn 

Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafsregnhlíf- 

ar, regnhlífatjöld, garðsólhlífar o. þ. h.) ........00000..... 

Göngustafir (þar með taldir klifurstafir og setustafir) og 

keyri, svipur 0. þ. h. .........00..2. 00... 

Hlutar og útbúnaður til og fylgihlutir með þeim vörum, er 

teljast til nr. 66.01 og 66.02, åt. a. .......000.. 

Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum og 

dún; fjaðrir, fjaðrahlutar, dúnn og vörur úr þessum efnum 
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(þó ekki vörur, sem teljast til nr. 05.07, og unnir fjaðra- 
stafir og fjaðrahryggir) ...........0000 0000 nn nenna. 

Tilbúin blóm, blöð og ávextir, svo og hlutar af þeim; vörur 
úr tilbúnum blómum, biöðum og ávöxtum ........0000.... 

Blævængir, ekki mekanískir, úr hvaða efni sem er; grindur 

og handarhöld á blævængi og hlutar til slíkra grinda og 
handarhalda, úr hvaða efni sem er .......00000000 0000... 

Annað .....0.000. ne 

Aðrar vörur úr leir, åt. a. ......00.00000 0000 n nn 

Gler fyrir götuljósker ..........002000000 000... 

Optísk gler og vörur úr því, þó ekki optísk unnar; efni til 
framleiðslu á gleraugnalinsum ..........0.0.000. 0... 0... 

Glerperlur, eftirlíkingar á perlum, eðalsteinum og hálfeðal- 

steinum, brot, flísar og aðrir áþekkir smáhlutir úr gleri og 
vörur úr þeim; glerteningar og smáplötur, einnig með undir- 
lagi, í mósaík eða til svipaðrar skreytingar; gerviaugu, þar 

með gerviaugu í leikföng, en ekki fyrir menn; skrautmunir 

og aðrar vörur til skreytingar, unnar með glerblásturlampa,; 
glerkorn (ballotini) ..........000000 0000 ens 

Vefnaður ...........000. 0... 
Ånnars .....0.0000.0nssses ss 

Skrautvörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða góð- 
málmspletti ...........2.0000.enensss ss 

Hnífar, skeiðar, gafflar o. þ. h. úr silfri eða silfurpletti 
Annað seernes event 
ÅAnnars 2... 

Vörur, sem eru úr eða i eru náttúrlegar perlur, eðalsteinar 

og hálfeðalsteinar, (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) 

Annar glervarningur (imitation jewelry) ................ 
Spegiljárn ........0.0000200 0000 
Annað sees tesen est sense. 
Ferrómangan ...........22000 0000 senn 
Aðrar „0... 

Úrgangur og brot af járni eða stáli ...................... 
Kornað járn eða stál, einnig flokkað; vírkúlur úr járni eða 

stáli ..........2..200..2 00 
Járn- eða stálduft ............0222200 0000 n0 ne 

Járn- eða stálsvampur .........0.000000 000. en 
Hnoðuð járn- og stálstykki og stengur, klumpar, drumb- 
ar 0. b. h. seeren reverse. 
Steypt hråjårn- og stålstykki ..........0..0.0.000000 000... 

Gjallfritt hråjårn (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs) 

og renningar (sheet bars) — einnig tinaðir — úr járni og 

stáli; lauslega formuð stykki með hömrum, að öðru leyti 

óunnin, úr járni eða stáli ...............0.0020.0000.0..0 0. 
Plötuefni í rúllum, úr járni eða stáli .................... 
Alhæfiplötur (universal plates), úr járni eða stáli ........ 

Steypustyrktarjárn grennra en 13 mm 20.02.0000... 
Annars ......200200000 ren eerseee 

Prófiljárn og -stál, 80 mm eða meira; þilstál .......... 
Annað seeren serene serene 
Þynnur og plötur yfir 4.75 mm að þykkt, þó ekki tinaðar 
eða báraðar ..........00000.00s sense 
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20 Þynnur og plötur 3—4.75 mm, þó ekki tinadar eða báraðar 
30 Þynnur og plötur minni en 3 mm, þó ekki plettaðar, húð- 

aðar eða klæddar ...........00020.00.0 nes 

73.15 Stållegeringar og kolefnisrikt stål med sama lagi og tilgreint 
er i nr. 73.06—73.14: 

61 Hrásteypa (ingots) úr kolefnisriku stáli ................ 
62 Hrásteypa (ingots) úr stállegeringum .......0...0.0.0.0.. 
63 Gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur 

(slabs), stengur (sheet bars) og hálfunnin járnstykki, úr 

kolefnisríku stáli ............2.000000 0000 n0 nn 

64 Gjallfri hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur 
(slabs), stengur (sheet bars) og hálfunnin járnstykki, úr 
stállegeringum ........002020. 000... ens 

65 Plötuefni í rúllum, úr kolefnisríku stáli .............. 

66 Plötuefni í rúllum, úr stállegeringum .........0.0.0.0.... 
67 Vírstengur úr kolefnisríku stáli ..........0.0.0.00000.00.. 
68 Vírstengur úr stállegeringum .......0.000000 0000... 
69 Stangajårn (þó ekki valsaður vir) og jarðborspípur, úr kol- 

efnisríku stáli ...........2000002 000. sn sr 

71 Stangajárn (þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur, úr 
stállegeringum ..,........0002000 00. ene nn 

72 Prófíljárn, 80 mm eða meira, og pil, úr kolefnisríku stáli 
13 Prófiíljárn, 80 mm eða meira, og bil, úr stállegeringum 
74 Prófíljárn, minni en 80 mm, úr kolefnisriku stáli ...... 

75 Prófíljárn, minni en 80 mm, úr stållegeringum .......... 
76 Plötur og þynnur, meira en 4.75 mm að þykkt og alhæfi- 

plötur, úr kolefnisríku stáli ..............0..0000 0000... 
77 Plötur og þynnur, meira en 4.75 mm að þykkt, og alhæfi- 

plötur, úr stállegeringum ............20.. 0000... 

18 Plötur og þynnur, 3 mm—4.75 mm að þykkt, úr kolefnis- 
ríku stáli ...........0.002.000 000 

79 Plötur og þynnur, 3 mm—4.75 mm að þykkt, úr stál- 
legeringum .........02.200. 0000 n0 nn 

81 Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, 
húðaðar eða klæddar, úr kolefnisríku stáli ............ 

82 Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, 
húðaðar eða klæddar, úr stállegeringum ................ 

83 Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, 
húðaðar og klæddar, úr kolefnisríku stáli ................ 

84 Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, 
húðaðar og klæddar, úr stállegeringum ................ 

85 Bandaefni úr kolefnisríku stáli ...............0000.0... 
86 Bandaefni úr stállegeringum ..........00000 0000... 
87 Vír úr kolefnisríku stáli ..................00000000.00.. 
88 Vir úr stállegeringum ............20......000 enn 

73.18 21 Holir sivalingar til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............0.0.000.0.2.. 

31 Profilpipur til smíða, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins .............000.0 0000... 

73.32 00 — Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúf- 

naglar (þar með taldir skrúfkrókar og augaskrúfur), úr járni 

eða stáli; hnoð, fleinar, spenniskífur og undirlagsplötur úr 

járni eða stáli „......................00.. 00. 

Nr. 3. 

15% 

15% 

15% 
15% 

15% 

15% 

15% 
15% 
15% 
15% 

15% 

15% 
15% 
15% 
15% 
15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 
15% 
15% 
15% 
15% 

15% 

15% 

50%



Nr. 3. 

73.33 

73.34 

73.37 

73.40 

73.40 
74.01 

74.02 
74.03 
74.04 
74.15 

74.19 
75.01 

75.02 
75.03 
75.05 

76.01 

76.02 
76.03 
76.06 

76.16 
82.13 

83.06 

83.07 

83.09 
83.10 
83,12 

00 

00 

12 15. februar 1968. 

Saumnálar, hannyrðanálar, teppanálar, bandprjónar, heklu- 

nálar o. b. h., hannyrðateinar, úr járni eða stáli, einnig efni 
í þessar vörur ............20..0 000. nn 

Títuprjónar, öryggisnælur, hárnálar, hárliðunarklemmur og 
aðrar ábekkar vörur úr járni eða stáli (þó ekki hattprjónar 

og aðrir prjónartilskrauts) ...........000000 000... 0... 

Miðstöðvarofnar  .........0.000.0. enn 
Hlutar til miðstöðvarofna (þar með talin ofnrif (element) ) 

Vörur úr steypujárni, grófmótaðar (in the rough state) 
Vörur úr steypustáli, grófmótaðar ........0000000.000.. 
Grófunnin járn- og stálsmíði (þar með talin fallsmíði 
(drop forgings)) .......000200 000. 
Úraarmbönd .......0..00000 nr 

Koparsteinn ........020000se nes 
Koparúrgangur og brotakopar .......2.0000 000... 0... 
Kopar óhreinsaður ..........0.022020 0000... 
Kopar hreinsaður .........020.0000 000. en nr 

Koparforlegeringar (master alloys) ......0000.00000000... 

Stengur og prófílar ..........020000 0000 nn 
Plötur og ræmur, úr kopar ........0000000 0000... 

Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúf- 

naglar (þar með talið skrúfukrókar og augaskrúfur); hnoð, 

fleinar, spenniskífur, undirlagsplötur, úr kopar .......... 

Rafmagnstengidósir .........00000000 000. 
Nikkilsteinn, nikkilspeis og önnur millistigsframleiðsla á 
mikkil ss eneret, 

Nikkilúrgangur og brotanikkill ...............0.20.0.00.. 
Nikkill óunninn ........0020000 0. senn 
Stengur og prófílar úr nikkli .........0.0000000000. 0... 
Annað ........0000000 00 

Forskaut úr nikkli (þar með talin forskaut framleidd við 

rafgreiningu), unnin og 6unnin .........0.0020000. 0. ......0.. 

Alúminúrgangur og brotaalúmín ........20.020000000.0.. 
Alúmin óunnið ..........2002000 0000 

Stengur og prófílar ........0000002 0... 0n nr 
Plötur og ræmur úr alúmíni ...........0.0.000 0000... 

Prófilpípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...........00.0.00...... 

Naglar, stifti, skrúfur 0. þ. h. ......0.2000 00... 
Önnur verkfæri til að skera og klippa (t. d. greinaklippur, 
hárklippur, kjötaxir og pappírshnífar), áhöld til hand- og 

fótsnyrtingar (bar með taldar naglaþjalir), einnig í sam- 

stæðum: 

Skurðhnífar og kambar í sauðaklippur .............. 
Annað 22... 

Myndastyttur og aðrir hlutir til skrauts innanhúss úr ódýr- 

um málmum ...........0200 0... 

Götuljósker, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins (..........0.200.0.0 00... 
Annað ......0...0 000 

Perlur og paliettur, úr ódýrum málmum ................ 

Rammar úr ódýrum málmum fyrir ljósmyndir, málverk 

og annað þess háttar; speglar úr ódýrum málmum ...... 
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83.14 00 Skilti, nafnplötur, tölustafir, bókstafir og annað þess háttar, 

úr ódýrum málmum ..........020000 0000 ne nn 
84.11 02 Þjöppur fyrir frystikerfi ............000.0 0000... 

84.36 00 Vélar til pressunar (extrusion) á tilbúnum spunatrefjum; 

vélar til vinnslu á spunaefnum, náttúrlegum og tilbúnum; 

spuna- og tvinningarvélar og spólunar- og hespunarvélar 

84.37 01 Prjónavélar .........0002000 anser 
09 Aðrar 22... 

84.38 00. Hjálparvélar og hjálpartæki til notkunar við vélar þær, er 

teljast til nr. 84.37 (t. d. skeftivélar, Jacquard-vélar, sjálfvirk 

tæki til stýringar á uppistöðu- og ívafsþráðum, skyttuskipt- 

ingarvélar); hlutar og tæki, er eingöngu eða aðallega heyra 

til og eru notuð við vélar þær, er teljast til þessa númers, 
eða nr. 84.36 og 84.37 t. d. snældur (spindles) og snældu- 
leggir (spindle flyers), kambar, spunamunnstykki, skyttur, 

höföld og nálar í prjónavélar ...........0.000000 00. .0.0.. 

84.39 00 Vélar og tæki til framleiðslu og snyrtingar á flóka í metra- 

máli og af annarri lögun (þar með taldar vélar og mót til 

framleiðslu á höttum) .........000.000 000 s.n 
84.40 13 Aðrar strokvélar .........0.020000 00 nn 

8441 00 Saumavélar; húsgögn sérstaklega útbúin fyrir saumavélar; 
saumavélanálar ..............00200 0... enn 

8442 00 Vélar og tæki (þó ekki saumavélar) til snyrtingar, sútunar 
og vinnslu á húðum og skinnum og til framleiðslu á vör- 

um úr leðri og skinni (þar með talinn skófatnaður) ........ 

85.03 Frumrafhlöður og rafhlöður: 
01 Kvikasilfurrafhlöður fyrir heyrnartæki ................ 
09 Aðrar ...........eees re 

85.10 Berandi rafhlöðu- og segulraflampar, nema þeir sem telj- 
ast til nr. 85.09: 

01 Duflaljósker .........22020000 0 
09 Annað .......0000 0 

85.15 11 Sjónvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón 
og/eða útvarpsviðtæki .............000000000. 0000... 

12 Sjónvarpsloftnet .........00000000 nes 
21 Útvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón .... 
22 Loftnet fyrir útvarpsviðtæki ........0..002000 00... 

87.01 12 Snjósleðar ..........00000. 00. 
87.02 31 Sjúkrabifreiðar og snjóbifreiðar ...................... 

32 Snjósleðar .........20000000.0 en 
87.14 Önnur ökutæki án drifs (þar með taldir tengivagnar) og 

hlutar til þeirra: 

01 Hjólbörur og handvagnar; tengivagnar sérstaklega gerð- 
ir til vöruflutninga og hlutar til þeirra, ót. a. ........ 

02 Heyflutningavagnar með útbúnaði til losunar og lestunar 
09 Annars ..........0 0000 

90.01 01 Gleraugnagler ..........0.2..0202 0000 

90.03 00. Umgerdir um gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargler- 
augu, hlífðargleraugu og annað þess háttar og hlutar til 

slíkra umgerða .................202.000 00... s en 

90.04 00  Gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, rykgleraugu, 

og annað þess háttar til réttingar á sjón og henni til hlífðar 
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Ljósmyndavélar; leifturljóstæki til ljósmyndunar: 

Ljósmyndavélar, eingöngu nothæfar til læknisfræðilegra 
rannsókna seeren. 15% 

Annað .......2.00000 0 50% 

Áttavitar og önnur siglingatæki tilheyrandi þeim ...... 4% 

Rafsegul-, rafstöðu-, rafagnabúin hljóðfæri og önnur svipuð 

hljóðfæri (t. d. píanó, orgel og harmónikur): 
Píanó og orgel .......0022000000000n nn 30% 

Annað .......000000 nr 50% 
Grammófónar og plötuspilarar ........002000.0.00..0... 75% 
Hljóðupptökutæki og bandspilarar ......000.0000.00.... 75% 
Annað .......2.000000 s.s 75% 
Segulbönd fyrir skýrsluvélar, samkv. nánari skilgrein- 
ingu fjármálaráðuneytisins ...........20000. 000... 35% 
Annað seeren essere 75% 

Önnur fylgitæki og hlutar til grammófóna, diktafóna og 
annarra hljóðupptöku- og hljóðflutningstækja ............ 75% 

Tannburstar ..........02000.00 ene eeen 50% 
Spil .......0.0000 0000 100% 

Grímuballsvörur; skemmtitæki, t. d. til töfrabragða, sjón- 

hverfinga o. þ. h.; jólatrésskraut og annað jólaskraut (t. d. 

tilbúin jólatré, jólasokkar o. þ. h.) ........0.0000000 00... 100% 
Skiði og hlutar til þeirra og skíðastafir .............. 50% 
Skautar (þar með hjólaskautar) ......0200000000.00.0.. 50% 
Annað ........0000 0 50% 
Veiðistengur ..........2000000 0... senn 50% 
Annað ........0000n ss essens ere se 50% 

Hringekjur, rólur, skotskífur og annar útbúnaður fyrir .. 

skemmtistaði; ferðasirkus, ferðadýrasöfn og ferðaleikhús 100% 
Hnappar, flibbahnappar, ermahnappar, smellur, smellu- 
hnappar, hnappamót og hnappaefni, hnappahlutar ........ 40% 

Málmstykki til framleiðslu á rennilásum .............. 25% 
Annað ......0.0.00500 nr 40% 

Sjálfblekungar, kúlupennar og aðrir slíkir pennar; penna- 
stengur, skrúfblýantar, renniblýantar o. þ. h. og hlutar og 

fylgihlutar þessara vara (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 
98.04 og 98.05) screenet eee esset. "50% 

Pennar og pennaoddar .............02000. 0. sn seer eeneree 50% 
Blýantar (aðrir en þeir, er teljast til nr. 98.03); ritblý; litkrít, 
grifflar, teiknikol, pastel-, rit- og teiknikrít; klæðskera- og 

billardkrít ...........00.000 0000. *50% 
Rit- og teiknispjöld, einnig í ramma: 

Skólatöflur ..........0.2.00... enn 35% 
Annað ..........00000. 0. 80% 

Greiður, hárkambar o. þ. h. ......0.000000000 00... 100% 
Lífstykkjateinar og aðrir slíkir teinar til fata og fatahluta 40% 
Ilmsprautuílát til snyrtingar o. þ. h. og úðarar til þeirra .. 100% 

2. gr 
Eftirtaldar breytingar eru gerðar á 3. rr. laganna: 

1. 21. töluliður falli niður. 
2. 22. töluliður falli niður. 

50% 
50% 
4% 

50% 
50% 
80% 
80% 
80% 

80% 
80% 

80% 
100% 
125% 

125% 
80% 
80% 
80% 
80% 
80% 

125% 

90% 
50% 
70% 

80% 
80% 

80% 

80% 
80% 
110% 
70% 
125%
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3. 37. töluliður orðist svo: Að lækka eða fella niður gjöld af segulbandstækjum og 
segulböndum, sem flutt eru til landsins af Blindravinafélaginu og Blindra- 
félaginu til að koma á fót kennslubókasafni. Enn fremur af ritvélum, stöfum 
og úrum, sem sérstaklega er gert fyrir blint fólk. 

4. Á eftir 47. tölulið 3. gr. komi fjórar nýjar heimildir, svo hljóðandi: 
48 Að endurgreiða gjöld af síldarvogum, sem svari því, að af þeim verði greiddur 

10% verðtollur. 
49 Að lækka með auglýsingu gjöld af snyrtivörum, sem teljast til nr. 33.06 í 

tollskrá, niður í 50% verðtoll. 
50 Að endurgreiða gjöld af því hráefni til fataframleiðslu, sem lækkar í tolli með 

lagabreytingu þessari, niður í þá tollprósentu, sem lögfest verður með lögum 
þessum; og sem tollafgreidd er eftir 1. janúar 1968. 

51 Að semja svo um, að gjöld af framangreindum númerum í 1. gr., sem merkt 
eru með stjörnu (*), skuli vera bundin og eigi hærri en þar greinir. Enn 
fremur að gjöld af eftirtöldum númerum skuli ekki vera hærri en hér segir: 

06.01 00 80% 34.02 01 110% 
08.05 00 90% 34.02 09 110% 
10.01 00 0 37.07 00 1 kg 50 kr. 
10.05 00 0 38.19 19  50% 
10.06 0 39.02 87 35% 
11.01 11 0 39.02 99. 40% 
11.01 12 0 39.07 89 70% 
11.01 22 0 40.09 00 35% 
11.01 23 0 44.23 01 40% 
11.01 24 0 53.07 00 50% 
11.02 21 0 55.09 23 50% 
15.07 89: 30% 58.04 30 65% 
15.10 19 30% 64.01 01 25% 
15.12 09. 35% 64.02 01 80% 
18.03 00 40% 64.02 09 80% 
18.04 00 40% 64.06 00 100% 
18.05 00 50% 69.11 00 100% 
19.03 00: 80% 69.12 00 100% 
20.07 01. 40% 70.04 00. 35% 
21.05 00 100% 70.05 00 35% 
21.07 01. 40% 70.06 00 35% 
22.05 01. 20% 70.07 00 50% 
22.05 02 20% 70.08 00 50% 
22.05 03 20% 70.10 09 60% 
22.05 09 20% 73.09 00 15% 
22.09 05. 20% 73.10 11 15% 
22.09 09 20% 73.10 19 35% 
23.07 00 0 73.10 21 35% 
28.30 01 20% 73.10 23. 35% 
30.04 00 35% 73.10 29 15% 
31.04 22 0 73.11 10 15% 
32.05 00 25% 73.11 20 15% 
32.07 09. 25% 73.12 00. 15% 
32.09 09 60% 73.13 10. 15% 
32.12 00. 60% 73.13 20 15% 
33.06 02 125% 73.13 30. 15% 
33.06 03 125% 73.13 51. 15% 
33.06 04 125% 73.13 59 15%
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73.15 
73.18 
73.27 
78.04 
82.02 
82.03 
82.05 
82.06 
83.07 
84.09 
84.19 
84.23 
84.30 
84.32 

05 
00 

15% 
15% 
20% 
15% 
35% 
35% 
35% 
35% 
70% 
25% 
25% 
25% 
10% 
25% 
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84.35 00 
84.36 00 
84.37 01 
84.37 09 
84.40 11 
84.42 00 
84.45 00 
84.47 01 
84.49 00 
84.59 23 
85.05 00 
87.07 00 
90.16 00 

25% 
25% 
25% 
25% 
35% 
25% 
25% 
25% 
25% 
25% 
35% 
25% 
35% 

15. februar 1968. 

Råduneytinu er með auglýsingu heimilt að lækka gjöld af eftirtöldum tollskrår- 
númerum niður í 35%. 

1. janúar 1972: 
. 8451 00 

84.52 01 
84.52 02 
84.52 03 
84.52 09 

3. gr. 

. 84.53 00 
84.54 01 
84.54 09 
84.55 01 
84.55 09 

Þó skal lækkun þessi vera að fullu komin til framkvæmda 

Þá er lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella þau, ásamt eldri lögum um 
breyting á lögum nr. 7/1963, um tollskrá o. fl., að því leyti, sem þau eru enn í gildi, 
inn Í meginmál laga nr. 7/1963, um tollskrá o. fl, og gefa þau út svo breytt. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
4. gr. 

Gjört að Bessastöðum, 15. febrúar 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Magnús Jónsson. 
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LOG 

um hækkun á bótum almannatrygginga. 

Forseri ISLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Frá 1. janúar 1968 skulu bætur samkvæmt lögum nr. 40/1963, um almanna- 

tryggingar, aðrar en fjölskyldubætur, hækka, eftir því sem við getur átt, um 10% 

frá því, er þær að meðtalinni verðlagsuppbót voru í nóvembermánuði 1967. 

Fjölskyldubætur skulu frá 1. desember 1967 vera jafnháar og þær voru i 

nóvembermánuði 1967. 
Bótafjárhæðir almannatrygginga, eins og þær verða eftir gildistöku laga þess- 

ara, skulu frá 1. janúar 1968 teljast grunnupphæðir, sbr. lög nr. 70/1967, um verð- 
lagsuppbót á laun og um vísitölu framfærslukostnaðar. Allar bótafjárhæðir, sem 
tilgreindar eru í almannatryggingalögum og gilda eiga samkvæmt 1. og 2. málsgr. 
þessarar greinar, skulu reiknaðar í heilum krónum, þannig að hálf króna eða 
stærra brot hækkar í heila krónu, en minna brot fellur niður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 24. marz 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eggert G. Porsteinsson. 

10. april 1968. . Nr. 5. 
LÖG 

um ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga ársins 1968 (lög nr. 85/1967) er ríkisstjórninni 

heimilt að lækka fjárveitingar á eftirtöldum fjárlagaliðum árið 1968 sem hér segir: 
A3 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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1. Stjórnarráð og risna ráðherra (liðir 1 01 101, 1 02 101, 103 101, 104 Pus. kr. 
101, 1 05 101, 1 06 101, 1 07 101, 1 08 101 og 1 10 101) .................. 2 000 

2. Byggingarsjóður stjórnarráðshúss (liðir 1 01 103 og 2 01 103) ...... 1440 
3. Viðeyjarstofa (liður 1 01 199 07) ........2000000 nn enn 4 000 
4. Háskóli Íslands (liður 1 01 201) ........000.000.nn senn 575 
5. Rekstur skóla (liðir 1 01 223—246, 1 01 251—-292, 1 01 301—315 og 1 01 

317—318) sees reverse: 6 600 
6. Skólabyggingar (liðir 1 01 298 og Í 01 316) ......00000000 0000... 5 000 
7. Fræðslumálaskrifstofan, námsstjórar (liður 1 01 221 02) og fræðslustjór- 

inn í Reykjavík (liður 1 01 323) .......00200000 venner 2040 

8. Kennaraskólinn (liður (1 01 215) .........000200 00 er eeen 1000 
9. Byggingarsjóður safnahúss (liðir 1 01 608 og 2 01 608) ................ 1000 

10. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd (liður 1 01 703) ...... 500 
11. Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli (liður 1 02 108) ss... 2 000 
12. Utanríkisþjónusta (liðir 1 02 201—211) ...........0000 000... nn 3 000 
13. Landnám ríkisins (nybyli) (liðir 1 03 241 02 og 03) .....000000 0000. 7 500 
13. Landnám ríkisins (nýbýli) (liður 1 03 241 02 og 03) 20.00.0000. 0000. 7 500 
14. Fiskmat ríkisins og ferskfiskeftirlit (liðir 1 03 311 og 1 03 313) ...... 3 000 
15. Sildarmat ríkisins (liður 1 03 312) .....ss0seeeeeeseeeeneeesnneeneee 1000 
16. Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins (liðir 1 03 322 02 og 203 322) .... 11000 
17. Fiskveiðasjóður Íslands (liður 1 03 322 05) ......020000een 30 000 

18. Orkustofnun og Orkusjóður (liðir 1 03 401 og 402) ......00.00.. 0000. 4 500 
19. Löggæzla (liður 1 04 142) ...........0002 0022 6 800 
20. Bygging fangahúsa, ríkisfangelsa og vinnuhæla (liður 1 04 146 03 og 50) 1360 
21. Framkvæmd laga um hægri umferð (liður 1 04 151) .................. 18 400 

22. Almannavarnir (liður 1 04 153) .........020000 0000. nn 3 000 
23. Eyðing meindýra (liður 1 04 219 02) .........02000000n0 enn. 755 
24. Prestar á Keflavíkurflugvelli og í Danmörku (liðir 1 04 501 02 og 03) 670 
25. Kostnaður við skyldusparnað (liður 1 05 301 07) ......0000000 0000... 5 700 
26. Kostnaður við framkvæmd orlofslaga (liður 1 05 501 09) ............ 2450 
27. Ríkisábyrgðasjóður, framlag (liðir 1 06 601 og 2 06 601) .............. 10 000 
28. Ríkisbifreiðar, framlag (liðir 1 06 802) ........0.2.00000 0. 00. 1000 
29. Vitamál, byggingar (liður 1 07 132) ....,..000002000000nn 00 n nn. 560 
30. Ferðaskrifstofa ríkisins, framlag (liðir 1 07 161 og 2 07 161) .......... 896 

. 2. gr. 
Årid 1968 er ríkisstjórninni heimilt að fella niður framlög á fjárlögum til 

eftirtalinna framkvæmda svo sem hér segir: Þús. kr. 

1. Menntaskólinn á Akureyri (liður 1 01 212) .........0.02 000... nn. 6 000 

2. Menntaskólinn á Laugarvatni (liður 1 01 213) .........00000. 0000... 7 900 
3. Menntaskólinn við Hamrahlið (liður 1 01 214) .............00.000... 11 700 
4.  Landspitalinn (liðir 1 04 202 og 2 04 209) ........002 0000... 37 000 

Jafnframt er ríkisstjórninni heimilt að afla lánsfjár til framangreindra fram- 
kvæmda í fjárhæðum skv. 1.—4. tölulið þessarar greinar innan framkvæmda- og 
fjáröflunaráætlunar ríkisstjórnarinnar árið 1968. 

3. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán að upphæð 18 400 þús. kr. vegna fram- 

kvæmdar laga nr. 65/1966, um hægri umferð. Lánið endurgreiðist með sérstökum 
skatti af bifreiðum skv. 12. gr. laganna.
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4. gr. 
Ákvæði 13. gr. laga nr. 49/1967 um heimild til að veita lán af geymdum fjár- 

veitingum vegna skólamannvirkja skulu fjárlagaárið 1968 framkvæmd þannig, 

að samanlagðar greiðslur úr ríkissjóði, að lánum meðtöldum, skulu vera 5 

millj. krónum lægri en fjárveitingar 1968 að viðbættu geymdu fé frá fyrri 

árum og að frádregnum fyrirframgreiðslum af fjárveitingum 1968. Þá skal við 

gerð framkvæmdaáætlunar, sem samkv. b-lið 4. gr. laga nr. 49/1967 skal fylgja 

tillögum um fjárveitingar 1969, sérstaklega taka til athugunar eldri fjárveitingar 

til skóla barna- og unglingastigs, sem eru ekki enn komnir á framkvæmda- 

áætlun og væntanlegur nemendafjöldi er minni en 30, enda hafi ekki komið til 

sameining hreppa í skólahverfi. Við afgreiðslu fjárlaga 1969 skal leggja fyrir 

Alþingi tillögur um meðferð geymdra fjárveitinga vegna slíkra skóla. 

Við setningu reglugerðar um framkvæmd laga nr. 49/1967, um skólakostnað, 

skal setja ákvæði um hagkvæmt skipulag stundaskrár og aðra hagræðingu, 

er lækkað geti kostnað af óbreyttri þjónustu skólanna. Skólastjórar skulu, 

fyrir 15. apríl 1968 eða annan þann dag, er ráðuneytið ákveður, gera áætlun 

um nemendafjölda, fjölda reiknaðra stunda á kennslumánuði og áætlun um 

kostnað ríkissjóðs skólaárið 1. september 1968 — 31. ágúst 1969. Áætlanir þessar 

skulu endurskoðaðar af menntamálaráðuneytinu í samræmi við ákvæði skóla- 

kostnaðarlaga og reglugerðar. Eigi skal setja eða skipa kennara fyrir skóla- 

árið 1968/69 umfram tölu fastra kennara 1967/68, fyrr en áætlun skólastjóra 

um kennaraþörf hefur hlotið samþykki menntamálaráðuneytisins. 

5. gr. 
Í stað ákvæða um námsstjórn í lögum nr. 34/1946, um fræðslu barna, lögum 

nr. 48/1946, um gagnfræðanám, lögum nr. 49/1946, um húsmæðrafræðslu, og lög- 

um nr. 49/1967, um skólakostnað, komi: 
Verja skal 2 millj. króna á ári til námsstjórnar fyrir allt landið og til fram- 

kvæmdar skólakostnaðarlaga, nr. 49/1967. Skal 300 þús. kr. af þeirri fjárhæð varið 
til námsstjórnar í einstökum námsgreinum samkvæmt nánari ákvörðun mennta- 
málaráðuneytisins. 

1. 
6. gr. 

Frestað er, unz Alþingi ákveður annað, framkvæmd ákvæðis laga nr. 27/1967, 
um breyting á lögum nr. 60/1957, um Háskóla Íslands, um stofnun sjötta 
prófessorsembættis í lögfræði. 
Frestað er, unz Alþingi ákveður annað, framkvæmd ákvæðis laga nr. 41/1966, 
um breyting á lögum nr. 60/1957, um Háskóla Íslands, um að bæta við prófessors- 
embætti í nútíma sagnfræði. 

7. gr. 
Fræðslumálaskrifstofan skal vera deild í menntamálaráðuneytinu, og falla jafn- 
framt úr gildi lög nr. 35/1930, um fræðslumálastjórn, og önnur ákvæði, sem 
brjóta kunna í bága við þetta. 
Fjármálaeftirlit skóla skal vera deild í menntamálaráðuneytinu, og breytast 
ákvæði IV. kafla laga nr. 49/1967, um skólakostnað, í samræmi við það, svo 
og önnur ákvæði, er brjóta kunna í bága við þetta. 
Fræðslumyndasafn ríkisins skal vera deild í menntamálaráðuneytinu, og breyt- 
ast lög nr. 54/1961 í samræmi við það, svo og önnur ákvæði, er kunna að brjóta 
í bága við þetta. 
Íþróttafulltrúi skal vera starfsmaður í menntamálaráðuneytinu, og breytast 
íþróttalög, nr. 49/19656, til samræmis við það, svo og önnur ákvæði, er kunna 
að brjóta í bága við þetta.
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5. Í mgr. 28. gr. V. kafla laga nr. 22/1963, um almenningsbókasöfn, orðist svo: 
Menntamálaráðherra skipar bókafulltrúa ríkisins, og skal hann vera starfsmað- 
ur menntamálaráðuneytisins. 

Skipulagsbreytingar samkvæmt grein þessari skulu koma til framkvæmda, 
Þegar menntamálaráðherra ákveður. 

8. gr. 
Á árunum 1968 og 1969 er ríkisstjórninni heimilt að lækka hvort ár framlög 

á fjárlögum til landnáms vegna nýbýla skv. 27. gr. laga nr. 75/1962 úr 9.5 millj. 
kr. í 35 millj. kr. og til íbúðarhúsa á nýbýlum skv. 48. gr. laga nr. 75/1962 úr 
24 millj. kr. í 0.9 millj. kr. 

9. gr. 
Á eftir 17. gr. laga nr. 77/1962, um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, komi 

svo hljóðandi bráðabirgðaákvæði : 
Á árinu 1968 skal framlag ríkissjóðs skv. 2. tölulið 9. gr. laganna vera þriðjung- 

ur á móti 1. tölulið greinarinnar. 
Framlag ríkissjóðs til Fiskveiðasjóðs Íslands skv. c-lið 4. gr. 1. frá 3. maí 

1966 skal falla niður á árinu 1968. 

10. gr. 
Orðin „en þriðjungur kostnaðar endurgreiðist úr ríkissjóði eftir reikningi, er 

stjórnarráðið úrskurðar“ í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 27/1945, um eyðing á rottum, falli 
niður. 

11. gr. 
Póst- og símamálastjórnin annast án endurgreiðslu sömu fyrirgreiðslu hér 

eftir sem hingað til varðandi sparimerki og skyldusparnað, sbr. lög nr. 19/1965 
og reglugerð nr. 116/1959, svo og afgreiðslu í sambandi við orlof, sbr. lög nr. 
16/1943. 

12. gr. 
Annar málsliður 13. gr. laga nr. 29/1964, um ferðamál, falli niður. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 10. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Magnús Jónsson.
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LÖG 

um tímareikning á Íslandi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Hvarvetna á Íslandi skal telja stundir árið um kring eftir miðtíma Greenwich. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 7. april 1968 kl. 01.00, og falla þá jafnframt úr gildi lög 

nr. 35 16. nóvember 1907, um ákvörðun tímans, og lög nr. 8 16. febrúar 1917, um 
heimild handa ráðuneyti Íslands til ákvörðunar sérstaks tímareiknings, svo og 
reglur settar samkvæmt þeim lögum. 

Gjört í Reykjavík, 5. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

Jóhann Hafstein. 

10. apríl 1968. . Nr. 7. 
LOG 

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

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. mgr. 32. gr. laganna orðist þannig: 
Árlega skal veita ákveðna fjárhæð til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og 

kauptúnum, sem hafa 300 íbúa eða fleiri, og skal skipting fjárins fara eftir íbúa- 
fjölda. Skal árlegt framlag vera 12% af hundraði af heildartekjum vegamála það 
ár samkv. XIV. kafla laga þessara. Ráðherra er þó heimilt að undanskilja tekjur 
vegamála, sem varið er til framkvæmda við hraðbrautir. 

2. gr. 
85. gr. laganna orðist þannig: 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af benzíni, og skal gjaldið nema kr. 4.67 

af hverjum lítra. Gjald þetta tekur einnig til benzinbirgða, sem til eru í landinu, þá 
er lög þessi ganga í gildi, sbr. þó 92. gr.



Nr. 7. 29 10. apríl 1968. 

3. gr. 

86. gr. laganna orðist þannig: 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af hjólbörðum, notuðum og nýjum, og 

gúmmíslöngum á bifreiðar og bifhjól, og skal gjaldið nema kr. 36.00 af hverju kg. 

Gjald þetta tekur einnig til hjólbarða og gúmmíslangna, sem fylgja bifreiðum, sem 

fluttar eru til landsins. 
Sama gjald skal greitt af birgðum af þessum vörum, sem til eru í landinu, er 

lög þessi öðlast gildi, eftir reglum 92. gr. 

4. gr. 

87. gr. laganna orðist þannig: 

Árlega skal greiða þungaskatt sem hér segir: 

a. Af bifreiðum, sem nota benzin að eldsneyti, kr. 72.00 af hverjum 100 kg af eigin 

þunga þeirra. 

b. Af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en benzin: Fyrir bifreiðar allt að 2000 

kg að eigin þunga greiðast kr. 14 500.00. 

Fyrir bifreiðar 2001 kg og þyngri greiðast kr. 14 500.00 og auk þess kr. 

500.00 fyrir hver full 100 kg umfram 2000 kg. 

Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, að ökumælar skuli á kostnað 

eigenda settir í bifreiðar, sem nota annað eldsneyti en benzin og eru 5 tonn eða 

meira að eigin þyngd, og að greiða skuli fyrir slíkar bifreiðar í stað árlegs 

þungaskatts sérstakt gjald fyrir hvern ekinn kílómetra samkvæmt ökumæli. 

Í reglugerð er ráðherra enn fremur heimilt að ákveða tvo gjalddaga árlega 

fyrir þungaskatt og allt að fjóra gjalddaga árlega fyrir kílómetragjald, svo og 

kveða á um tegundir mæla, ísetningu þeirra, viðgerðir, viðurlög og refsingar 

fyrir brot gegn reglugerðinni. 
c. Af Þifhjólum kr. 200.00. 

Verði ágreiningur um gerð bifreiðar, sker fjármálaráðherra úr. 

5. gr. 

Aftan við 1. mgr. 91. gr. laganna bætist nýr málsl., svo hljóðandi: 

Ef um dísilbifreið er að ræða, nægir þó, að skrásetningarmerkið sé til geymslu 

hjá lögreglustjóra í 30 daga samfellt. 

4. mgr. sömu lagagreinar orðist svo: 

Sé ekki komið með bifreið til skoðunar eða gjöld af henni ekki greidd á réttum 

gjalddaga, skal lögreglustjóri eftir kröfu skattheimtumanns eða skoðunarmanns 

stöðva bifreiðina, hvar sem hún hittist, og taka merki hennar til geymslu, svo sem 

að framan segir. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 101 22. des. 

1965, um breyting á vegalögum, nr. 71 30. des. 1963. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Á árinu 1968 skal þungaskattur af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en 

benzin, greiddur fyrir allt árið samkvæmt ákvæðum b-liðs 4. gr. laga þessara. Skal 

hækkun sú á þungaskattinum, sem af lögum þessum leiðir, falla í gjalddaga 1. júlí 

1963.
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Tekjum þeim, sem vegasjóður fær með lögum þessum árið 1968, skal verja sem 
hér segir: 

Millj. kr. Millj. kr. 

1. Til greiðslu kostnaðar við undirbúning hraðbrautaframkvæmda til 
ársloka 1968 ................2000. 0... 21.0 

2. Til greiðslu kostnaðar umfram vegáætlun 1967: 
a. Halli á vegaviðhaldi vegna náttúruhamfara .................. 21.0 
b. Halli á brúargerðum .................000.0 0000 0n 2.0 

——- 23.0 
3. Til aukningar ráðstöfunarfjár 1968 á eftirtöldum liðum veg- 

áætlunar: 

a. Viðhald þjóðvega ...................2..... es 17.3 
b. Til brúargerða ...................0000 0000 enn 10.0 
c. Til endurbóta á hættulegum stöðum ...............0.00.0.... 4.0 

——— 31.3 
4. Til kaupstaða og kauptúna, svo og rannsókna og tilrauna vid vega- 

og gatnagerð ...................020 0020 94 

d. Til nýrra vega: 
Strákavegur ...........0......0000. 0 16.8 
Ólafsfjarðarvegur ............0.......0 2 1.0 
Suðurfjarðavegur ............0..0..00 0020. 0 6.5 

24.3 
  

Samtals 109.0 
Gjört í Reykjavík, 10. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ 

  

Ingólfur Jónsson. 

8. apríl 1968. = Nr. 8. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 19 10. mai 1965, 

um Husnædismålastofnun rikisins. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 
7. gr. B. hljóði svo: 
Lánsfjárhæðin má nema allt að kr. 280 000.00 á hverja íbúð, þó ekki meira en 

% hlutum verðmætis íbúðar samkvæmt mati trúnaðarmanna Veðdeildar Lands- 
banka Íslands. Lánsfjárhæðin, kr. 280 000.00, er miðuð við vísitölu byggingar- 
kostnaðar 1. júlí 1964, en skal framvegis hækka eða lækka samkvæmt þeirri 
vísitölu. Heimilt er þó að veita hærra lán til efnalitilla meðlima verkalýðsfélaga, 
og skal í þessu skyni verja 15—20 millj. kr. árlega af tekjum byggingarsjóðs 
ríkisins. Húsnæðismálastjórn ákveður lán þessi að fengnum tillögum stjórnar við-



Nr. 8. 24 8. april 1968. 

komandi verkalýðsfélags. Um viðbótarlán þessi skal í samráði við miðstjórn Al- 

þýðusambands Íslands setja nánari ákvæði með reglugerð. 

Láglaunafólk í verkalýðsfélögum skal hafa forkaupsrétt að íbúðum þeim, sem 

byggðar eru skv. 3. mgr. 3. gr. laga þessara, og er heimilt að veita meðlimum 

verkalýðsfélaga lán til kaupa á íbúðunum, sem nemur 44 hlutum af verðmæti 

íbúða, og skal þá telja gatnagerðargjald með verðmæti íbúðanna. Enginn, sem 

eignazt hefur íbúð, samkvæmt þessari mgr. má selja hana, nema Húsnæðismála- 

stofnun ríkisins hafi áður hafnað forkaupsrétti, og ekki framleigja nema með 

leyfi stofnunarinnar. Söluverð slíkrar íbúðar má ekki vera hærra en kaupverð 

hennar, að viðbættri verðhækkun, sem samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar hef- 

ur orðið á þeim hluta kostnaðarverðs íbúðarinnar, sem fallið hefur í gjalddaga og 

verið greiddur, þegar forkaupsréttar er neytt. Enn fremur skal bæta við virðing- 

arverði þeirra endurbóta, sem á sama tíma hafa verið gerðar, og draga frá hæfilega 

fyrningu, hvort tveggja samkvæmt mati dómkvaddra manna. Ef maður hefur átt 

íbúðina í 10 ár, má hann að auki njóta verðhækkunar, sem svarar helmingi af eftir- 

stöðvum byggingarlánsins, enda greiði hann upp helming af eftirstöðvum láns- 

ins, þegar sala fer fram. En hafi maður átt íbúðina í 20 ár, má hann njóta verð- 

hækkunar á verði allrar íbúðarinnar, ef hann greiðir eftirstöðvar lánsins að fullu. 

Nú er íbúð, sem keypt hefur verið samkvæmt þessari mgr., seld á nauðungarupp- 

boði, samkvæmt lögum nr. 57 25. maí 1949, um nauðungaruppboð, og getur Hús- 

næðismálastofnunin þá neytt forkaupsréttar síns og krafizt þess á uppboðsþingi, að 

eignin verði lögð stofnuninni út til eignar á því verði, sem hæst hefur verið boðið 

í eignina, eða á söluverði samkvæmt þessari mgr., ef það er lægra en hæsta boð. 

Söluverð þetta skal ákveðið áður en liðinn er sá frestur, sem uppboðshaldari 

hefur, samkvæmt uppboðsskilmálum, til samþykkis eða synjunar á boði, enda 

veiti uppboðshaldari stofnuninni hæfilegan frest til þess að fá ákvörðun um sölu- 

verðið. Að fengnu afsali samkvæmt þessu ákvæði skal afmá í veðmálabókum veð- 

bönd og höft á eigninni samkvæmt 36. gr. laga nr. 57 25. maí 1949, um nauðung- 

aruppboð. 
Ef fleiri en ein íbúð eru í sama húsi, má lána út á hverja íbúð fyrir sig, þó 

skal engum einstaklingi veitt lán nema út á eina íbúð. 

2. gr. 

Við 16. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Þegar íbúðir, sem byggðar hafa verið samkvæmt þessum kafla, hafa verið 

seldar einstaklingum og lán frá ríki og hlutaðeigandi sveitarfélagi hafa verið a. m. 

k. eins hagstæð eða hagstæðari en lán, sem veitt voru á sama tíma samkvæmt lögum 

nr. 60 21. apríl 1962, um verkamannabústaði, skal hlutaðeigandi sveitarfélag eiga 

forkaupsrétt með sama hætti og Húsnæðismálastofnun ríkisins hefur við frjálsa 

sölu eða við nauðungaruppboð, samkvæmt 7. gr. B 2. mgr. í lögum þessum. Um 

kaupverð íbúða þessara gilda og ákvæði téðrar mgr. eftir því, sem við getur átt. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi 3. gr. laga nr. 97/1965, 

um breyting á lögum nr. 19/1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 
le 

Gjørt i Reykjavik, 8. april 1968. 

Åsgeir Åsgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eggert G. Porsteinsson. 
  

Stjórnartíðindi A, nr. 4—8. Utgåfudagur 18. april 1968.
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STJÓRNARSKIPUNARLÖG 

um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 17. júní 1944. 

Forseti ÍsranDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á stjórnskipunarlög þessi og ég staðfest þau 

með samþykki mínu: 

1. gr. 
33. gr. stjórnarskrárinnar orðist svo: 
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir, karlar sem konur, sem eru 

20 ára eða eldri, þegar kosning fer fram, hafa íslenzkan ríkisborgararétt og eiga lög- 
heimili hér á landi. Þó getur enginn átt kosningarrétt, nema hann hafi óflekkað 
mannorð og sé eigi sviptur lögræði. 

Kosningalög setja að öðru leyti nánari reglur um alþingiskosningar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 

1. apríl 1968. = Nr. 10. 

LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd 

alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna, 

sem gerð var í Brissel 10. október 1957. 

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

þykki minu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamþykkt um 
takmörkun á ábyrgð útgerðarmanna, sem gerð var í Briissel 10. október 1957. 
Fyrirvara má gera um einstök ákvæði, sem ríkisstjórninni þykir við eiga og heimilt 
er að gera samkvæmt samþykktinni. 

Samþykktin er prentuð á íslenzku og ensku sem fylgiskjal með lögum þessum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

A4 

Reykjavik. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Fyrirvari. 

RÍKISSTJÓRN ÍSLANDS 

áskilur sér rétt til: 

1. að setja í lög landsins sérstök ákvæði, 
er kveði á um það, með hverjum 

hætti reglunni um takmarkaða ábyrgð 
verði beitt, að því er tekur til minni 
skipa en 300 rúmlesta; 

2. að láta alþjóðasamþykkt þessa öðlast 
gildi annaðhvort á þann hátt að veita 
henni lagagildi eða með því að taka 
ákvæði hennar upp i lög landsins 
í því formi, sem samrýmist slík- 
um lögum. 

Fylgiskjal. 

ALÞJÓÐASAMÞYKKT 

um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa, 

sem um sjó sigla*). 

Aðildarríki að samþykkt þessari hafa 
viðurkennt, að æskilegt sé að ákveða með 
samningi tilteknar samræmdar reglur 
um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa. 
Hafa þau ákveðið að gera alþjóðasam- 
þykkt í þessu skyni og í því skyni kom- 
ið sér saman um eftirfarandi: 

1. gr. 
1. Eiganda skips skal heimilt að tak- 

marka ábyrgð sína í samræmi við 
ákvæði 3. gr. þessarar samþykktar, 
að því er tekur til krafna, er upp 
kunna að koma vegna einhverra eft- 
irtalinna atburða, nema eigandi hafi 

beinlínis verið valdur að atburði þeim, 

sem kröfunni olli, eða hann hafi átt 
sér stað með hans vitorði: 
a. Lífs- eða líkamstjóns á hverjum 

þeim, sem skipið flytur, og alseru 
tjóni eða skaða á hverjum þeim 

munum, sem á skipsfjöl eru. 
b. Lifs- eða líkamstjóns á hverjum 

þeim einstaklingi öðrum, hvort 
heldur hann er á landi eða sjó, 
algeru tjóni eða skaða á sérhverj- 
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THE GOVERNMENT OF ICELAND 

reserves the right: 

1) to regulate by specific provisions of 
national law the system of limita- 
tion of liability to be applied to ships 
of less than 300 tons; 

2) to give effect to this Convention eit- 

her by giving it the force of law 
or by including in national legis- 
lation, in a form appropriate to that 
legislation, the provisions of this 
Convention. 

INTERNATIONAL CONVENTION 

relating to the limitation of the liability 

of owners of sea-going ships. 

The High Contracting Parties, 

Having recognised the desirability of 
determining by agreement certain uni- 
form rules relating to the limitation of 
the liability of owners of sea-going ships; 

Have decided to conclude a Convention 
for this purpose, and thereto have agreed 
as follows: 

Article 1. 
1) The owner of a sea-going ship may 

limit his Hability in accordance with 
Article 3 of this Convention in respect 
of claims arising from any of the 
following  occurrences, unless the 

occurrence giving rise to the claim 
resulted from the actual fault or 
privity of the owner: 

a) loss of life of, or personal injury 
to, any person being carried in the 
ship, and loss of, or damage to, 
any property on board the ship; 

b) loss of life of, or personal injury 
to, any other person, whether on 

land or on water, loss of or damage 

to any other property or infringe- 
  

*) Sea-going ship: 
orðinu: skip. 

skip, sem um sjó siglir. Verður hér á eftir alls staðar þýtt með
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9 
á 

um öðrum munum eða skerðingu 
á hvers konar réttindum, er orsak- 
ast af athöfnum, vanrækslu eða 
vanhirðu hvers þess manns, sem 
á skipsfjöl er, ef eigandinn er 
ábyrgur fyrir athöfnum, vanrækslu 
eða vanhirðu af hans hálfu, eða 
hvers þess manns, sem eigi er á 

skipsfjöl, ef eigandinn er ábyrg- 
ur fyrir athöfnum, vanrækslu eða 
vanhirðu af hans hálfu. Það er þó 
tilskilið, að því er tekur til at- 
hafna, vanrækslu eða vanhirðu 
hinna síðar nefndu aðila, að eig- 
anda ber einungis réttur til að 
takmarka ábyrgð sína, svo fremi 
að athöfnin, vanrækslan eða van- 

hirðan hafi átt sér stað við sigl- 
ingu eða stjórn skipsins eða við 
fermingu, flutning eða losun á 
farmi þess eða við skipgöngu far- 
þega, flutning þeirra eða land- 
göngu. 

c. Sérhverrar skuldbindingar eða 
ábyrgðar, sem kveðið er á um í 
hverjum þeim lögum, er lúta að 

fjarlægingu skipsflaka og eiga rót 
sína að rekja til þess, að unnið 
sé að því að koma á flot, fjar- 
lægja eða eyðileggja hvert það skip, 
sem sokkið hefur, strandað eða 
verið yfirgefið (þar með talið 
hvað eina, sem kann að vera um 
borð í slíku skipi), svo og sér- 
hverrar skuldbindingar eða ábyrgð- 
ar, sem á rót sína að rekja til 
þess, að hafnarmannvirki, skipa- 
kvíar og skipaleiðir hafi orðið fyrir 
skaða. 

Í samþykkt þessari skulu orðin „per- 

sóntlegar bótakröfur" merkja kröfur 

vegna lifs- eða líkamstjóns, og orðið 
„eignatjónskröfur“ skal merkja allar 
aðrar kröfur, sem upp eru taldar í 
1. tölulið þessarar greinar. 
Eiganda ber réttur til að takmarka 
ábyrgð sína í þeim tilvikum, sem upp 
eru talin í 1. tölulið þessarar greinar, 
jafnvel þegar svo ber við, að hann 
verði talinn ábyrgur, án þess að sann- 
azt hafi vanræksla af hálfu eigand- 
ans eða þeirra, sem hann ber ábyrgð 
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2) 

3) 
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ment of any rights caused by the 
act, neglect or default of any person 
on board the ship for whose act, 
neglect or default the owner is res- 
ponsible or any person not on 
board the ship for whose act, 
neglect or default the owner is 
responsible: Provided however that 
in regard to the act, neglect or 
default of this last class of person, 
the owner shall only be entitled 
to limit his lHability when the act, 
neglect or default is one which 
occurs in the navigation or the 
management of the ship or in the 
loading, carriage or discharge of 
its cargo or in the embarkation, 
carriage or disembarkation of its 
passengers; 

any obligation or liability imposed 
by any law relating to the removal 
of wreck and arising from or in 
connection with the raising, remo- 
val or destruction of any ship 
which is sunk, stranded or aban- 
doned (including anything which 
may be on board such ship) and 

any obligation or liability arising 
out of damage caused to harbour 
works, basins and navigable water- 
ways. 

c) 

In the present Convention the ex- 
pression „personal claims“ means 

claims resulting from loss of life and 
personal injury; the expression „pro- 

perty claims“ means all other claims 
set out in paragraph 1) of this Article. 
An owner shall be entitled to limit his 
liability in the cases set out in para- 
graph 1) of this Article even in cases 
where his liability arises, without 

proof of negligence on the part of the 
owner or of persons for whose con- 
duct he is responsible, by reason of
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ól
 

á, sökum eignarréttar hans, eignar- 
halds, umönnunar eða umráða yfir 
skipinu. 

Ekkert ákvæði þessarar greinar skal 
eiga við um: 

a. kröfur fyrir björgun eða kröfur 
fyrir þátttöku í sameiginlegu sjó- 
tjóni; 

kröfur af hálfu skipstjóra, skip- 
verja, sérhverra starfsmanna eig- 
anda um bord í skipi eða þeirra 
starfsmanna eiganda, er skyldum 

segna Í sambandi við skipið, þar 
með taldar kröfur erfingja þeirra, 
umbjóðenda eða framfærsluþega, 
þegar svo ber við, að eigandi hef- 
ur ekki, samkvæmt ákvæðum þeirra 
laga, er kveða á um starfssamn- 
inga milli eiganda og slíkra starfs- 
manna, rétt til að takmarka ábyrgð 

sína að því er tekur til slíkra 
krafna, eða ef ákvæði slíkra laga 
heimila honum einungis að tak- 
marka ábyrgð sína við hærri fjár- 
hæð en þá, sem gert er ráð fyrir 
í 3. gr. þessarar samþykktar. 

Eigi eigandi skips rétt á gsagnkröfu á 
hendur kröfuhafa, sem rís út af sama 
atburði, þá skulu kröfur þeirra hvers 
um sig skuldajafnaðar, og skulu 
ákvæði samþykktar þessarar þá ein- 
göngu taka til mismunarins, ef ein- 
hver verður. 

Úrskurður um það, á hverjum sú 
skylda hvílir að sanna, hvort eigandi 
hafi beinlínis verið valdur að atburði 
þeim, sem til kröfugerðar leiddi, eða 

að hann hafi átt sér stað með hans 
vitorði, skal kveðinn upp samkvæmt 
ákvæðum laga, er gilda þar sem varn- 
arþing málsins er (lex fori). 
Yfirlýsing um takmörkun ábyrgðar 
skal eigi teljast viðurkenning á 
ábyrgð. 

2. gr. 
. Takmörkun ábyrgðar, samkvæmt því 

sem kveðið er á um í 3. gr. þessarar 
samþykktar, skal gilda um saman- 
lagðar bótakröfur vegna lífs- eða lík- 
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his ownership, possession, custody or 
control of the ship. 

Nothing in this Article shall apply: 

a) to claims for salvage or to claims 
for contribution in general aver- 

age; 
to claims by the Master, by mem- 
bers of the crew, by any servants 
of the owner on board the ship or 
by servants of the owner whose 
duties are connected with the ship, 

including the claims of their heirs, 
personal representatives or depen- 
dents, if under the law governing 
the contract of service between the 
owner and such servants the owner 
is not entitled to limit his liability 
in respect of such claims or if he 
is by such law only permitted to 
limit his liability to an amount 
greater than that provided for in 
Article 3 of this Convention. 

b) 

If the owner of a ship is entitled to 
make a claim against a claimant aris- 
ing out of the same occurrence, their 
respective claims shall be set off 
against each other and the provisions 
of this Convention shall only apply 
to the balance, if any. 

The question upon whom lies the 
burden of proving whether or not the 
occurrence giving rise to the claim 
resulted from the actual fault or 
privity of the owner shall be deter- 
mined by the lex fori. 

The act of invoking limitation of 
liability shall not constitute an ad- 
mission of liability. 

Article 2. 
The limit of liability prescribed by 
Article 3 of this Convention shall 
apply to the aggregate of personal 
claims and property claims which
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amstjóns, svo og samanlagðar eigna- 
tjónskröfur, er kunna að rísa út af 
sérhverju tilgreindu tilefni, án tillits 
til sérhverra þeirra krafna, sem kom- 
ið hafa fram eða kunna að koma fram 
af sérhverju öðru tilgreindu tilefni. 
Þegar  samanlagðar kröfur, sem 
kunna að rísa út af sérhverju til- 
greindu tilefni, fara fram úr þeirri 
takmörkun ábyrgðar, sem kveðið er 
á um í 3. gr., þá má ákvarða, að heild- 
arupphæð sú, sem ábyrgð er takmörk- 
uð við, sé ein og tiltekin ábyrgðar- 
fjárhæð. 
Ábyrgðarfjárhæð sú, sem þannig hef- 
ur verið ákvörðuð, skal einungis 

vera tiltæk til greiðslu á bótakröfum, 
er takmörkun ábyrgðar getur við átt. 

. Eftir að ábyrgðarfjárhæðin hefur ver- 
ið ákvörðuð, skal engum kröfuhafa, 
sem kröfur gera til hennar, bera neinn 
réttur til annarra eigna skipseiganda, 
að því er tekur til krafna hans til 
ábyrgðarfjárins, ef kröfuhafi hefur í 
raun og veru aðgang að ábyrgðar- 
fénu. 

3. gr. 
. Eiganda skips ber réttur til að tak- 

marka ábyrgð sína samkv, ákvæð- 
um 1. gr. við fjárhæðir þær, sem hér 
greinir; 
a. heildarfjárhæð, er nemi 1000 

frönkum fyrir hverja rúmlest í 
lestatali skipsins, þegar atburður 
hefur valdið því, að einungis hafa 
verið bornar fram eignatjónskröf- 
ur; 

b. heildarfjárhæð, er nemi 3100 
frönkum fyrir hverja rúmlest í 
lestatali skipsins, þegar atburður 
hefur valdið því, að einungis hafa 
verið bornar fram kröfur vegna 
lifs- eða líkamstjóns; 

c. heildarfjárhæð, er nemi 3100 
frönkum fyrir hverja rúmlest í 
lestatali skipsins, þegar atburður 
hefur valdið því, að bornar hafa 
verið fram bæði eignatjónskröfur 
og kröfur vegna lifs- eða líkams- 
tjóns, og skal þá fyrri hluta þeirr- 
ar heildarfjárhæðar, er nemi 2100 
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arise on any distinct occasion with- 
out regard to any claims which have 
arisen or may arise on any other 
distinct occasion. 

When the aggregate of the claims 
which arise on any distinct occasion 
exceeds the limits of liability provided 
for by Article 3 the total sum re- 
presenting such limits of liability may 
be constituted as one distinct limita- 
tion fund. 

The fund thus constituted shall be 
available only for the payment of 
claims in respect of which limitation 
of liability can be invoked. 
After the fund has been constituted, 
no claimant against the fund shall be 
entitled to exercise any right against 
any other assets of the shipowner in 
respect of his claim against the fund, 
if the limitation fund is actually 
available for the benefit of the claim- 

ant. 

Article 3. 

The amounts to which the owner of a 

ship may limit his liability under Ar- 
ticle 1 shall be: 

a) where the occurrence has only 
given rise to property claims an 
aggregate amount of 1.000 francs 
for each ton of the ship's tonnage; 

b) where the occurrence has only 
given rise to personal claims an 
aggregate amount of 3.100 francs 
for each ton of the ship's tonnage; 

c) where the occurrence has given 
rise both to personal claims and 
property claims an aggregate am- 
ount of 3.100 francs for each ton 
of the ship's tonnage, of which a 
first portion amounting to 2.100 
francs for each ton of the ship's 
tonnage shall be exclusively ap-
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rönkum fyrir hverja rúmlest í 
estatali skipsins, varið eingöngu 

til greiðslu á bótakröfum vegna lífs- 
eða líkamstjóns, en síðari hluta 

hennar, er nemi 1000 frönkum fyr- 

ir hverja rúmlest í lestatali skips- 
ins, varið til greiðslu á eisnatjóns- 
kröfum; að því tilskildu þó, að ef 

mál stendur þannig, að fyrri hluti 
heildarfjárhæðar nægir ekki til að 
inna að fullu af hendi greiðslu á 
bótakröfum vegna lífs- eða líkams- 
tjóns, þá skuli ósreiddar eftirstöðv- 

slíkra krafna flokkast með 
eignatjónskröfum og koma til 
greiðslu að tiltölu við þær af síð- 
ari hluta ábyrgðarfjárins. 

Skipting á greiðslum bóta til kröfu- 
hafa úr báðum hlutum ábyrgðarfjár- 
ins skal serð að réttri tltölu við 
kröfufjárhæðir þær, sem þeir hafa 
fengið viðurkenndar. 
Hafi eigandinn innt af hendi greiðslu, 
að einhverju eða öllu leyti, vegna 
einhverra þeirra krafna, sem tilgreind- 

ar eru i 1. tölulið 1. gr., áður en skipt- 
ing ábyrgðarfjárins hefur átt sér stað, 
þá skal hann, svo langt sem til hrekk- 
ur (pro tanto), njóta sömu aðstöðu 
sagnvart greiðslu ábyrgðarfjárins sem 
kröfuhafi sá, er hann hefur innt af 
hendi greiðslu til, en þó aðeins að svo 
miklu leyti sem kröfuhafi sá, er hann 
hefur innt af hendi greiðslu til, hefði 
getað öðlazt rétt til endurgreiðslu úr 
hans hendi samkvæmt lögum þess rík- 
is, þar sem ábyrgðarféð hefur verið 
ákvarðað. 

Ef eigandi skips sannar, að honum 
kunni síðar að bera skylda til að 
greiða að einhverju eða öllu leyti bæt- 
ur vegna einhverra beirra krafna, sem 
tilgreindar eru í 1. tölulið 1. gr., þá 
skulu dómstólar eða eitthvert annað 
hlutaðeigandi stjórnvald þess ríkis, þar 
sem ábyrgðarféð hefur verið ákvarðað, 
mega mæla svo fyrir, að nægilega stór 
fjárupphæð skuli um stundarsakir 
lögð til hliðar til þess að sera eig- 
andanum síðar kleift að koma fram 
kröfu sinni um að fá greiddan hluta 
ábyrgðarfjárins, á þann hátt, sem 
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propriated to the payment of per- 
sonal claims and of which a second 
portion amounting to 1.000 francs 
for each ton of the ship's tonnage 
shall be appropriated to the pay- 
ment of property claims: Provided 
however that in cases where the 
first portion is insufficient to pay 
the personal claims in full, the 

unpaid balance of such claims shall 
rank rateably with the property 
claims for payment against the 
second portion of the fund. 

In each portion of the limitation fund 
the distribution among the claimants 
shall be made in proportion to the 
amounts of their established claims. 

If before the fund is distributed the 
owner has paid in whole or in part 
any of the claims set out in Article 
1 paragraph 1), he shall pro tanto be 
placed in the same position in relation 
to the fund as the claimant whose 
claim he has paid, but only to the 
extent that the claimant whose claim 
he has paid would have had a right 
of recovery against him under the 
national law of the State where the 
fund has been constituted. 

Where the shipowner establishes that 
he may at a later date be compelled 
to pay in whole or in part any of 
the claims set out in Article 1 para- 
graph 1) the Court or other competent 
authority of the State where the fund 
has been constituted may order that 
a sufficient sum shall be provisionally 
set aside to enable the shipowner at 
such later date to enforce his claim
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kveðið er á um í næsta tölulið hér á 
undan. 

5. Þegar ákvarða skal takmörk ábyrgðar 
eiganda samkvæmt ákvæðum þessarar 
greinar, þá skal lestatal skips, sem 
er minna en 300 rúmlestir, teljast vera 
300 rúmlestir að lestatali. 

6. Franki sá, sem tilgreindur er í þessari 
grein, skal teljast gjaldeining, sem 
inniheldur 651% — sextíu og fimm og 
hálft — milligramm af gulli, sem er 
900/1000 að skírleika. Fjárhæðum 
þeim, sem nefndar eru í 1. tölulið 
þessarar greinar, skal breytt í gjald- 
miðil þess ríkis, þar sem takmörkunar 
er leitað, á grundvelli gengis þessa 
gjaldmiðils gagnvart þeirri gjaldein- 
ingu, sem tilgreind er hér á undan, 
þann dag sem eigandinn hefur ákvarð- 
að ábyrgðarfjárhæðina, innt af hendi 
greiðslu eða lagt fram tryggingu, sem 
samkvæmt lögum þess ríkis jafngildir 
slíkri greiðslu. 

7. Í merkingu þessarar samþykktar skal 
lestatal skipa ákvarðað á þann hátt, 

sem hér segir: — þegar um er að ræða 
eimskip eða önnur vélknúin skip, skal 

reikna nettó-rúmlestatal og bæta sið- 
an við þeirri lestatölu, sem dregin 

hefur verið frá brúttó-rúmlestatölu 
vegna vélarrúms, til ákvörðunar á 

nettó-rúmlestatölu; — um öll önnur 
skip er með lestatali átt við nettó- 
rúmlestatal. 

4. gr. 
Án þess að brjóta í bága við ákvæði 2. 

töluliðs 3. gr. þessarar samþykktar, skal 
um reglur þær, sem varða ákvörðun og 
skiptingu ábyrgðarfjárins, ef nokkrar eru, 
svo og um allar réttarfarsreglur, farið 
eftir ákvæðum laga þess ríkis, þar sem 
til ábyrgðarfjárins hefur verið stofnað. 

5. gr. 
1. Hvenær sem eiganda ber réttur til þess 

að takmarka ábyrgð sína samkvæmt 
ákvæðum þessarar samþykktar, og 
skipið eða annað skip eða önnur eign 
undir sama eignarrétti hefur sætt 

Nr. 10. 

against the fund in the manner set 
out in the preceding paragraph. 

5) For the purpose of ascertaining the 
limit of an owner's liability in ac- 
cordance with the provisions of this 
Article the tonnage of a ship of less 
than 300 tons shall be deemed to be 
300 tons. 

6) The franc mentioned in this Article 
shall be deemed to refer to a unit 
consisting of sixty five and a half 
milligrams of gold of millesimal 
fineness nine hundred. The amounts 
mentioned in paragraph 1) of this 
Article shall be converted into the 
national currency of the State in 
which limitation is sought on the 
basis of the value of that currency 
by reference to the unit defined above 
at the date on which the shipowner 
shall have constituted the limitation 
fund, made the payment or given a 
guarantee which under the law of that 
State is equivalent to such payment. 

7) For the purpose of this convention 
tonnage shall be calculated as follows: 

— in the case of steamships or other me- 
chanically propelled ships there shall 
be taken the net tonnage with the 
addition of the amount deducted from 
the gross tonnage on account of engine 
room space for the purpose of ascer- 
taining the net tonnage; 

— in the case of all other ships there 
shall be taken the net tonnage. 

Article 4. 
Without prejudice to the provisions of 

Article 3, paragraph 2) of this Conven- 
tion, the rules relating to the constitution 
and distribution of the limitation fund, 
if any, and all rules of procedure shall 
be governed by the national law of the 
State in which the fund is constituted. 

Article 5. 
1) Whenever a shipowner is entitled to 

limit his liability under this Conven- 
tion, and the ship or another ship or 
other property in the same ownership 
has been arrested within the juris-
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3. 

kyrrsetningu innan  lågsagnarum- 
dæmis aðildarríkis, eða sett hefur 
verið fjártrygging eða önnur trygg- 
ing til þess að koma í veg fyrir kyrr- 
setningu, þá skal dómstólum eða öðr- 
um hlutaðeigandi stjórnarvöldum að- 
ildarríkis heimilt að fyrirskipa, að 

skipið verði leyst úr haldi, eða að 
önnur eign eða trygging, sem sett hef- 
ur verið, verði gefin frjáls, ef sann- 
að er, að eigandinn hefur þegar sett 
fullnægjandi fjártryggingu eða aðra 
tryggingu, sem að fjárhæð jafngildir 
fullri ábyrgð hans samkvæmt ákvæð- 
um þessarar samþykktar, og jafnframt 
að kröfuhafi eigi greiðan adgang að 
þeirri tryggingu, sem þannig er sett, 
í samræmi við þann rétt, er honum 
ber. 

. Þegar þannig stendur á, sem tilgreint 
er í 1. tölulið þessarar greinar, að 
fjártrygging eða önnur trygging hef- 
ur þegar verið sett: 

a. á hafnarstað þeim, þar sem kraf- 
an varð til vegna atburðar, er þar 
gerðist; 

á fyrsta hafnarstað, sem skipið 

kemur til, eftir að atburður sá gerð- 
ist, sem krafan reis út af, ef sá 
atburður hefur ekki serzt á hafn- 
arstað; 

c. á landsetningar- eða affermingar- 
stað, ef um er að ræða kröfu vegna 
lifs- eða líkamstjóns eða vegna 
spjalla á farmi; 

þá skulu dómstólar eða önnur hlut- 
aðeigandi stjórnvöld mæla svo fyrir, 
að skipið verði leyst úr haldi, og 
að sú fjártrygging eða önnur trygging, 
sem sett hefur verið, verði sefin frjáls, 

þó með þeim skilyrðum, sem kveðið er 
á um í Í. tölulið þessarar greinar. 

Þá skulu ákvæði 1. og 2. töluliðar 
þessarar greinar einnig gilda, ef fjár- 
tryggingin eða önnur trygging, sem 
sett hefur verið, nemur lægri fjárhæð 
en hámarki ábyrgðar samkvæmt 
ákvæðum þessarar samþykktar, að því 
tilskildu þó, að fullnægjandi fjártrygg- 
ing eða önnur trygging sé sett fyrir 
afganginum. 
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diction of a Contracting State or bail 
or other security has been given to 
avoid arrest, the Court or other com- 

petent authority of such State may 
order the release of the ship or other 
property or of the security given if 
it is established that the shipowner 
has already given satisfactory bail or 
security in a sum equal to the full 
limit of his liability under this Con- 
vention and that the bail or other 
security so given is actually available 
for the benefit of the claimant in 
accordance with his rights. 

Where, in circumstances mentioned in 

paragraph 1) of this Article, bail or 
other security has already been given: 

a) at the port where the accident 
giving rise to the claim occurred; 

b) at the first port of call after the 
accident if the accident did not 

occur in a port; 

c) at the port of disembarkation or 
discharge if the claim is a personal 
claim or relates to damage to 
cargo; 

the Court or other competent aut- 
hority shall order the release of the 
ship or the bail or other security 
given, subject to the conditions set 
forth in paragraph 1) of this Article. 

The provisions of paragraphs 1) and 
2) of this Article shall apply likewise 
if the bail or other security already 
given is in a sum less than the full 
limit of liability under this Conven- 
tion: Provided that satisfactory bail 
or other security is given for the 
balance.
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Þegar eigandinn hefur sett fjártrygg- 

ingu eða aðra tryggingu, sem að fjár- 
hæð jafngildir hámarki ábyrgðar hans 
samkvæmt ákvæðum þessarar sam- 
Þþykktar, þá skal slík fjártrygging eða 
önnur trygging vera tiltæk til greiðslu 
á öllum kröfum, er risið hafa af til- 
greindu tilefni, sem eiganda er heim- 
ilt að takmarka ábyrgð sína við. 
Um meðferð mála, sem höfðuð kunna 

að verða samkvæmt ákvæðum þess- 
arar samþykktar, svo og um tímatak- 

mörk þau, sem gilda um það, hvenær 
höfða má eða sækja slík mál, skal 
fara eftir ákvæðum laga þess aðild- 
arríkis, þar sem slík málsböfðun á 
sér stað. 

i 6. gr. 
Í samþykkt þessari skal ábyrgð eig- 
andans einnig taka til ábyrgðar sjálfs 
skipsins. 
Með þeim fyrirvara, er felst í 3. tölu- 

lið þessarar greinar, skulu ákvæði 
þessarar samþykktar taka til leigu- 
taka skips, framkvæmdastjóra og 

þess, er rekstur skips annast, svo og 
til skipstjóra, skipverja og annarra, 
sem til starfs eru ráðnir hjá eiganda, 
leigutaka, framkvæmdastjóra eða 
þeim, sem rekstur skips annast, þá er 
þeir vinna að framkvæmd umrædds 
starfs sins, á sama hátt og þau taka 
til eigandans sjálfs; að því tilskildu 
þó, að heildarábyrgð eigandans og 
allra slíkra aðila vegna krafna, sem 
stafa af lífs- eða líkamstjóni og 
eignatjóni og risið hafa af einhverju 
tilgreindu tilefni, skuli ekki fara fram 
úr fjárhæðum þeim, sem ákvarðaðar 
eru samkvæmt ákvæðum 3. gr. þess- 
arar samþykktar. 

Þegar mál er höfðað gegn skipstjóra 
eða skipverjum, þá skal slíkum aðil- 
um heimilt að takmarka ábyrgð sína, 
jafnvel þótt atburður sá, sem var til- 
efni þess, að kröfur voru gerðar, eigi 
rót sína að rekja til raunverulegrar 
yfirsjónar eða vitorðs eins eða fleiri 
þeirra. Ef skipstjóri eða skipverji er 
hins vegar jafnframt eigandi, meðeig- 
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When the shipowner has given bail or 
other security in a sum equal to the 
full limit of his liability under this 
Convention such bail or other security 
shall be available for the payment of 
all claims arising on a distinct oc- 
casion and in respect of which the 
shipowner may limit his liability. 

Questions of procedure relating to 
actions brought under the provisions 
of this Convention and also the time 
limit within which such actions shall 
be brought or prosecuted shall be 
decided in accordance with the 
national law of the Contracting State 
in which the action takes place. 

Article 6. 
In this Convention the liability of the 
shipowner includes the liability of the 
ship herself. 
Subject to paragraph 3) of this Article, 
the provisions of this Convention 
shall apply to the charterer, manager 
and operalor of the ship, and to the 

master, members of the crew and other 
servants of the owner, charterer, 

manager or operator acting in the 
course of their employment, in the 
same way as they apply to an owner 
himself: Provided that the total limits 

of liability of the owner and all such 
other persons in respect of personal 
claims and property claims arising 
on a distinct occasion shall not exceed 
the amounts determined in accordance 
with Article 3 of this Convention. 

When actions are brought against the 
master or against members of the 
crew such persons may limit their 
liability even if the occurence which 
gives rise to the claims resulted from 
the actual fault or privity of one or 
more of such persons. If however, the 

master or member of the crew is at 

the same time the owner, co-owner, 
A5
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andi, leigutaki, framkvæmdastjóri eða 

sá, sem rekstur skips annast, þá skulu 
ákvæði þessarar greinar einungis 
gilda, þegar verknaður sá, vanræksla 
eða yfirsjón, sem um er að ræða, 
telst vera verknaður, vanræksla eða 
yfirsjón, sem framin er af aðila þeim, 
er í hlut á, meðan hann gegnir störf- 
um skipstjóra eða skipverja skipsins. 

7. gr. 
Ákvæði samþykktar þessarar skulu 

gilda hvenær sem eigandi skips eða sér- 
hver annar aðili, sem samkvæmt ákvæð- 
um 6. gr. þessarar samþykktar nýtur 
sömu réttinda og eigandi skips, takmark- 
ar eða leitast við að takmarka ábyrgð 
sína fyrir dómstóli í aðildarríki, eða leit- 
ast við að fá skip eða aðrar eignir, sem 
kyrrsettar hafa verið, leystar úr haldi, eða 
fá leysta út fjártryggingu eða aðra trygg- 
ingu, sem sett hefur verið, innan lög- 
sögu sérhvers slíks aðildarríkis. 

Eigi að síður ber sérhverju aðildar- 
ríki réttur til þess að útiloka sérhvert 
það ríki, sem ekki á aðild að samþykkt 
þessari, að öllu eða einhverju leyti frá 
því að njóta hags af ákvæðum hennar, 
og hið sama skal gilda um hvern þann, 
þá er hann leitast við að takmarka ábyrgð 
sina eða fá kyrrsetningu skips eða ann- 
arra eigna fellda niður, eða fá leysta ut 
fjártryggingu eða aðra tryggingu, sam- 
kvæmt ákvæðum 5. gr. þessarar sam- 
þykktar, hefur ekki heimilisfesti í aðild- 
arríki eða hefur þar ekki staðsettan sinn 
meginviðskiptarekstur, þá skal hið sama 
og gilda um sérhvert skip, þegar leitað 
er eftir takmörkun ábyrgðar þess vegna, 
eða leitað er eftir því að fá kyrrsetningu 
þess fellda niður, ef það siglir eigi undir 
fána aðildarríkis á þeim tíma, sem til- 
tekinn er hér að framan. 

8. gr. 
Sérhvert aðildarríki áskilur sér rétt til 

þess að ákveða, hvaða aðra flokka skipa 
skuli farið með á sama hátt og skip sam- 
kvæmt ákvæðum þessarar samþykktar. . 
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charterer, manager or operator of the 
ship the provisions of this paragraph 
shall only apply where the act, neglect 
or default in question is an act, neglect 
or default committed by the person 
in question in his capacity as master 
or as member of the crew of the ship. 

Article 7. 
This Convention shall apply whenever 

the owner of a ship, or any other person 
having by virtue of the provisions of 
Article 6 hereof the same rights as an 
owner of a ship, limits or seeks to limit 

his ability before the Court of a Con- 
tracting State or seeks to procure the 
release of a ship or other property ar- 
rested or the bail or other security given 
within the jurisdiction of any such State. 

Nevertheless, each Contracting State 
shall have the right to exclude, wholly 
or partially, from the benefits of this 
Convention any non-Contracting State, or 
any person who, at the time when he 
seeks to limit his liability or to secure 
the release of a ship or other property 
arrested or the bail or other security in 
accordance with the provisions of Article 
5 hereof, is not ordinarily resident in a 
Contracting State, or does not have his 
principal place of business in a Contract- 
ing State, or any ship in respect of which 
limitation of liability or release is sought 
which does not at the time specified 
above fly the flag of a Contracting State. 

Article 8. 
Each Contracting State reserves the 

right to decide what other classes of ship 
shall be treated in the same manner as 

seagoing ships for the purposes of this 
Convention.
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9. gr. 
Samþykkt þessi skal liggja frammi til 

undirskriftar af hálfu þeirra ríkja, sem 
þátt tóku í 10. fundi ráðstefnu stjórnar- 
erindreka um siglingalög. 

10. gr. 
Samþykkt þessa ber að fullgilda og 

skal afhenda ríkisstjórn Belgíu fullgild- 
ingarskjölin, en hún skal síðan, fyrir 
milligöngu  stjórnarerindreka, tilkynna 
öllum þeim ríkjum, sem hafa undirritað 
samþykktina eða gerzt aðilar að henni, 
um afhendingu fullgildinsarskjalanna. 

11. gr. 
Samþykkt þessi skal öðlast gildi eftir 
6 mánuði frá þeim degi að telja, er að 
minnsta kosti 10 ríki hafa afhent full- 
gildingarskjöl sín, en 5 þeirra full- 
gildingarskjala hið minnsta skulu 
vera frá ríkjum, sem hvert um sig 
ræður yfir skipaflota, er jafngildir 
eða telur meir en 1 milljón brúttórúm- 
lesta að lestatali. 
Samþykkt þessi skal öðlast gildi fyr- 
ir hvert það ríki, sem undirritar og 
fullgildir hana eftir afhendinsardag 
fullgildingarskjalanna, sem gildistaka 
samþykktarinnar er bundin við, sbr. 
1. tölulið, 6 mánuðum eftir að það 
ríki hefur afhent fullgildingarskjöl sín. 

12. gr. 
Sérhvert ríki, sem sótti ekki 10. fund 

ráðstefnu stjórnarerindreka um siglinga- 
lög, getur gerzt aðili að samþykkt þess- 
ari. 

Aðildarskjölin skal afhenda rikisstjórn 
Belgíu, sem skal síðan, fyrir milligöngu 
stjórnarerindreka, tilkynna öllum þeim 
ríkjum, sem hafa undirritað samþykktina 
og gerzt aðilar að henni, um afhendingu 
slíkra aðildarskjala. 
Samþykktin skal öðlast gildi fyrir það 

ríki, sem gerist aðili að henni, eftir sex 
mánuði, frá þeim degi að telja, er það 
afhenti aðildarskjölin, en þó eigi fyrir 
þann dag, er samþykktin öðlast gildi 
samkvæmt ákvæðum 1. töluliðs 11. sr. 
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Article 9. 
This Convention shall be open for 

signature by the States represented at the 
tenth session of the Diplomatic Con- 
ference on Maritime Law. 

Article 10. 
This Convention shall be ratified and 

the instruments of ratification shall be 
deposited with the Belgian Government 
which shall notify through diplomatic 
channels all signatory and acceding States 
of their deposit. 

Article 11. 
1) This Convention shall come into force 

six months after the date of deposit 
of at least ten instruments of ratifica- 
tion, of which at least five shall have 

been deposited by States that have 
each a tonnage equal or superior to 
one million gross tons of tonnage. 

2) For each signatory State which ratifies 
the Convention after the date of de- 
posit of the instrument of ratifica- 
tion determining the coming into force 
such as is stipulated in paragraph 1) 
of this Article, this Convention shall 
come into force six months after the 
deposit of their instrument of ratifica- 
tion. 

Article 12. 
Any State not represented at the tenth 

session of the Diplomatic Conference on 
Maritime Law may accede to this Con- 
vention. 

The instruments of accession shall be 
deposited with the Belgian Government 
which shall inform through diplomatic 
channels all signatory and acceding 
States of the deposit of any such instru- 
ments. 

The Convention shall come into force 
in respect of the acceding State six 
months after the date of the deposit of 
the instrument of accession of that State, 
but not before the date of entry into force 
of the Convention as established by 
Article 11 1).
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13. gr. 
Sérhverju aðildarríki skal heimilt að 

segja samþykkt þessari upp hvenær sem 
er, eftir að hún hefur öðlazt gildi fyrir 
það. Eftir sem áður skal slík uppsögn 
ekki öðlast gildi, fyrr en eitt ár er liðið 
frá þeim degi að telja, er ríkisstjórn 
Belgíu tók á móti tilkynningu um upp- 
sögn, en hún skal síðan, fyrir milligöngu 
stjórnarerindreka, tilkynna öllum þeim 
ríkjum, sem undirritað hafa samþykktina 
og gerzt aðilar að henni, um slíka upp- 
sögn. 

14. gr. 
1. Sérhverju aðildarríki skal vera heim- 

ilt, þegar það fullgildir þessa sam- 
þykkt, eða gerist aðili að henni, að 
lýsa því yfir með skriflegri tilkynn- 
ingu til ríkisstjórnar Belgíu, að sam- 
þykkt þessi skuli taka til sérhverra 
þeirra landssvæða, er það fer með ut- 
anríkismál fyrir. Sex mánuðum eftir 
að ríkisstjórn Belgíu hefur móttekið 
slíka tilkynningu, skal samþykktin 
taka til þeirra landssvæða, sem þar eru 
tilgreind, en þó eigi fyrr en þann sama 
dag, sem þessi samþykkt öðlast gildi 
fyrir slíkt aðildarríki. 

2. Sérhverju því aðildarríki, sem hefur 
gefið út tilkynningu samkvæmt 
ákvæðum 1. töluliðs þessarar grein- 
ar, þess efnis, að samþykkt þessi 
taki til einhvers þess landssvæðis, er 
það fer með utanríkismál fyrir, skal 
hvenær sem er upp frá því heimilt 
að lýsa því yfir, með tilkynningu til 
ríkisstjórnar Belgíu, að samþykktin 
taki ekki lengur til slíks landssvæðis. 
Slík uppsögn skal öðlast gildi, þegar 
eitt ár er liðið frá þeim degi að telja, 
er ríkisstjórn Belgíu hefur móttekið 
tilkynningu þar að lútandi. 

3. Ríkisstjórn Belgíu skal, fyrir milli- 
göngu stjórnarerindreka, tilkynna öll- 
um þeim ríkjum, sem undirritað hafa 
samþykktina og gerzt aðilar að henni, 
um sérhverja tilkynningu, sem hún 
hefur móttekið samkvæmt ákvæðum 
þessarar greinar. 
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Article 13. 

Each High Contracting Party shall 
have the right to denounce this Conven- 

tion at any time after the coming into 
force thereof in respect of such High 
Contracting Party. Nevertheless, this 
denunciation shall only take effect one 
year after the date on which notification 
thereof has been received by the Belgian 
Government which shall inform through 
diplomatic channels all signatory and 
acceding States of such notification. 

Article 14. 
1) Any High Contracting Party may at 

the time of its ratification of or ac- 
cession to this Convention or at any 
time thereafter declare by written 
notification to the Belgian Government 
that the Convention shall extend to 
any of the territories for whose inter- 

national relations it is responsible. 
The Convention shall six months after 
the date of the receipt of such notifica- 
tion by the Belgian Government extend 
to the territories named therein, but 
not before the date of the coming 
into force of this Convention in re- 
spect of such High Contracting Party; 

2) Any High Contracting Party which has 
made a declaration under paragraph 
1) of this Article extending the Con- 
vention to any territory for whose 
international relations it is responsible 
may at any time thereafter declare by 
notification given to the Belgian 
Government that the Convention shall 
cease to extend to such territory. 

This denunciation shall take effect 
one year after the date on which 
notification thereof has been received 
by the Belgian Government; 

3) The Belgian Government shall inform 
through diplomatic channels all signa- 
tory and acceding States of any noti- 
fication received by it under this Art- 
icle.
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15. gr. 
Sérhverju aðildarríki skal heimilt, þeg- 

ar 3 ár eru liðin frá því að þessi sam- 
þykkt öðlaðist gildi fyrir það, eða hve- 
nær sem er að þeim tíma liðnum, að fara 

þess á leit, að kölluð verði saman ráð- 

stefna til þess að taka til athugunar breyt- 
ingar á ákvæðum þessarar samþykktar. 

Sérhvert það aðildarríki, sem hyggst 
nota sér þennan rétt, skal tilkynna það 
ríkisstjórn Belgíu, en hún skal síðan kalla 

ráðstefnuna saman, áður en liðnir eru 6 
mánuðir frá þeim tíma að telja. 

16. gr. 
Varðandi samskipti þeirra ríkja, sem 

fullgilda þessa samþykkt eða gerast að- 
ilar að henni, skal samþykkt þessi koma 
í stað og fella úr gildi alþjóðasamþykkt 
um samræmingu tiltekinna reglna um tak- 
mörkun ábyrgðar eigenda skipa, sem und- 
irrituð var i Brussel hinn 25. ágúst 1924. 

Þessu til staðfestu hafa stjórnarerind- 
rekar, með fullu umboði, undirritað sam- 

þykkt þessa. 

Gert í Brússel hinn 10. dag október- 
mánaðar 1957, á frönsku og ensku, og 
skulu báðir textar vera jafngildir. Sam- 
þykktin er gerð í einu eintaki, sem ríkis- 
stjórn Belgíu ber að varðveita í skjala- 
safni sínu, og skal hún jafnframt gefa út 
staðfest eftirrit af henni. 

37 Nr. 10. 

Article 15. 
Any High Contracting Party may three 

years after the coming into force of this 
Convention in respect of such High Con- 
tracting Party or at any time thereafter 
request that a Conference be convened 
in order to consider amendments to this 
Convention. 

Any High Contracting Party proposing 
to avail itself of this right shall notify 
the Belgian Government which shall 
convene the Conference within six months 
thereafter. 

Article 16. 
In respect of the relations between 

States which ratify this Convention or 
accede to it, this Convention shall re- 
place and abrogate the International 
Convention for the unification of certain 
rules concerning the limitation of the 
liability of the owners of sea-going ships, 
signed at Brussels, on the 25th of August 
1924. 

In Witness whereof the Plenipotentia- 
ries, duly authorized, have signed this 
Convention. 

Done at Brussels, this tenth day of 

October 1957, in the French and English 

languages, the two texts being equally 
authentic, in a single copy, which shall 
remain deposited in the archives of the 
Belgian Government, which shall issue 
certified copies. 

Gjört að Bessastöðum, 1. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Emil Jónsson.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Hól í Ölfusi í Árnessýslu. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja frú Markúsínu Jónsdóttur, ábúanda jarð- 

arinnar Egilsstaða í Ölfusi, eyðijörðina Hól í Ölfusi í Árnessýslu fyrir það verð, 
er um kann að semjast eða ákveðið verður samkvæmt mati dómkvaddra manna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. febrúar 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 12. . 15. febrúar 1968. 

LOG 

um viðauka við lög nr. 4 31. marz 1967, um ráðstafanir 

vegna sjávarútvegsins. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 1. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Auk þeirra verðuppbóta, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar, er heimilt að 

greiða úr ríkissjóði 12,5 milljónir króna til að bæta útgerðarmönnum tjón á fiski- 
netum, er þeir hafa orðið fyrir á vetrarvertíð 1967. Landssamband íslenzkra útvegs- 
manna skal ráðstafa þessu fé í samráði við Fiskifélag Íslands. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. febrúar 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins. 

ForseTr ÍsraANnDs 

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

1. gr. 
Á árinu 1968 er ríkisstjórninni heimilt að greiða fiskseljendum verðbót á línu- 

fisk, er komi til skipta á milli sjómanna og útgerðarmanna samkvæmt samning- 
um um hlutaskipti. Verðbót þessi skal nema 30 aurum á hvert kíló fisks á tíma- 
bilinu 16. mai til 30. september, en 60 aurum á tímabilunum 1. janúar til 15. maí 
og 1. október til 31. desember. 

2. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að greiða allt að 152 m.kr. til að tryggja rekstur hrað- 

frystihúsa á árinu 1968, þar af allt að 4 m.kr. til frystingar á rækju. Fé þetta skal 
skiptast á milli frystihúsanna í hlutfalli við framleiðslu þeirra á árinu 1968 af 
frystum fiskafurðum, öðrum en síldarafurðum. Seðlabanki Íslands skal sjá um út- 
hlutunina í samráði við Landsbanka Íslands og Útvegsbanka Íslands eftir reglum, 
sem sjávarútvegsmálaráðherra setur. 

Þá er ríkisstjórninni heimilt að greiða á árinu 1968 25 m.kr. til hraðfrystihúsa 
í sambandi við endurskipulagningu hraðfrystiiðnaðarins. Seðlabanki Íslands úthlut- 
ar fé þessu til tiltekinna hraðfrystihúsa í samráði við Landsbanka Íslands og Út- 
vegsbanka Íslands og fulltrúa hraðfrystiiðnaðarins, að fengnu samþykki sjávar- 
útvegsmálaráðherra. 

Gjört að Bessastöðum, 18. marz 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

27. marz 1968. = Nr. 14. 

LÖG 

um breyting á siglingalögum, nr. 66 31. des. 1963. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
192. gr. orðist svo: 
Sjótjónsframlag af hálfu farms ábyrgist eigandi hinna framlagsskyldu muna 

með þeim einum, en ekki með öðrum eignum. 

2. gr. 
6. málsgr. 199. gr. orðist svo: 
Eigandi farms eða muna, sem til farms hafa talizt, ábyrgist greiðslu björgunar- 

launa aðeins með þeim munum, sem björgun tekur til, en ekki með öðrum eignum.



Nr. 14. 40 27. marz 1968. 

3. gr. 
205. gr. orðist svo: 
Utgerðarmaður ber takmarkaða ábyrgð á þeim kröfum, sem hér verða taldar: 

1. Bótakröfum vegna lífs- eða líkamstjóns manna, sem staddir eru á skipi til að 
fylgjast með því, og bótakröfum vegna tjóns á munum, sem í skipi eru. 

2. Bótakröfum vegna tjóns á mönnum eða munum af völdum manna, sem á skipi 
eru. 

3. Bótakröfum vegna tjóns á mönnum eða munum, þegar krafa á rót sína að 
rekja til siglingar skips eða starfrækslu, fermingar, affermingar eða flutnings 
á farmi eða flutnings á farþegum, skipgöngu þeirra eða landgöngu. 
Bótakröfum vegna tjóns á hafnarmannvirkjum, skipakvíum eða siglingaleiðum. 
Bótakröfum, sem rísa af skyldu til að fjarlægja skip eða muni í skipi, sem 
sokkið hefur, strandað eða verið yfirgefið. 

á
a
 

Ákvæði um takmarkaða ábyrgð gilda ekki um kröfur vegna lífs- eða líkamstjóns 
skipstjóra, skipverja, annarra manna, sem ráðnir eru hjá útgerðarmanni, eða leið- 

sögumanns, enda hafi slys borið að höndum, er hlutaðeigandi var staddur á skipi 
eða vann í þágu skips. 

Ákvæði um takmarkaða ábyrgð gilda ekki um kröfur, sem rísa af yfirsjónum 
eða vanrækslu útgerðarmanns sjálfs, nema hann gegni jafnframt starfa á skipi sem 
skipstjóri eða skipverji og honum hafi orðið á yfirsjón eða vanræksla í því starfi. 

Ef útgerðarmaður á gagnkröfu á hendur kröfuhafa, og báðar kröfurnar stafa 
af sama atburði, nær takmörkun ábyrgðar aðeins til þess hluta aðalkröfu, sem fer 
fram úr gagnkröfunni. 

4. gr. 
206. gr. orðist svo: 
Þegar ábyrgð er takmörkuð, ábyrgist útgerðarmaður með allt að 1000 frönkum 

fyrir hverja rúmlest af lestatali skips, þó aldrei með lægri fjárhæð en 150000 
frönkum. 

Þegar um bætur fyrir lífs- eða líkamstjón er að ræða, skal ábyrgðarfjárhæð 
hækka um 2100 franka fyrir hverja rúmlest. Hækkunin skal þó ekki nema lægri 
fjárhæð en 630 000 frönkum. 

Með franka er átt við mynteiningu, sem hefur að innihaldi 65% milligramm af 
gulli með 900/1000 skírleika og um ræðir í 3. gr. alþjóðasamþykktar um takmörkun 
á ábyrgð útgerðarmanna, sem gerð var í Brússel 10. október 1957. Reikna skal 
mynteiningu þessa til íslenzks gjaldeyris eftir gengi þann dag, sem útgerðarmaður 
setur tryggingu fyrir ábyrgð sinni, eða, ef trygging hefur ekki verið sett, eftir gengi 
þann dag, er greiðsla fer fram. 

Með lestatali vélknúinna skipa er átt við nettó rúmlestatal að viðbættu því 
vélarúmi, sem við ákvörðun á nettó rúmlestatali er dregið frá brúttó rúmlestatali. 
Um önnur skip er með lestatali átt við nettó rúmlestatal. 

5. gr. 
207. gr. orðist svo: 
Kröfum, sem takmarkaðri ábyrgð sæta eftir 205. gr. og stafa af sama atburði, 

skal fullnægja af ábyrgðarfjárhæðum samkvæmt 206. gr., eins og hér segir: 
Greiða skal kröfur vegna lífs- eða líkamstjóns af fjárhæð samkvæmt 2. málsgr. 

206. gr. Nægi hún ekki til fullrar greiðslu, skulu eftirstöðvar greiddar af fjárhæð 
samkvæmt 1. málsgr. 206. gr. að réttri tiltölu við aðrar kröfur. 

Úthluta skal fjárhæðum samkvæmt 1. og 2. málsgr. 206. gr. þannig, að kröfur 
greiðist að réttri tiltölu við upphæðir þeirra.
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Nú hefur útgerðarmaður greitt að fullu eða að hluta kröfu, sem takmarkaðri 

ábyrgð sætir eftir 205. gr., eða hann sýnir fram á, að hann muni ekki komast hjá 
að greiða slíka kröfu síðar, og á hann þá rétt til, að krafan sé talin með, þegar 
ábyrgð hans gagnvart öðrum kröfuhöfum er ákveðin, enda hefði verið unnt að 

koma kröfunni fram á hendur honum hér á landi. 

6. gr. 
208. gr. orðist svo: 
Kyrrsetning til tryggingar kröfu, sem takmarkaðri ábyrgð sætir, verður ekki 

framkvæmd né henni uppi haldið hér á landi gegn mótmælum útgerðarmanns, ef 

hann setur tryggingu fyrir allri ábyrgðarfjárhæð ásamt vöxtum og málskostnaði 

eftir mati dómara. Tryggingin skal koma að notum öllum kröfuhöfum, sem sæta 

takmarkaðri ábyrgð á kröfum sínum, enda getur enginn þeirra krafizt frekari 

tryggingar. 

Nú hefur útgerðarmaður í því skyni að afstýra kyrrsetningu eða fá hana fellda 

niður sett tryggingu fyrir lægri fjárhæð en í 1. málsgr. getur, en hann óskar síðar 

að auka trygginguna, svo að hún nægi fyrir allri ábyrgðarfjárhæð, og skal við- 

komandi dómstóll þá heimila honum það. Gilda ákvæði 1. málsgr. þá um trygging- 

una, eftir því sem við á. 
Þegar útgerðarmaður hefur sett fulla tryggingu samkvæmt 1. eða 2. málsgr., á 

hann rétt til, að hann sé leystur frá sérhverri eldri tryggingu fyrir kröfum, sem 
umrædd trygging fyrir allri ábyrgðarfjárhæð tekur til. 

7. gr. 
209. gr. orðist svo: 

Nú hefur skip eða önnur eign útgerðarmanns verið kyrrsett til tryggingar 
kröfu, sem takmarkaðri ábyrgð sætir eftir 205. gr., eða trygging hefur verið sett 
til að afstýra slíkri kyrrsetningu, og er þá heimilt að fella kyrrsetningu niður eða 
leysa tryggingu, ef leitt er í ljós, að útgerðarmaður hefur þegar sett fulla tryggingu 
erlendis fyrir allri ábyrgðarfjárhæð, sbr. 206. gr., enda eigi kröfuhafi aðgang að 

þeirri tryggingu. 
Fella skal niður kyrrsetningu, sem um getur í 1. málsgr., og leysa skal trygg 

ingu, sem sett hefur verið til að afstýra slíkri kyrrsetningu, ef fullnægjandi trygg 
ing, sem kröfuhafi á aðgang að, hefur þegar verið sett á hafnarstað, eins og hér 
á eftir segir, í landi, sem gerzt hefur aðili að alþjóðasamþykkt um takmörkun á 
ábyrgð útgerðarmanna, er gerð var í Brissel 10. október 1957: 

a. Á hafnarstað þeim, þar sem krafan varð til vegna atburðar, er þar gerðist, eða, 
hafi atburðurinn ekki gerzt í höfn, á fyrsta hafnarstað, sem skipið kom til, 

eftir að atburðurinn gerðist. 
b. Á landsetningarstað, ef um kröfu vegna lífs- eða líkamstjóns er að ræða. 

c. Á affermingarstað, ef krafan stafar af spjöllum á farmi. 

Ef ekki hefur í upphafi verið sett fullnægjandi trygsing fyrir ábyrgð eftir 206. 
gr., en útgerðarmaður setur síðar fulla tryggingu fyrir því, sem á vantar, ásamt 
vöxtum og málskostnaði eftir mati dómara, skal beita ákvæðum 1. og 2. málsgr., 

eftir því sem við á. 

g 
ö 

sg #5 

210. gr. orðist svo: 8. gr. 
Útgerðarmaður á þess kost, á hvaða tíma sem er, að leggja undir úrlausn niður- 

jöfnunarmanns sjótjóns allt það, sem varðar takmörk ábyrgðar hans eða úthlutun 

ábyrgðarfjárins. Þó að hann hafi valið þessa leið, getur hver kröfuhafi samt fengið 
úr því skorið með dómi, hverri fjárhæð krafa hans mundi nema, ef ábyrgð væri 

A6
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ekki takmörkuð. Útgerðarmaður getur og krafizt, að niðurjöfnunarmaður sjótjóns 
setji tilteknum kröfuhöfum hæfilegan frest til málshöfðunar. 

Niðurjöfnunarmanni sjótjóns er heimilt að kveðja kröfuhafa, með þriggja 
mánaða fyrirvara hið mesta, til að lýsa kröfum sinum. Getur hann gert það með 
þeim hætti, sem hann telur bezt henta hverju sinni. 

Skylt er þeim, sem hlut eiga að máli, að veita niðurjöfnunarmanni alla þá 
fræðslu og afla beirra sönnunargagna, sem hann telur máli skipta. 

Útgerðarmaður ber kostnað af starfi niðurjöfnunarmanns sjótjóns. 
Ágreining um réttmæti úrlausnar niðurjöfnunarmanns sjótjóns má bera undir 

dómstóla. 

211. gr. orðist svo: 9. gr. 

Nú hefur útgerðarmaður að fullu innt af hendi þá fjárhæð, sem honum var skylt 
eftir reglum um takmörkun ábyrgðar, en síðar kemur fram, að aðrir kröfuhafar 
áttu rétt til greiðslu af ábyrgðarfjárhæðinni, og er hann þá ekki skyldur til meiri 
greiðslu, enda hafi hann ekki vitað af þessum kröfum, þegar hann greiddi hitt, og 
ekki verður álitið, að hann hefði fengið vitneskju um þær þrátt fyrir hæfilega eftir- 
grennslan. 

Nú hefur kröfuhafi fengið með þessum hætti fé, sem öðrum bar að réttu, og 
ber honum þá að greiða viðkomandi aðila hina ofteknu fjárhæð, enda hafi hann 
haft vitneskju um kröfu umrædds aðila, þegar hann tók við fénu. 

212. gr. orðist svo: 10. gr. 

Ákvæðum um takmörkun á ábyrgð útgerðarmanns skal beita, eftir því sem við 
á, þegar ábyrgð á kröfum, sem í 205. gr. getur, hvílir á eiganda skips, afnotahafa, 
farmsamningshafa eða umráðamanni. Sama er um ábyrgð, sem hvílir á leiðsögu- 
manni, skipstjóra, skipverja eða öðrum, sem til starfs eru ráðnir hjá útgerðarmanni, 
eiganda skips, afnotahafa, farmsamningshafa eða umráðamanni, enda hafi ábyrgð 
á þá fallið í sambandi við framkvæmd á umræddu starfi þeirra, og skiptir ekki 
máli, þó að hlutaðeigandi hafi fellt á sig ábyrgð með yfirsjónum eða vanrækslu í 
starfi. 

Samtala þeirra fjárhæða, sem ábyrgð útserðarmanns og annarra aðila samkvæmt 
1. málsgr. takmarkast við, skal um kröfur, sem stafa af sama atburði, ekki fara 

fram úr fjárhæðum þeim, sem ákveðnar eru í 206. gr. 

11. gr. 
213. gr. orðist svo: 
Beita skal ákvæðum kafla þessa, þegar krafizt er takmörkunar á ábyrgð fyrir 

íslenzkum dómstóli. 

12. gr. 
214. og 215. gr. falla úr gildi. 
Fyrir „213. gr.“ í 2. málsgr. 222. gr., 2. málsgr. 223. gr. og 229. gr. komi: 211. gr. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Kröfur, sem stofnazt hafa fyrir gildistöku laganna, skal dæma eftir eldri lögum. 

Gjört að Bessastöðum, 27. marz 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eggert G. Þorsteinsson,
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LÖG 

um breyting á umferðarlögum, nr. 26 2. maí 1958. 

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

Þykki mínu: 

Á eftir 1. mgr. 5. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: 
Í fólksbifreiðum, sem flytja mega 8 farþega eða færri, og vörubifreiðum, sem 

skráðar eru fyrir allt að 1000 kg farm (sendiferðabifreiðum) og skráðar eru í fyrsta 
sinn eftir 1. janúar 1969, skulu vera öryggisbelti fyrir ökumann og farþega í fram- 
sæti. Ákvæði þetta gildir frá sama tíma um allar kennslubifreiðar og bifreiðar, sem 
leigðar eru án ökumanns. Óheimilt er að nota önnur öryggisbelti en þau, sem bifreiða- 
eftirlit ríkisins hefur viðurkennt. 

Gjört að Bessastöðum, 28. marz 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Jóhann Hafstein. 

8. marz 1968. . Nr. 16. 

LÖG 

um heimild handa siglingamálaráðherra til að veita Hans Samúelssyni 

stýrimannsskírteini á íslenzkum skipum. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Siglingamálaráðherra skal heimilt að veita Hans Samúelssyni, stýrimanni, 

Bræðraborgarstíg 19, Reykjavík, undanþágu frá því að ganga undir farmannapróf 
við Stýrimannaskólann í Reykjavík, samkvæmt lögum nr. 5 14. marz 1955, um 
Stýrimannaskólann í Reykjavík, og láta honum í té stýrimanns- og skipstjóra- 
skírteini á fiski- og verzlunarskipum af hvaða stærð sem er, enda fullnægi hann 
ákvæðum laga nr. 66 17. júlí 1946 um siglingatíma. Skulu próf hans frá sjómanna- 
skólanum í Marstal í Danmörku jafngilda íslenzkum prófum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 8. marz 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  
Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til byggingar 

dráttarbrauta og skipasmíðastöðva. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán til byggingar dráttarbrauta og skipa- 

smíðastöðva, allt að 50 millj. kr. samtals, samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórn- 
arinnar, þó ekki meir en 60% af kostnaðarverði framkvæmda á hverjum stað, gegn 
þeim tryggingum, sem ríkisstjórnin metur gildar. 

Ef sérstaklega stendur á að dómi ráðherra, má upphæð ríkisábyrgðar nema allt 

að 80%, enda séu fyrir hendi fullnægjandi tryggingar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Magnús Jónsson. 

Nr. 18. = 5. apríl 1968. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 102/1962, um ættaróðul, ættarjarðir, erfðaábúð 

og sölu þjóð- og kirkjujarða. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Fyrirsögn V. kafla hljóði svo: 
Um lausn frá óðalsákvæðum, ráðstöfun ættaróðals og erfðir. 

2. gr. 
Upphaf 17. gr. hljóði svo: 
Þegar óðalsbóndi verður að bregða búi vegna elli, vanheilsu eða af öðrum 

þeim ástæðum, sem valda því, að honum er ókleift að halda áfram búskap, er 
landbúnaðarráðherra heimilt að leysa óðalið frá óðalsákvæðum, ef engir þeirra ætt- 
ingja, sem rétt hafa til óðalsins, vilja taka við því til ábúðar, enda mæli sýslu- 
nefnd og Búnaðarfélag Íslands með þeirri ráðstöfun. Samþykki landbúnaðarráð-
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herra lausn óðals frá óðalsákvæðum, er óðalsréttarhafa heimilt að selja það við því 
verði og þeim kaupanda, er hann kýs, enda hafi þeir, sem forkaupsrétt eiga að 
lögum, hafnað honum. 

Þegar óðalsbóndi annars bregður búi eða deyr o. s. frv. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

5. apríl 1968. Nr. 19. 

LÖG 

um breyting á lögum um Iðnlánasjóð, nr. 68 10. okt. 1967. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Á eftir 3. mgr. 1. töluliðs 5. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Verja skal 10% af árlegu iðnlánasjóðsgjaldi frá 1. janúar 1968 til að greiða 

fyrir hagrannsóknum í þágu iðnaðarins og aðgerðum, sem stuðla að þjóðhagslega 
hagkvæmri iðnþróun í landinu. Stjórn sjóðsins ráðstafar þessu fé í samráði við 
Félag íslenzkra iðnrekenda og Landssamband iðnaðarmanna. 

2. gr. 
Við 7. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Ríkisstjórninni er heimilt að greiða til lánadeildar veiðarfæraiðnaðar allt að 

1.5 millj. króna til að bæta innlendum veiðarfæraiðnaði það tjón, sem hann hefur, 
að mati stjórnar Iðnlánasjóðs, beðið vegna ákvarðana stjórnarvalda um breytingu 
á reglum um möskvastærðir fiskineta 1963 og 1964. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Jóhann Hafstein.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 60 21. marz 1962, um verkamannabústaði. 

Forseti Ístanps 

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

1. gr. 
8. tl. 6. gr. hljóði svo: 
Að ákveðið sé í samþykktum félagsins, að enginn, sem keypt hefur íbúð af 

félaginu, megi selja hana, nema stjórn byggingarfélagsins hafi áður hafnað for- 
kaupsrétti félagsins vegna, og ekki framleigja, nema með leyfi stjórnar félagsins. 
Söluverð slíkrar íbúðar má ekki vera hærra en síðasta kaupverð hennar, að við- 
bættri verðhækkun, sem skv. vísitölu byggingarkostnaðar hefur orðið á þeim hluta 
kostnaðarverðs íbúðarinnar, sem fallið hefur í gjalddaga og verið greiddur af selj- 

anda, þegar sala fer fram. Enn fremur skal bæta við virðingarverði þeirra end- 
urbóta, sem á sama tíma hafa verið gerðar, og draga frá hæfilega fyrningu, hvort 
tveggja skv. mati dómkvaddra manna. Sé um framleigu að ræða, ákveður stjórn 
félagsins, hve há leigan megi vera, og miðast hún við raunverulegan kostnað 
eiganda skv. mati á íbúðinni eða hluta hennar, sem leigður er. 

Ef maður hefur átt íbúðina í 10 ár, má hann að auki njóta verðhækkunar, 
sem svarar helmingi af eftirstöðvum byggingarlánsins, enda greiði hann upp 
helming af eftirstöðvum lánsins, þegar sala fer fram. En hafi maður átt íbúðina 
i 20 ár, má hann njóta verðhækkunar á verði allrar íbúðarinnar, ef hann greiðir 

eftirstöðvar lánsins að fullu. 

Nú er íbúð, sem keypt hefur verið af byggingarfélagi samkvæmt þessum 
tölulið, seld á nauðungaruppboði, samkvæmt lögum nr. 57 25. maí 1949, um nauð- 

ungaruppboð, og getur þá stjórn byggingarfélagsins neytt forkaupsréttar síns og 
krafizt þess á uppboðsþingi, að eignin verði lögð félaginu út til eignar á því 
verði, sem hæst hefur verið boðið í eignina, eða á söluverði samkvæmt þessum 
tölulið, ef það er lægra en hæsta boð. Söluverð þetta skal ákveðið áður en liðinn 
er sá frestur, sem uppboðshaldari hefur, samkvæmt uppboðsskilmálum, til sam- 
þykkis eða synjunar á boði, enda veiti uppboðshaldari stjórn byggingarfélags hæfi- 
legan frest til þess að fá ákvörðun söluverðsins. Að fengnu afsali samkvæmt þessu 
ákvæði skal afmá í veðmálabókum veðbönd og höft á eigninni samkvæmt 36. grein 
laga nr. 57 25. maí 1949, um nauðungaruppboð. 

2. gr 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi 3. gr. laga nr. 35 8. 

maí 1965, um breyting á lögum nr. 60/1962, um verkamannabústaði. 

Gjört í Reykjavík, 8. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eggert G. Þorsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 9—-20. Útgáfudagur 24. apríl 1968.
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27. apríl 1968. 47 Nr. 21. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 
5. gr. orðist svo: 
Veðlánakerfi til aðstoðar við byggingu íbúðarhúsnæðis skal starfrækt undir 

sameiginlegri stjórn húsnæðismálastjórnar og veðdeildar Landsbanka Íslands. 
Til öflunar fjár í byggingarsjóð ríkisins er veðdeild Landsbanka Íslands heim- 

ilt að gefa út og selja skuldabréf (bankavaxtabréf) sem svarar heildarupphæð ár- 
legra lánveitinga húsnæðismálastjórnar til íbúðabvgginga. Skuldabréf þessi skulu 
vera með föstum vaxtafæti og endurgreiðast með jöfnum ársgreiðslum vaxta og af- 
borgana (annuitet), sjá þó 5. málsgr. þessarar gr. 

Skuldabréf þessi og vextir af þeim skulu vera undanþegin sköttum, útsvari og 
framtalsskyldu á sama hátt og innstæður í bönkum. 

Ríkissjóður ber einfalda ábyrgð á skuldbindingum samkvæmt bréfum þessum. 
Hagstofa Íslands skal reikna vísitölu, er sýnir breytingar á dagvinnutímakaupi 

fyrir almenna verkamannavinnu í Reykjavík, samkvæmt nánari ákvörðun hennar. 

Grunntími þessarar vísitölu skal vera 1. febrúar 1968, og skal hún framvegis reiknuð 
fjórum sinnum á ári, miðað við fyrsta dag mánaðanna febrúar, maí, ágúst og nóv- 
ember. Gildistími hverrar vísitölu í sambandi við útgáfu skuldabréfa samkvæmt 2. 
málsgr. þessarar gr. og C-liðs 7. gr. er 3 mánuðir og reiknast frá 1. degi þess mán- 
aðar, er vísitalan er við miðuð. 

Á ársgreiðslur lána, er byggingarsjóður tekur samkvæmt 2. málsgr. þessarar 
gr. skal greiða hlutfallslega viðbót, sem svarar helmingi þeirrar hækkunar, er 
hverju sinni hefur orðið á kaupvísitölu (sbr. 5. málsgr. þessarar gr.) frá útgáfutíma 
skuldabréfs og til 1. febrúar næst fyrir hverja ársgreiðslu. 

Ráðherra ákveður að öðru leyti gerð þessara skuldabréfa og selur nánari reglur 
um útgáfu þeirra. Skal fara eftir þeim reglum, er gilda um útgáfu bankavaxtabréfa 
veðdeildar Landsbankans, nema ráðherra ákveði annað. 

2. gr. 
3. málsgr. A-liðs 7. gr. orðist svo: 

.  Húsnæðismálastjórn getur enn fremur veitt sveitarfélögum, Öryrkjabandalagi 
Íslands og elliheimilum lán til byggingar leiguhúsnæðis í kaupstöðum og kaup- 
túnum. Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um slíkar leiguíbúðir. 

AT 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. gr. 

Aftan við A-lið 7. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Húsnæðismálastjórn er heimilt, á meðan á byggingartíma stendur, að veita lán 

til byggingarmeistara og byggingarfyrirtækja, er byggja íbúðir, sem fyrirhugað er 

að selja fullgerðar til einstaklinga, sem fullnægja útlánareglum húsnæðismála- 

stjórnar. Lán þessi skiptist síðan milli væntanlegra íbúðarkaupenda. 

Það er skilyrði fyrir slíkum lánum, að íbúðirnar verði eigi seldar, nema hús- 

næðismálastjórn samþykki söluverð þeirra fullgerðra. Við verðlagningu íbúðanna 

skal höfð hliðsjón af byggingarvísitölu. 

4. gr. 

Fyrri málsgr. C-liðs 7. gr. orðist svo: 

Ársvextir af lánum þessum skulu vera 4%, þau skulu vera afborgunarlaus 

fyrsta árið, en endurgreiðast síðan að fullu á 25 árum með jöfnum ársgreiðslum 

vaxta og afborgana (annuitet). Hvert lán skal vera tryggt með 1. veðrétti í viðkom- 

andi íbúð. Á vexti af lánum þessum fyrsta árið, og af ársgreiðslum af þeim siðar, 

skal skuldari greiða hlutfallslega viðbót, sem svarar helmingi þeirrar hækkunar, er 

hverju sinni hefur orðið á kaupvísitölu (sbr. 5. málsgr. 5. gr.) frá lántökutíma og 

til 1. febrúar næst fyrir hverja ársgreiðslu. Til greiðslu á kostnaði veðdeildar Lands- 

bankans vegna starfa hennar í þágu byggingarsjóðs skulu skuldarar árlega greiða 

sem svarar /4% af lánsfjárhæðinni. Skal gjald þetta reiknað á sama hátt og árlegir 

vextir, og við það skal lögð hlutfallslega sama vísitöluviðbót og greidd er á árs- 

greiðslu af láninu hverju sinni. 

5. gr. 

1. málsl. 3. málsgr. 10. gr. orðist svo: 

Þegar sá, sem sparað hefur fé og lagt í sjóð samkvæmt 1. málsgr., hefur náð 26 

ára aldri — eða stofnað til hjúskapar, verði það fyrr — skal hann eiga þess kost 

að fá endurgreitt sparifé sitt samkvæmt 1. málsgr. með 4% vöxtum frá þeim tíma, 

er það var inn lagt, og með viðbót samkvæmt kaupvísitölu (sbr. 5. málsgr. 5. gr.). 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þeir, sem fengið hafa vísitölubundin lán hjá veðdeild Landsbankans á timabil- 

inu 24. júlí 1964 og til gildistöku þessara laga, skulu á gjalddaga ársgreiðslu 1. maí 

1968 greiða álag á hana samkvæmt vísitölu 194 stig. Tekur þetta jafnt til lána, sem 

tengd eru framfærsluvísitölu, sem til lána, sem tengd eru kaupgreiðsluvísitölu. Á 

ársgreiðslur af slíkum lánum, sem falla í gjalddaga eftir 1. maí 1968, skulu skuld- 

arar greiða hlutfallslega viðbót sem svarar helmingi þeirrar hækkunar, sem hverju 

sinni hefur orðið á kaupvísitölu (sbr. 5. málsgr. 5. gr.) frá 1. febrúar 1968 og til 1. 

febrúar næst fyrir gjalddaga hverrar ársgreiðslu. 

Gjört að Bessastöðum, 27. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Eggert G. Þorsteinsson.
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LOG 

um gjaldmiðil Íslands. 

Forseti fsLANDS 

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

1. gr. 
Gjaldmiðill Íslands nefnist króna, er skiptist í hundrað aura. 
Í skiptum skulu notaðir peningaseðlar og slegnir peningar (mynt). 

2. gr. 
Seðlabanki Íslands hefur einkarétt til að láta gera og gefa út peningaseðla og 

láta slá og gefa út peninga úr málmi. 

3. gr. 
Peningaseðlar þeir, sem Seðlabanki Íslands lætur gera og gefur út, og pen- 

ingar þeir, sem hann lætur slá og gefur út, skulu vera lögeyrir í allar greiðslur 
hér á landi með fullu ákvæðisverði. 

4. gr. 
Ráðherra ákveður, að tillögu Seðlabanka Íslands, gerð, lögun, útlit og ákvæðis- 

verð peningaseðla þeirra, sem bankinn lætur gera og gefur út, og skal birta aug- 
lýsingu um það efni. 

5. gr. 
Seðlabanki Íslands skal láta slá peninga úr málmi (mynt), er fullnægi eðli- 

legri þörf á skiptimynt á hverjum tíma. 
Ráðherra skal, að tillögu bankans, ákveða ákvæðisverð peninga þeirra, sem slá 

skal, svo og gerð, þunga, stærð og málmblöndu, og skal birt auglýsing um það efni. 
Peningar þessir skulu það rétt slegnir, að mismunur á þunga einstakra peninga, 

sem eiga að hafa sömu þyngd, skal eigi nema meiru en einum af hundraði. 

6. gr. 
Eigi eru aðrir en bankar og sparisjóðir skyldugir að taka við greiðslu í einu 

á meira fé en 500 krónum í slegnum peningum. 

7. gr. 
Peningaseðlar, sem eru svo skemmdir, að númer þeirra og ákvæðisverð verður 

eigi örugglega greint, eru eigi lögmætur gjaldmiðill. 

Slegnir peningar, sem svo eru slitnir eða skemmdir, að áletranir á þeim eru 
eigi vel læsilegar, teljast ekki lögmætur gjaldmiðill. 

Ákveða má með reglugerð, sem sett skal af ráðherra, að Seðlabanki Íslands 
megi þó leysa slíka seðla og slegna peninga til sín með fullu verði eða hluta af verði. 

8. gr. 
Að tillögu Seðlabanka Íslands er ráðherra heimilt að ákveða með reglugerð, 

að fjárhæð sérhverrar kröfu eða reiknings skuli greind með heilum tug aura, 
þannig að hálfum tug aura eða lægri fjárhæð skuli sleppt, en hærri fjárhæð í 
aurum hækkuð í heilan tug aura.
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9. gr. 

Þeir seðlar og slegnir peningar, sem við gildistöku laga þessara eru lögmætur 

gjaldmiðill á Íslandi, skulu halda gildi sínu. 

10. gr. 

Að tillögu Seðlabanka Íslands er ráðherra heimilt að ákveða, að innkalla skuli 

einstakar gerðir seðla og sleginna peninga, sem í umferð eru, og þeir hætta að 

vera lögmætur gjaldmiðill í lögskiptum. 

Frestur til að afhenda seðla þá og slegna peninga, sem innkallaðir eru, skal 

vera 12 mánuðir frá birtingu auglýsingar um innköllunina. Á innköllunarfrest- 

inum skulu allir bankar og sparisjóðir skyldugir að taka við peningum þeim, sem 

innkalla skal, og láta í staðinn peninga, sem eigi skal innkalla. Á innköllunarfrest- 

inum eru peningar þeir, er innkalla skal, lögmætur gjaldmiðill í lögskiptum manna, 

en hætta að vera lögmætur gjaldmiðill að frestinum liðnum. Seðlabanka Íslands er 

þó skylt að innleysa slíka peninga í ekki skemmri tíma en aðra 12 mánuði eftir 

lok 12 mánaða frestsins. 
Ráðherra skal með reglugerð selja nánari ákvæði um framkvæmd innköll- 

unar hverju sinni. 
Ákvæði 1. mgr. taka eigi til almennrar innköllunar gjaldmiðils. 

11. gr. 

Ráðherra sá, sem fer með bankamál, setur reglugerðir allar um framkvæmd 

laga þessara. 

12. gr. 

Með lögum þessum eru felld úr gildi peningalög frá 23. maí 1873, lög nr. 19 frá 

27. júní 1925, um innlenda skiptimynt, lög nr. 26 frá 14. júní 1929, um heimild 

fyrir ríkisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna alþingishátíðarinnar 1930, lög 

nr. 116 frá 7. nóvember 1941, um útgáfu krónuseðla, lög nr. 117 frá 27. nóvember 

1947, um breytingu á þeim lögum, lög nr. 47/1961, um heimild fyrir ríkisstjórn- 

ina til þess að láta gera minnispening í tilefni af 150 ára afmæli Jóns Sigurðs- 

sonar, svo og öll önnur lög og ákvæði, sem kunna að brjóta í bága við lög þessi. 

13. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Heimilt er ríkissjóði að selja pening þann, sem sleginn var samkvæmt heimild 

í lögum nr. 47/1961, með allt að 50% álagi á nafnverð. Ágóða þeim, sem verða 

kann af sölu peningsins, skal verja til framkvæmda á fæðingarstað Jóns Sigurðs- 

sonar, Rafnseyri við Arnarfjörð. 

Gjört í Reykjavík, 23. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 21—22. Útgáfudagur 30. apríl 1968.
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19. apríl 1968. öl Nr. 23. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 49 20. apríl 1963, um byggingarsjóð aldraðs fólks. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Niðurlag 2. gr. laganna orðist svo: hentugar íbúðir og dvalarheimili fyrir 
aldrað fólk. 

2. gr. 
Á eftir orðunum „að reisa íbúðir“ í 5. gr. laganna komi: og dvalarheimili. 

3. gr. 
Við 7. gr. laganna bætist: 
Lán, sem veitt eru úr sjóðnum til byggingar dvalarheimila, mega nema allt að 

20% af kostnaðarverði þeirra, og skulu þau tryggð með veði í heimilunum. Heimilt 
er að veita lánin á eftir eða samhliða veðlánum annars staðar frá, er nemi allt 
að 60% af kostnaðarverði íbúðanna. 

4. gr. 
Við 8 gr. laganna bætist: 
Við byggingu dvalarheimilis nægir ábyrgð sveitarfélags. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

2. maí 1968. . Nr. 24. 
LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætlunar 
fyrir árið 1968. 

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

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu innan- 

lands ríkisskuldabréf eða spariskírteini að upphæð allt að 75 millj. kr. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 

Heimilt er að verðtryggja skuldabréf þau og spariskirteini, sem gefin verða 

út skv. 1. gr, með því að binda vexti af þeim og afborganir vísitölu. 

Um lánstíma, vexti og önnur lánskjör svo og fyrirkomulag verðtryggingar 

fer eftir ákvörðun ráðherra. 

3. gr. 

Ríkisskuldabréfin og spariskirteinin, sbr. 1. gr., svo og vextir af þeim og verð. 

bætur skulu undanþegin framtalsskyldu og skattlagningu á sama hátt og sparifé, 

sbr. 21. gr. laga nr. 55/1964. 

4. gr. 

Ráðherra er heimilt að gefa út ný ríkisskuldabréf eða spariskirteini skv. 

ákvæðum 2. gr., eftir því, sem á þarf að halda, í stað þeirra, er upphaflega verða 

útgefin skv. ákvæðum 1. gr. að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót. 

II. KAFLI 

5. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka erlent lán að jafn- 

virði allt að 275 millj. kr. 

6. gr. 

Heimilt er að endurlána fé skv. 5 gr., og skal það gert með gengisákvæði og 

að öðru leyti með þeim kjörum, sem fjármálaráðherra ákveður. 

7. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast lán hjá Við- 

reisnarsjóði Evrópuráðsins (Council of Europe Resettlement Fund), sem tekið 

mun af Framkvæmdasjóði Íslands, að fjárhæð $ 500 þús. Lánsfé þessu skal verja 

til flugvalla-, hafna- og vegaframkvæmda á Vestfjörðum. 

8. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka vörukaupalán hjá 

ríkisstjórn Bandaríkjanna (P. L. 480 lán) allt að $ 1425 þús. 

9. gr. 

Heimilt er fjármálaráðherra að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs að fjárhæð allt 

að 10 millj. kr. til tækjakaupa í þágu flugmála og raforkumála. 

HI. KAFLI 

10. gr. 

Heimilt er að endurlána Framkvæmdasjóði allt að 113 millj. kr. af láni því, 

er um ræðir í 5. grein. 

11. gr. 

Lánsfé því, sem aflast með sölu ríkisskuldabréfa eða spariskírteina skv. 1. 

gr. svo og endurgreiðslum af áður útgefnum spariskírteinalánum, með erlendri 

lántöku skv. 5. gr. að frátalinni ráðstöfun skv. 10. gr., með P. L. 480 láni skv. 8. 

gr., og skv. heimild í 2. gr. laga nr. 5/1968, skal verja sem hér segir:
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Rafmagnsveitur ríkisins ...............0..0....... 20.3 
Raforkumál, sérstakar framkvæmdir ............. 15.0 
Gufuveita í Reykjahlíð .............0....00...... 7.2 
Jarðborun á Reykjanesi 2... 3.6 
Landshafnir .......sssssseseeeeeeeeeveeeeeeeee 40.0 
Vegir suse eee 82.6 
Hafnarfjardarvegur í Kópavogi .................. 10.9 
Flugmål ....... nere 6.0 
Skólar .......0..0.. ree 25.6 
Sjúkrahús suser eee 37.0 
Lögreglustöð i Reykjavik ........0.0.0000. 7.0 
Búrfellsvirkjun .........0.0.000 eeeeereee 75.0 

Alls  330.2 

IV. KAFLI 

12. gr. 
Fjårmålarådherra er heimilt fyrir hånd ríkissjóðs að taka innlend og erlend 

lán að jafnvirði allt að 90 millj. kr. til smíði tveggja strandferðaskipa. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson. 

23. april 1968. . Nr. 25. 
LÖG 

um breyting á víxillögum, nr. 93 frá 19. júní 1933. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
3. mgr. 44. gr. laganna orðist svo: 
Afsögn vegna greiðslufalls á víxli, er greiðast skal á tilteknum degi eða til- 

teknum tíma eftir útgáfudag eða sýningu, skal gerð á öðrum þeirra tveggja virku 
daga, sem næstir koma á eftir gjalddaga, sbr. þó undantekningar í 72. gr. Nú á 
vixill að greiðast við sýningu, og eiga þá ákvæði þau, er sett eru í næstu málsgr. 
hér að framan um afsögn vegna samþykkisskorts, einnig við um afsögn bans vegna 
greiðslufalls, eftir því sem við á. 

Endurprentað blað. 
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2. gr. 
72. gr. laganna orðist svo: 
Nú ber gjalddaga víxils á löghelgan dag eða dag, þegar bankastofnanir almennt 

eru lokaðar, og verður greiðslu þá eigi krafizt fyrr en næsta virkan dag á eftir. 
Allar aðrar gerðir, er varða víxilinn, svo sem sýning til samþykkis og afsagnar- 
gerð, má einnig aðeins framkvæma á virkum degi. 

Nú á gerð að fara fram á tilteknum fresti og er lokadagur frestsins löghelgur 
dagur eða almennur lokunardagur bankastofnana, og lengist fresturinn þá til næsta 
virks dags á eftir. Löghelgir dagar innan frestsins skulu taldir með, er fresturinn 
er reiknaður. 

Nú er kveðið á um frest í lögum þessum eða sérstökum ákvæðum, og telst þá 
dagur sá, er fresturinn er talinn frá, eigi með í frestinum. 

Frestsdagar til greiðslu eftir gjalddaga gilda eigi um víxla. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 30. apríl 1968. 

Gjört í Reykjavík, 23. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 26. RH 23. april 1968. 

LOG 

um breyting á lögum um tékka, nr. 94 frå 19. júní 1933. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. mgr. 55. gr. laga nr. 94 frá 19. júní 1933, um tékka orðist svo: 
Nú á gerð, er tékkarétt varðar, svo sem sýning til greiðslu eða afsögn, fram að 

fara á tilteknum fresti, og er lokadagur frestsins löghelgur dagur eða dagur, þegar 

bankastofnanir almennt eru lokaðar, og lengist fresturinn þá til næsta virks dags á 

eftir. Aðrir löghelgir dagar innan frestsins skulu taldir með, er fresturinn er reikn- 

aður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 30. april 1968. 

Gjört í Reykjavík, 23. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 23—26. Útgáfudagur 3. maí 1968,
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25. apríl 1968. 55 Nr. 27. 

LOG 

um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Lög þessi taka til þess húsnæðis, sem notað er til íbúðar fyrir starfsmenn rík- 

isins og ríkið á að einhverju eða öllu leyti. 

2. gr. 
Það skal vera meginregla, að ríkið leggi ekki starfsmönnum sínum til íbúðar- 

húsnæði, nema því aðeins, að þeir gegni störfum í þeim landshlutum, þar sem sér- 
stakir staðhættir gera slíkt nauðsynlegt. Þó skal heimilt að leggja til húsnæði þeim 
starfsmönnum, sem vegna sérstakra gæzlustarfa þurfa að búa á vinnustað. 

3. gr. 
Hlutaðeigandi ráðherra ákveður í samráði við fjármálaráðherra, hvar ríkið 

skuli leggja starfsmönnum til íbúðarhúsnæði skv. lögum þessum, eftir þeim megin- 
reglum um svæðaskiptingu, er settar verða í reglugerð, sbr. 11. gr. 

4. gr. 
Óheimilt er að byggja eða kaupa nýtt íbúðarhúsnæði skv. lögum þessum, nema 

fé sé sérstaklega til þess veitt á fjárlögum og fyrir liggi samþykki hlutaðeigandi 
ráðherra um, að í byggingu eða kaup skuli ráðit. 

5. gr. 
Þeim starfsmönnum ríkisins, er hafa afnot íbúðarhúsnæðis skv. lögum þessum, 

ber að greiða ríkissjóði leigu fyrir húsnæðið. Húsaleigugjaldið skal ákveðið með 
reglugerð og miðast við brunabótamat húsnæðisins, staðsetningu þess og notagildi 
fyrir hlutaðeigandi starfsmann. 

6. gr. 
Sé hluti af íbúðarhúsnæði starfsmanns notaður sem skrifstofu- eða starfshús- 

næði í þágu ríkisins, greiðir hann enga húsaleigu af því húsnæði. 

7. gr. 
Ríkissjóður sreiðir alla skatta og skyldur, svo og viðhaldskostnað íbúðarhús- 

næðis, sem að öllu leyti er eign ríkisins. Síkan kostnað af íbúðarhúsnæði, sem er 
sameign ríkis og annarra aðila, greiðir ríkissjóður einungis i réttu hlutfalli við 
eignarhluta sinn. 

Heimilt er að gera leigjanda íbúðarhúsnæðis skv. lögum þessum að greiða við- 
haldskostnað húsnæðis, sem er óeðlilega hár vegna illrar umgengni. 

A8 
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8. gr. 

Bygging og viðhald íbúðarhúsnæðis þeirra starfsmanna ríkisins, er lög þessi 

taka til, svo og endurbætur á því, skal innan ramma fjárlaga vera undir yfirstjórn 

þess ráðherra, er hlutaðeigandi starf heyrir undir. 

9. gr. 

Íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins innan þeirra svæða, þar sem eðlilegur markaður 

hefur skapazt fyrir íbúðarhúsnæði til kaups eða leigu, sbr. reglugerð, er sett verður 

skv. 11. gr. skal selja þegar í stað, er núverandi leigutakar þess hverfa úr því eða 

láta af embætti. Heimilt er þó að fresta sölu, ef slík frestun er bersýnilega hag- 

kvæm fyrir ríkissjóð. 
Sala fasteignar skv. 1. mgr. þessarar greinar skal fara fram með þeim hætti, að 

húsnæðið skal boðið til sölu með opinberri auglýsingu og tilgreindu lágmarksverði, 

sem sé metið gangverð eða gangverð skv. nýju fateignamati, þegar það tekur gildi. 

Samanburður verðtilboða eftir því, hversu mikil er útborgun kaupverðs, skal gerður 

eftir reglum, sem ráðherra setur. 

Húsnæðið skal síðan selt þeim, sem bezt verð býður og hagkvæmust greiðslu- 

kjör fyrir ríkissjóð. Heimilt er embættismanni þeim, er síðast hafði húsnæðið til af- 

nota, að ganga inn í hæsta verðtilboð. 

10. gr. 

Lög þessi taka hvorki til embættisseturs forseta Íslands á Bessastöðum, biskups- 

bústaðar í Reykjavík né bústaða sendiherra Íslands erlendis. 

11. gr. 

Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara, þar á meðal um stærð, gerð og búnað íbúðarhúsnæðis, sem ríkið eignast 

eða kostar að einhverju leyti, svo og um eftirlit með slíku íbúðarhúsnæði og við- 

hald þess. 
Í reglugerð skulu enn fremur sett ákvæði um úttekt á leiguhúsnæðinu við upp- 

haf og lok leigutíma. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1968. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 38/1947, um 

skipulag og hýsingu prestssetra, lög nr. 96/1947, um embættisbústaði dómara, 2. og 

3. málsliður 4. mgr. 3. gr. laga nr. 41/1955, um greiðslu kostnaðar við skóla, sem 

reknir eru sameiginlega af ríki og sveitarfélögum, svo og lög nr. 4/1957, um 

embættisbústaði héraðsdyralækna. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þeir starfsmenn ríkisins, er afnot hafa af húsnæði í eigu ríkisins við samþykkt 

þessara laga, skulu greiða leigu af húsnæði þessu eftir sömu reglum og studzt var 

við fyrir gildistöku laga þessara. Flytjist starfsmenn þessir í annað húsnæði, ber 

þeim að greiða leigu af því skv. ákvæðum 5. gr. þessara laga. 

Gjört í Reykjavík, 25. apríl 1968. 

reirsson. Ásgeir Ás 
L. 8) 
(L. wa

 
te
 

Magnús Jónsson.
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LÖG 

um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 58 29. marz 1961. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „að þriðjungi eftir tölu verkfærra karlmanna“ í 101. gr. lag- 

anna komi: að þriðjungi eftir íbúatölu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal lagt á samkvæmt þeim fyrsta sinn árið 

1968. 

Gjört i Reykjavík, 25. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Magnús Jónsson. 

19. apríl 1968. R Nr. 29. 
LÖG 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1966. 

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

þykki mínu: 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1966 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum: 

Innborganir: Áætlun: Reikningur: 
1. Tekjur samkvæmt 2. gr. fjárlaga kr. 3 289 300 000.00 kr. 4015 775 214.57 
2 — — 3. — A. — —  472000000.00  — 618242 312.39 
3.  — — 3. — B — — 75 000.00 
4. — — 4. — — — 8000 000.00  — 21 977 337.97 
b — — 5. — — — 25 000 000.00  — 21 792 166.91 
). 

  

Eignahreyfingar skv. 20. gr. fjárlaga — 6 100000.00  — 381 588911.31 

kr. 3 800 475 000.00 kr. 5 059 375 943,15
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Åætlun: 

8 514 265.00 

2 706 664.00 

27 600 000.00 

46 299 820.00 

31 091 521.00 

13 132 900.00 

194 640 428.00 

77 075 305.00 

4 200 000.00 

145 801 240.00 

380 000.00 

33 192 000.00 

64 133 232.00 

23 821 548.00 

10 538 996.00 

12 727 336.00 

512 022 690.00 

39 276 330.00 

36 281 000.00 

203 922 188.00 

142 699 474.00 

11 479 715.00 

45 159 000.00 

30 266 406.00 

875 138 100.00 

88 267 626.00 

559 000 000.00 

214 000 000.00 

5 000 000.00 

14 000 000.00 

8 000 000.00 

1800 000.00 

107 000 000.00 

19 000 000.00 

190 752 495.00 

1 563 721.00 

19. april 1968. 

Reikningur: 

kr. 8 339 046.44 
3 358 566.82 

33 290 374.69 
59 485 916.28 
36 366 434.34 

— 13 532 759.01 
224 664 641.71 

— 95 617 736.07 
— 4 554 855.35 
— … 171 381 152.20 

380 000.00 
44 655 641.30 

— 63 324 639.87 
28 118 614.21 

— 12 194 864.29 
14 581 886.10 

560 274 555.85 
43 525 078.24 
39 373 093.43 

214 912 810.73 
— 161 595 788.45 

13 549 712.30 
— 49 778 010.66 

31 787 735.71 
897 216 469.27 

— 95 937 721.52 
— 613 066 633.83 

248 044 886.34 
— 94 330 653.09 

1546 322.49 

— 20 406 505.81 
749 157 289.33 

— 411025 547.42 
  

kr. 3 800 475 000.00 kr. 5 059 375 943.15 

  

Gjört í Reykjavik, 19. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 44 3. apríl 1963, um rétt manna til að kalla sig 

verkfræðinga, húsameistara eða tæknifræðinga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Fyrirsögn laganna skal vera: 

Lög um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara, tæknifræð- 
inga eða byggingafræðinga. 

2. gr. 
Á eftir 6. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, sem verða 7. og 8. gr., og greina- 

tala laganna breytist því til samræmis, svo hljóðandi: 

7. gr. 
Rétt til að kalla sig byggingafræðinga (bygningskonstruktör) hafa hér á landi 

þeir einir, sem hafa fengið til þess leyfi ráðherra. 

8. gr. 
Engum má veita leyfi það, sem um ræðir í 7. gr. nema hann hafi lokið fulln- 

aðarprófi í byggingafræði frá byggingafræðilegum æðri skóla, sem Bygginga- 
fræðingafélag Íslands viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þess- 
arar greinar, eiga rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig byggingafræðinga. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þesar gildi. 

4. gr. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög 

um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara eða tæknifræðinga, nr. 
44 3. april 1963, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 18. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Bjarni Benediktsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 53/1966, um vernd barna og ungmenna. 

Forseti fsLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við 6. gr. komi ný mgr. svo hljóðandi: 

Menntamálaráðherra er heimilt að fela félagsmálaráði Reykjavíkur störf barna- 

verndarnefndar í Reykjavík að nokkru eða öllu leyti. Ráðherra kveður nánar á um 

starfssvið í reglugerð. Skipan félagsmálaráðs, fjöldi ráðsmanna og kjörtímabil 

ákvarðast af borgarstjórn Reykjavíkur. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

  

(L. S.) 
Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 32. 20. april 1968. 

LÖG 

um eftirlit með framleiðslu og verzlun með fóðurvörur. 

Forseti ÍSLANDS 

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

bykki mínu: 

I. KAFLI 

Um verzlun með fóðurvörur. 

1. gr. 

Hjá Rannsóknastofnun landbúnaðarins skal vera fóðureftirlit, er hafi á hendi 

eftirlit með framleiðslu og sölu fóðurvara, sem seldar eru á innlendum markaði, 

eftir því, sem fyrir er mælt í lögum þessum. 

2. gr. 

Rannséknastofnunin annast allar rannsóknir (efna-, smásjár- og gerlarannsóknir) 

í sambandi við eftirlitið og sér um töku sýnishorna hjá framleiðendum, innflytjend- 

um og kaupendum eftir því, sem þörf krefur á hverjum tíma.
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3. gr. 
Enginn má framleiða til sölu eða flytja inn fóðurblöndur nema með leyfi land- 

búnaðarráðuneytisins að fengnum tillögum Rannsóknastofnunar landbúnaðarins og 
Búnaðarfélags Íslands. Sama gildir, þegar um er að ræða innflutning á fóðurtegund, 
sem ekki hefur verið notuð hér áður. Ráðuneytið getur einnig hvenær sem er bannað 
innflutning á fóðurblöndum. 

4. gr. 
Hver sá, sem fær leyfi til að framleiða til sölu eða flytja inn fóðurblöndur, er 

skyldugur til að láta fylgja vörunni upplýsingar um eftirtalin atriði: 
1. Nafn og heimili framleiðanda. 
2. Nafn blöndunnar og þess getið fyrir hvaða búfé hún er ætluð. 
3. Mánuðurinn, sem varan er framleidd í. 
4. Nöfn og prósentumagn þeirra fóðurtegunda, sem notaðar eru í fóðurblönduna. 
5. Magn af meltanlegri eggjahvítu (hrá- eða hreineggjahvítu) í hverri fóðurein- 

ingu (F.E.) af blöndu (pepsin-saltsýru aðferðin). 
6. Magn af blöndu í fóðureiningu. 
7. Kalsíum (Ca) og fosfór (P) magn blöndunnar og auk þess önnur þau steinefni, 

er fóðureftirlitið ákveður hverju sinni. 
8. Séu vitamin látin í blönduna, skal greina frá magni af hverri tegund vítamína 

fyrir sig í kg af blöndu í alþjóðlegum einingum. 

Upplýsingar þessar ber að skoða sem skuldbindingu frá framleiðendum til trygg- 
ingar því, að um ákveðin fóðurgæði og samsetningu sé að ræða. 

5. gr. 
Þeir, sem verzla með fóðurblöndur, skulu ársfjórðungslega greiða eftirlits- 

gjald af hverri smálest, sem þeir selja. Landbúnaðarráðuneytið ákveður gjald þetta 
árlega. Þó skal aldrei innheimt með gjaldi þessu hærri fjárhæð en sem nemur kostn- 
aði við fóðureftirlitið. Heimilt er að leggja gjald betta á vöruna. 

6. gr. 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins heldur reikning um tekjur, er inn koma 

vegna fóðureftirlitsins samkvæmt 5., 11. og 17. grein, og gerir landbúnaðarráðuneyt- 
inu grein fyrir. Gjöld samkvæmt 5. og 17. gr. innheimta lögreglustjórar, í Reykja- 
vík tollstjóri, með öðrum gjöldum og standa Rannsóknastofnun landbúnaðarins 
skil á því. 

Eftirlitsgjald af fóðurblöndum skal innheimta hjá framleiðanda og/eða inn- 
flytjanda, en af einstökum fóðurlegundum hjá þeim söluaðila, sem selur vöruna til 
bænda (kaupenda). 

7. gr. 
Í fóðurblöndur má aðeins nota bær fóðurtegundir og fóðurefni, sem eru holl 

fyrir búfé til þrifa og afurðamyndunar að dómi fóðureftirlitsins. Eigi má nota í 
fóðurblöndur fóðurtegundir og fóðurefni, sem hafa minna fóðurgildi cn sem svarar 
65 fóðureiningum í 100 kg af fóðri, Þó eru hér undanskilin steinefni og vitamin. 

8. gr. 
Óheimilt er að selja fóður, sem blandað er þvagefni (urea), fúkkalyfjum (anti- 

biotika), erlendu blóð-, kjöt- og beinamjöli, sem og öðru því erlendu mjöli, sem 
unnið er úr úrgangi frá sláturhúsum eða öðrum búfjárafurðum, svo sem þurr- 
mjólkurdufti, sbr. lög nr. 11 23. apríl 1928, um varnir gegn gin- og klaufaveiki.
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9. gr. 

Í fóðurblöndum skal fóðurgildið eigi vera minna en 99% af því fóðurgildi, sem 

skráð er á fylgiseðli, og magn eggjahvítu má lægst vera 97% af tilgreindu efna- 

magni. Um frávik annarra efna skal kveða á í reglugerð. 

Komi í ljós tvisvar í röð, að frávik eru meiri en að framan greinir, skal fóður- 

eftirlitið skylda hlutaðeigandi aðila til að breyta framleiðslunni til samræmis við 

skráðar tölur eða gefa út nýja fylgiseðla. 

10. gr. 

Fóðureftirlitið skal taka sýnishorn til rannsóknar af innlendum og erlendum 

fóðurblöndum eins oft og þurfa þykir og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Sama 

gildir um einstakar fóðurtegundir. Sýnishorn þessi má taka hvort sem er hjá fram- 

leiðendum, í verzlunum eða hjá bændum (kaupendum). Nánari reglur um töku 

sýnishorna skal ákveða í reglugerð. 

11. gr. 

Þegar fóðureftirlitið hefur rannsakað sýnishorn samkvæmt 10. gr., skal hlut- 

aðeiganda gert aðvart um niðurstöður. Í fyrsta sinn, sem tiltekin fóðurblanda eða 

fóðurtegund sýnir meira frávik frá tilgreindu efnamagni en leyft er samkvæmt 9. 

gr., skal aðila tilkynnt skriflega, hverju sé áfátt og hvaða viðurlög liggi við, ef eigi 

verdur bætt ur. Í annað sinn eða síðar, sem rannsóknir sýna minna fóðurgildi eða 

aðra efnasamsetningu en tilgreind er, skal aðili greiða til Rannsóknastofnunar 

landbúnaðarins verðmun þann, er fram kemur, miðað við tilgreint fóðurgildi. 

Zinnig skulu framleiðendur greiða skaðabætur til kaupenda vegna þessa fóðurs sam- 

kvæmt mati fóðureftirlitsins. 

12. gr. 

Fóðureftirlitið skal birta eins oft og þurfa þykir og eigi sjaldnar en einu sinni 

á ári skrá yfir alla þá, sem hafa leyfi til að framleiða og flytja inn fóðurblöndur og 

fóðurvörur til sölu. Þar skal tekið fram nafn og vörumerki hverrar tegundar, verð, 

fóðurgildi, efnasamseining og magn af eggjahvítu, kalsíum og fosfór i F.E. og enn 

fremur hvaða búfé fóðurtegundin er ætluð. Jafnframt skal fóðureftirlitið birta 

niðurstöður af efnarannsóknum hverrar tegundar, sem sé meðaltal tveggja síðustu 

rannsókna. Þá skal fóðureftirlitið láta ráðunautum (leiðbeiningaþjónustu) í té, eins 

fljótt og hægt er, umsögn um gæði og efnasamselningu nýrra fóðurblandna og 

fóðurtegunda, sem koma til sölumeðferðar á innlendum markaði. 

13. gr. 

Hver sá, sem framleiðir fóðurblöndur undir vöruheiti, skal hafa þær staðlaðar 

með tilliti til eggjahvítumagns, fóðurgildis, steinefnamagns og Ca/P hlutfalls, sbr. 

4. og 9. grein. Óheimilt er að setja á markað blöndu með vöruheiti, sem ekki er í 

samræmi við áður tilgreinda stöðlun. 

IL KAFLI 

Um innlent kjarnfóður (Hvalmjöl, fiskmjöl o. fl). 

. 14. gr. 

Í lögum þessum táknar fiskmjöl allt fóðurmjól, sem framleitt er úr hvers konar 

fiski, þar með talin síld og fisk- og síldarúrgangur. 

15. gr. 

Hvalmjöl og fiskmjöl til notkunar innanlands skal vera framleitt úr óskemmdu 

hráefni, hreint og nothæft sem fóður.
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16. gr. 
Við mat á gæðum hvalmjöls og fiskmjöls samkvæmt 15. grein skal tekið tillit 

til lyktar, útlits og innihalds af óbundnu ammoniíaki í mjölinu, svo og hvort skað- 
legir sýklar og myglusveppir eru í mjölinu og aðskotahlutir. Ekki má selja fisk- 
mjöl, sem inniheldur meira en 0.2%, af natriumnitrit á framleiðsludegi, og eigi má 
nota í kýrfóður fiskmjöl, sem framleitt er úr hráefni, rotvörðu með natriumnitrit. 
Fiskmjöl til kýrfóðurs skal greinilega merkt K á umbúðir. Sildarverksmiðjur ríkis- 
ins skulu selja K-mjöl til notkunar innanlands eftir sömu reglum og þær selja 
annað sildarmjöl, og skulu þær svo sem kostur er fullnægja eftirspurn. Seljandi skal 
ávallt ábyrgjast lágmarksmagn mjöltegundanna af eggjahvítu. Nánar skal kveðið á 

, um efnamagn og gædi hvalmjåls og fiskmjåls i reglugerd. 

17. gr. 
Fiskmjöl og hvalmjöl svo og innlent fóðurmjöl, framleitt úr búfjárafurðum 

frå sláturhúsum og mjólkurbúum, lýtur sömu reglum um fóðureftirlit og um getur 
i I. kafla þessara laga. 

18. gr. 
Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þess- 

ara laga. 

19. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt Þeim varða sekt- 

um. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

20. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 63 31. maí 

1947, um eftirlit með framleiðslu og verzlun með fóðurvörur. 

Gjört í Reykjavík, 20. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 

20. april 1968. . Nr. 33. 
LOG 

um Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Við Háskóla Íslands skal starfa Félagsstofnun stúdenta. Menntamálaráðuneyti, 

Háskóli Íslands og allir skrásettir stúdentar innan hans eiga aðild að stofnuninni, 
svo sem nánar segir í lögum þessum, 

A9
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Stofnunin er sjálfseignarstofnun með sjálfstæðri fjárhagsábyrgð. Eignir og 

skuldbindingar stúdentagarðanna og annarra fyrirtækja í þágu stúdenta, sem rekin 

eru innan skólans nú, skulu að fengnu samþykki háskólaráðs og stúdentaráðs 

hverfa undir hina nýju stofnun frá þeim tíma og með þeim hætti, sem nánar er 

kveðið á um í reglugerð samkvæmt 6. gr. laga þessara. 

2. gr. 

Stofnunin skal annast rekstur og bera ábyrgð á fyrirtækjum í þágu stúdenta og 

beita sér fyrir eflingu þeirra samkvæmt því, sem nánar er kveðið á um í reglugerð. 

3. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð fimm mönnum, einum tilnefndum af mennta- 

málaráðuneyti, einum kosnum af háskólaráði og þrem kosnum af stúdentaráði til 

tveggja ára í senn. Varamenn skal tilnefna með sama hætti til jafnlangs tíma. 

Stjórnin kýs sér formann. 

4. gr. 

Stjórn stofnunarinnar aflar fjár til framkvæmda þeirra, er undir stofnunina 

heyra, Í samvinnu við rektor og háskólaráð. Auk tekna af fyrirtækjum þeim, er 

Félagsstofnun stúdenta ræður yfir eftir lögum þessum og reglugerð, skal fjár til 

byggingarframkvæmda, rekstrar fyrirtækja og eflingar þeirra aflað sem hér segir: 

1. Árleg skrásetningargjöld stúdenta við Háskóla Íslands skulu renna að hluta til 

stofnunarinnar, eftir því sem nánar er ákveðið í reglugerð fyrir Háskóla Íslands. 

2. Með framlagi úr ríkissjóði, eftir því sem Alþingi ákveður hverju sinni. 

3. Gjöfum, sem Félagsstofnun stúdenta kunna að berast. 

1. Öðrum úrræðum, er stjórn stofnunarinnar telur tiltækileg. 

5. gr. 

Félagsstofnun stúdenta skal undanþegin tekju- og eignarskatti, aðstöðugjaldi og 

útsvari. 

6. gr. 

Menntamálaráðuneytið setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara, að fengnum tillögum stúdentaráðs og háskólaráðs. Um breytingar á reglu- 

serð skal hafa samráð við stúdentaráð, háskólaráð og stjórn stofnunarinnar. 

7. gr. 

Lög þessi koma til framkvæmda þegar í stað, og skal stofnunin taka til starfa 

frá þeim tíma, er Í reglugerð segir. 

Gjört í Reykjavík, 20. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Gylfi Þ. Gíslason.
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FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1966. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Til viðbótar við þau gjöld, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1966, eru veittar 

kr. 926 118 972.05 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

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

Í. Póstur og sími „...............00..0.00. 00. kr. 76 058 580.52 
af kr. 125 443 592.27 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

2. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins ....................... — 61 980 598.10 
af kr. 157 806 519.14 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

3. Ríkisútvarp serene eee — 14 856 317.83 
en tekjur fóru kr. 4620 351.08 fram úr fjárlagaáætlun. 

4. Viðtækjaverzlun ...............0....0000 000. — 1784 905.99 
en tekjur fóru kr. 1 192 916.03 fram úr fjárlagaáætlun. 

5. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg .................0.00000000... — 1963 875.37 
en tekjur fóru kr. 1 891 207.45 fram úr fjárlagaáætlun. 

6. Áburðarsalan ..............0000... ener eee — 8317 845.27 
af kr. 8385 429.68 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

7. Landssmiðjan .........0.0..000 000 —- 1 512 195.30 
af kr. 1 834 825.64 tekjum umfram fjårlagaåætlun. 

8. Innkaupastofnun 2... eee — 2 147 693.31 
af kr. 4 228 038.71 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

9. Bessastaðabú ...............0000.000000..0 0. — 309 037.65 
en tekjur urðu kr. 519 097.66 undir fjárlagaáætlun. 

10. Hvanneyrarbú .............0...0....0 eee, — 1480 564.29 
en tekjur fóru kr. 1152577.61 fram úr fjárlagaáætlun. 

11. Vífilsstaðabú .............0....00.0.. nende —- 723 288.04 
af kr. 767 702.87 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

12. Kópavogsbú .................0.02 0000 — 74 631.71 

Kr. 171 209 533.38 

Til viðbótar við gjöldin í 8. gr. eru Veittar .......... kr. 651 902.82 — — — — - 10. — I. — eneeeeeeee — 13 186 096.28 
— — 10. el — 5 274 913.34 
— — — 0 10. — II eee — 399 859.01 
— — A eeeeeeeuee — 30 024 213.71 
— — — orm rl B mm eee — 18 542 431.07 
— — — 0 — eee — 354 855.35 
— — — — - 12. — mm eee -—- 25 579 912,20 
— — — 18 B eee —  11463 641.30 
— — — — 1838 0 — — 808 592.13 
— — — orm - 13,— DL mm eee — 4 297 066.21
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Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. E. eru veittar .......... kr. 1655 868.29 

— -— — — 138.— F. — — eeeeeeeree — 1 854 550.10 

— — — — 4. A. — mm eeeerreree — 48 251 865.85 

— — — — 14.—B — — eeeerkeres — 4248 748.24 

— — — — - 15. — — — — 3 092 093.43 

— — — — 16. — A. — eeeerreree — 10990 622.73 

— — — — -16.—B. —  — eeeererree —- 18 896 314.45 

— — — — 16. —C — — eee, — 2069 997.30 

— — — 16. —D. — — eeeeeseeee — 4 628 010.66 

— — — — 16. —E  — — seere — 1 521 329.71 

— — — — 17. — — — 22 078 369.27 

— — — — - 18. — — — nerrereeee — 7 670 095.52 

91 I eeeeeereee — 54 066.633.83 
— — — — = 79. — 2. —  eeeekeeeee — 84 044 886.34 

— — — —  K- 19. — 3 — ueererrsee — 89 330 653.09 

— — — — - 19. — 8. — — nereeeesee — 1406 505.81 

Kr. 587 599 561.42 

Til eignaaukningar skv. 20. gr. Út eru veittar .............. — 338 519 410.63 

Inn fóru kr. 375 488 911.31 fram úr fjárlagaáætlun. 
  

Samtals kr. 926 118 972.05 
  

Gjört í Reykjavík, 22. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Magnús Jónsson. 

Nr. 35. . 23. apríl 1968. 
LOG 

um Fiskimålaråd. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 

Sjávarútvegsmálaráðherra skipar Fiskimálaráð samkvæmt því, sem segir í 7. gr. 

laga þessara. 

2. gr. 

Fiskimálaráð skal vera ráðgefandi um mótun heildarstefnu í uppbyggingu sjáv- 

arútvegsins og markaðsmálum, og skal það beita sér fyrir góðri samvinnu allra 

aðila, sem hlut eiga að máli, með gagnasöfnun, umræðufundum, skýrslugerð, út- 

gáfu- og fræðslustarfsemi og öðrum ráðum, sem líklegust eru talin til þess hverju 

sinni, að tilganginum með stofnun ráðsins verði náð.
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3. gr. 
Ályktanir sínar um uppbyggingu fiskiskipastólsins skal fiskimálaráð við það 

miða, að jafnan sé sem mest fjölbreytni í útgerðinni og eðlilegt jafnvægi milli ein- 
stakra greina hennar. Miða skal tillögur ráðsins við það, að hráefnisöflun til fisk- 
iðnaðarins sé tryggð eftir föngum með tilliti til arðsemi fiskistofna á hverjum tíma. 

4. gr. 
Ályktanir sínar um uppbyggingu fiskvinnslu- og fiskiðnaðarfyrirtækja skal ráðið 

semja þannig, að tillit sé tekið til æskilegrar dreifingar fyrirtækjanna og við það 
miðað, að afkastageta þeirra sé hæfileg með hliðsjón af mögulegri öflun hráefnis. 

Enn fremur skal miða að því, að sem mest fjölbreytni verði í vinnslu sjávarafla. 

5. gr . gr. 
Fiskimálaráð skal hafa forgöngu um markaðsrannsóknir og skipulegar að- 

gerðir til öflunar nýrra markaða fyrir sjávarafurðir, svo og um framleiðslu nýrra 
vörutegunda. 

6. gr. 
Fiskimálaráð skal árlega gefa ríkisstjórn og Alþingi skýrslu um störf sín. 

7. gr. 
Sjávarútvegsmálaráðherra á sæti í Fiskimálaráði og er jafnframt formaður þess. 

Eftirtaldir aðilar skulu eiga rétt til að tilnefna einn fulltrúa hver og annan til vara 
í Fiskimálaráð, til 3 ára í senn: 

Landssamband ísl. útvegsmanna. 
Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda. 
Sjómannasamband Íslands. 
Farmanna- og fiskimannasamband Íslands. 
Alþýðusamband Íslands. 
Félag fiskiðnfræðinga. 
Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. 
Sjávarafurðadeild Sambands ísl. samvinnufélaga. 
Sölusamband ísl. fiskframleiðenda. 
Sildarútvegsnefnd. 
Félag ísl. fiskmjölsframleiðenda. 
Félag ísl. niðursuðuverksmiðja. 
Samlag skreiðarframleiðenda. 
Seðlabanki Íslands. 
Fiskveiðasjóður Íslands. 
Fiskimálasjóður. 
Efnahagsstofnunin. 
Fiskifélag Íslands. 

Noti einhver ofangreindra aðila sér ekki rétt sinn til tilnefningar, skal ráð- 
herra heimilt að skipa í hið auða sæti. 

Fiskimálaráð skal koma saman til fundar, Þegar formaður ákveður, en þó eigi 
sjaldnar en tvisvar á ári. 

Störf í Fiskimálaráði eru ólaunuð. 

8. gr. 
Fiskimálaráð kýs þriggja manna framkvæmdanefnd, sem undirbýr fundi ráðsins 

og annast þau störf, sem Fiskimálaráð felur henni.
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9. gr. 
Kostnaður af störfum Fiskimálaráðs, þar með talin þóknun lil framkvæmda- 

nefndar, sem ráðherra ákveður, greiðist úr Fiskimálasjóði. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um starfsemi Fiskimálaráðs. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

E ggert G. Þorsteinsson. 

Nr. 36. . 24. apríl 1968. 

LÖG 

um breyting á jarðræktarlögum, nr. 22 24. apríl 1965. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

II. liður í 10. gr. laganna orðist svo: 
Framræsla vegna tún-, akur-, engja- og hagaræktar (vélgröftur): 

a. Skurðir vélgrafnir, 70% kostnaðar við gröft skurðanna. Ákvæðisvinna skal við- 

höfð við skurðgröft þar, sem því verður við komið. Ríkisframlag skal miða við 

ákvæðisvinnutaxta hvers ræktunarsvæðis sé hann fyrir hendi. Annars úr- 

skurðar Búnaðarfélag Íslands reikninga. 

Héraðsráðunautar skulu leita eftir óskum bænda um framræslufram- 

kvæmdir og fyrir 1. maí, í fyrsta sinn 1968, senda stjórn Búnaðarfélags Íslands 

sundurliðaðar pantanir og áætlanir, hver fyrir sitt starfssvæði, um þá fram- 

ræslu, sem þeir telja æskilega á hverri jörð næstu fimm árin. Búnaðarfélag Ís- 

lands gerir síðan heildaráætlun til næstu fimm ára um, hversu mikið skuli 

grafa á hverju ræktunarsvæði. Þá skulu héraðsráðunautar árlega, fyrir 1. maí, 

senda Búnaðarfélagi Íslands endurskoðaðar áætlanir fyrir næsta ár. Búnaðar- 

félag Íslands lætur síðan framkvæma nauðsynlegar mælingar og annan undir- 

búning, sem þarf til að bjóða verkið út. Jarðræktarráðunautar þess hafa um- 

sjón með þessum áætlunum og skera úr um vafaatriði. 

Þegar endurskoðaðar áætlanir hvers árs liggja fyrir, samþykktar af stjórn 

Búnaðarfélags Íslands, skulu framræsluframkvæmdir á hverju ræktunarsvæði 

boðnar út. Skulu útboð fara fram fyrir 15. marz hvert ár. Búnaðarfélag Íslands 

gerir útboðin fyrir hönd þeirra samtaka, sem sjá um skurðgröft fyrir bændur 

á hverju ræktunarsvæði, sbr. 20. gr. 2. málsgr., og ákveður ásamt fulltrúa við- 

komandi ræktunarsvæðis, hvaða tilboðum skuli tekið og hvaða tryggingar verk- 

takar skuli setja. 
Ræktunarsambönd og Vélasjóður geta jafnt og aðrir aðilar boðið i skurð- 

gröft, hvar sem er á landinu. Ræktunarsambönd hafa rétt til að ganga inn i 

lægsta tilboð, hvert á sínu ræktunarsvæði.
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Berist engin tilboð eða óaðgengileg í skurðgröft á einhverju ræktunarsvæði, 
felur stjórn Búnaðarfélags Íslands vélanefnd eða öðrum að láta grafa þar. Jarð- 
ræktarráðunautar Búnaðarfélags Íslands hafa eftirlit með framkvæmdum við 
skurðgröft. 

Bændur, sem láta aðra en samþykkta verktaka grafa á jörðum sínum, fá 
aðeins hálft framlag á skurðina. Ákvæði þetta gildir þó ekki um framræslu- 
framkvæmdir, sem unnar eru á árinu 1968. 

Á ræktunarsvæðum, þar sem kostnaður við skurðgröft vegna óhagstæðrar 
aðstöðu er meira en 25% hærri en meðalkostnaður á landinu, en telst þó nauð- 
synleg framkvæmd, er landbúnaðarráðherra heimilt eftir tillögu Búnaðarfélags 
Íslands að hækka ríkisframlagið svo, að hlutur bóndans verði eigi hærri en 
meðalkostnaður. 

b. Plógræsi skulu boðin út á sama hátt og vélgrafnir skurðir, og skal framlag 
á þau vera 75% af kostnaði. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

24. apríl 1968. . Nr. 37. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 38 15. febr. 1945, um stofnun búnaðarmálasjóðs. 

Forseti ÍsLanns 

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

1. gr. 
Aftan við lögin bætist svo hljóðandi 

Ákvæði til bráðabirgða: 

Á árunum 1968 og 1969 skal greiða %4% viðbótargjald af söluvörum land- 
bhúnaðarins, sem um ræðir í 2. gr. og rennur það til Búnaðarfélags Íslands og 
Stéttarsambands bænda til húsbyggingar félagsins við Hagatorg í Reykjavík. 

Framlaginu skal skipt í réttu hlutfalli við eignarhluta hvors félags í bygging- 
unni. Um álagningu og innheimtu gjaldsins gilda sömu reglur og um búnaðarmála- 
sjóðsgjald. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 24. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Ingólfur Jónsson.



Nr. 38. 70 18. april 1968. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 21/1957, um dýravernd. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Á undan 8. gr. komi ný grein, svo hljóðandi: 
Óheimilt er að reka hvali á land, nema fullvíst sé, að unnt sé að hagnýta þá 

til matar eða á annan hátt. Við rekstur hvala skal nota eins mannúðlegar aðferðir og 

unnt er, og við deyðingu þeirra skal beita lagvopnum og aðferðum, sem nánar skal 

kveðið á um í reglugerð. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 18. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 39. 20. apríl 1968. 

FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

Forseti ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Alþingi, 88. löggjafarþing, hefur lokið störfum. Mun ég því slíta 

Alþingi í dag, laugardaginn 20. apríl 1968. 

Gjört í Reykjavík, 20. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Bjarni Benediktsson.
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UMFERDARLOG 

Forseti fsLANDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 18. gr. laga nr. 65 13. mai 1966 um hægri 

handar umferð hef látið fella 1. gr. þeirra laga, svo og meginmál laga nr. 
26 14. maí 1960, laga nr. 40 12. maí 1965, laga nr. 62 13. maí 1966 og laga 
nr. 16 28. marz 1968, allra um breyting á umferðarlögum nr. 26 2. maí 
1958, inn í lög nr. 26 2. maí 1958, og gef þau út svo breytt: 

I. Inngangur. 

1. gr. 
Ákvæði laga þessara gilda um umferð á vegum. 
Þar, sem vegir eru fyrir sérstaka umferð, gilda reglur laga þessara um þá, 

eftir því sem við á. 
Ákvæði laganna gilda einnig, eftir því sem við á, um umferð ökutækja á lóð- 

um, lendum, afréttum og almenningum. 

2. gr. 
Í lögum þessum merkir: 
Vegur: Vegur, gata, götuslóði, torg, bru, húsasund, stígur eða þess háttar, 

sem notað er til almennrar umferðar. 
Akbraut: Sá hluti vegar, sem ætlaður er ökutækjum. 
Akreinar: Samhliða reinar, sem skipta má akbraut í að endilöngu, hæfilega 

breiðar, hver um sig, fyrir eina röð ökutækja. 
Vegfarandi: Hver, sem fer um veg eða er staddur á vegi eða í ökutæki á vegi. 
Vegamót: Þar, sem tveir eða fleiri vegir mætast. 
Ökutæki: Tæki, sem aka má á hjólum, beltum, völtum eða meiðum og eigi 

rennur á spori. 
Vélknúið ökntæki: Sérhvert ökutæki með aflvél til að knýja það áfram. 
Bifreið: Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga, 

svo og til annarra nota, ef það er gert til hraðari aksturs en 30 km á klst. án veru- 
legra breytinga á því. 

Bifhjól: Vélknúið ökutæki með 2 hjólum. Einnig vélknúið ökutæki með 
3 hjólum, ef eigin þungi þess er 400 kg eða minni. 

Létt bifhjól: Bifhjól, sem í er aflvél, eigi stærri en 2.5 hestöfl (DIN) og ekki 
yfir 50 rúmsentimetra að slagrúmmáli, enda sé það eigi gert til hraðari aksturs 
en 50 km á klst. án verulegra breytinga á þvi. 

Dráttarvél: Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til að draga annað öku- 
tæki eða vinnutæki og ekki er geri til hraðari aksturs en 30 km á klst. án veru- 
legra breytinga á því. 

Vinnuvél: Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til nota sem vinnutæki 
og ekki er gert til hraðari aksturs en 30 km á klst. án verulegra breytinga á því. 

Tengivagn: Ökutæki, sem vélknúið ökutæki dregur og ætlað er til fólks- eða 
vöruflutninga, þó að undanteknum festivögnum. 

Festivagn: Ökutæki, sem fest er við vélknúið ökutæki Þannig, að ökutækið eða 
farmur þess hvílir að nokkru leyti á dráttartækinu, og ætlað er til fólks- eða 
vöruflutninga. Vélknúið ökutæki, sem annað ökutæki dregur, telst þó ekki tengi- 
eða festivagn. 

A 10
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Hliðarvagn: Ökutæki á einu hjóli, sem fest er á hlið bifhjóls og ætlað er til 

fólks- eða vöruflutninga. 
Tengitæki: Önnur ökutæki. sem tengd eru eða fest við vélknúin ökutæki. 

Eigin þyngd: Þyngd ökutækis, sem tilbúið er til notkunar, að meðtöldum 

öllum tækjum, sem nauðsynleg eru til notkunar þess. Þyngd eldsneytis, smurn- 

ingsolíu og kælivatns, svo og ökumanns, telst ekki til eigin þyngdar ökutækis. 

Heildarþyngd: Eigin þyngd ökutækis, að viðbættu eldsneyti, smurningsolíum 

og kælivatni, svo og ökumanni, farþegum og farmi. 
Leyfð heildarþyngd: Heildarþyngd ökutækis, sem leyfð er við skráningu þess. 

Öænlþungi: Sá hluti þyngdar ökutækis, með eða án farms, sem kemur á hvern 

öxul. 
Ljósatími: Tíminn frá hálfri klukkustund eftir sólarlag til hálfrar klukku- 

stundar fyrir sólarupprás. Ákvæði laganna um ljósatíma gilda einnig, þótt á öðrum 

tíma sé, í þoku og við önnur svipuð birtuskilyrði. 

3. gr. 

Nú rís ágreiningur um það, til hverrar tegundar, samkvæmt 2. gr. ökutæki 

skuli teljast, og sker dómsmálaráðherra þá úr til fullnaðar. 

Ef ágreiningsefnið varðar gjaldskyldu, skal leita álits fjármálaráðherra, áður 

en úrskurðað er. 

II. Ákvæði um ökutæki. 

A. Gerð og búnaður ökutækja. 

4. gr. 

Sérhvert ökutæki skal svo gert og haldið þannig við, að af notkun þess leiði 

hvorki óþarfa hættu né óþægindi, þar með talinn hávaði, reykur eða óþefur eða 

hætta á skemmdum á vegi. 
Eigandi eða umráðamaður ber ábyrgð á, að ökutæki sé í lögmæltu ástandi. Sér- 

staklega skal þess gætt, að stjórntæki og hemlar verki vel og örugglega og að skrán- 

ingarmerki og merkjatæki séu í lagi. 

5. gr. 
Í hverri bifreið skal vera: 

a. Stýris- og hemlabúnaður. 
b. Ljósker, er lýsi fram fyrir bifreiðina, a. m. k. eitt rautt ljós, er lýsi aftur fyrir 

hana, og ljósker til lýsingar á aftara skráningarmerki hennar. Enn fremur rauð- 

litað glitauga aftan á Þifreiðinni. Þó skulu vera rauð glitaugu á báðum 

pallhornum vörubifreiðar að aftan. Sama gildir, þótt pallurinn sé yfirbyggður. 

c. Tæki til þess að gefa með hljóðmerki og stefnumerki. 
d. Hraðamælir. 
e. Búnaður, er tryggi nauðsynlega útsýn ökumanns. 
f. Gúmbarðar á hjólum. 
g. Ef hált er, skal hafa snjókeðjur á hjólum eða annan búnað, sem bifreiðaeftir- 

lit ríkisins viðurkennir. 
h. Búnaður til aksturs aftur á bak, sé eigin þyngd bifreiðar yfir 400 kg. 
i. Merki, er sýni framleiðsluverksmiðju og framleiðslunúmer bifreiðarinnar. 
i- Á útblásturspípum hreyfla skulu vera tæki, er dragi úr hávaða. 

Í fólksbifreiðum, sem flytja mega 8 farþega eða færri, og vörubifreiðum, sem 

skráðar eru fyrir allt að 1000 kg farm (sendiferðabifreiðum) og skráðar eru í fyrsta 
, 

sinn eftir 1. janúar 1969, skulu vera öryggisbelti fyrir ökumann og farþega í fram-
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sæti. Ákvæði þetta gildir frá sama tíma um allar kennslubifreiðar og bifreiðar, sem 
leigðar eru án ökumanns. Óheimilt er að nota önnur öryggisbelti en Þau, sem Þifreiða- 
eftirlit ríkisins hefur viðurkennt. 

Í fólksbifreiðum, sem flytja mega yfir 30 farþega, skal vera ökuriti, er sýni 
farna vegalengd og hraða bifreiðarinnar á hverjum tíma. Eiganda bifreiðar ber að 
seyma árituð eyðublöð tækisins í eitt ár, og er skylt að sýna þau lögreglumönnum, 
ef óskað er. Eigi má nota aðrar tegundir ökurita en þær, er bifreiðaeftirlit ríkisins 
viðurkennir. 

Bifhjól skal búið sömu tækjum og Þifreið, þó ekki tækjum til að gefa með 
stefnumerki. 

6. gr CJ Ð . 

Dráttarvélar skulu búnar öruggum tengibúnaði og tækjum þeim, sem um getur 
gr., eftir því sem við á og nánar skal ákveðið í reglugerð. ÞJ

 

=
 

7. gr. 
Í hverri vinnuvél skal vera: 

a. Stýris- og hemlabúnaður. 
b. Rauðlitað glitauga aftan á vinnuvélinni og hvítt að framan, ef þar er ekki 

ljósker. 

c. Ljósker, ef vinnuvélin er notuð á ljósatíma. Skal annað lýsa fram fyrir, en hitt 
aftur fyrir vélina. 

8. gr. 
Á hverju reiðhjóli skal vera: 

a. Hæfilega traustur hemill. 
b. Ljósker, er sýni hvítt eða daufgult ljós í hæfilegri fjarlægð framan frá, þegar 

reiðhjólið er notað á ljósatíma. 
c. Rauðlitað glitauga eða ljósker aftan á reiðhjólinu. 
d. Bjalla. Eigi má nota annað hljóðmerkjatæki á reiðhjóli. 
c. Lås. 

Ákvæði 1. mgr. gilda einnig um létt bifhjól með þeirri viðbót: 
Að á þeim skulu vera tveir hemlar, sem verka sjálfstætt, hvor um sig, og raf- 

magnsljós, tengt við rafal. Í stað bjöllu má nota eintóna horn. 

9. gr. 
Við notkun hestvagna skal örugglega búið um aktygi og festingar. 
Aftan á hestvögnum, sem notaðir eru á ljósatíma á vegum, skal vera rauðlitað 

glitauga. 

10. gr. 
Dómsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um gerð ökutækja, búnað 

o. fl. Hann getur og veitt nauðsynlegar undanþágur fyrir ökutæki, sem ætluð eru 
til sérstakra nota, og enn fremur kveðið á um áritanir og merki, sem nauðsynlegt 
er að setja á ökutæki til eftirlits. 

B. Skráning ökutækja og eftirlit með þeim. 

11. gr. 
Eigandi eða umráðamaður bifreiðar, bifhjóls, dráttarvélar eða létts bifhjóls 

skal senda lögreglustjóra þess umdæmis, sem hann er búsettur i, tilkynningu um 
ökutæki sitt, áður en það er tekið í notkun. Sama er um tengivagna og festivagna, 
sem eru 500 kg að eigin þyngd eða meira.
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Fullnægi ökutækið settum reglum, skráir lögreglustjóri það í ökutækjaskrá. 
Jafnframt skulu sett skráningarmerki framan og aftan á ökutækið. 

Á hverjum ársfjórðungi ber forstöðumanni bifreiðastöðvar að senda hlutaðeig- 
andi lögreglustjóra skrá um allar bifreiðar og bifreiðastjóra á stöðinni. 

Lögreglustjóri gefur út skráningarskirteini ökutækis, og skal það ávallt fylgja því. 

12. gr. 
Lögreglustjóri lætur í té skráningarmerki af þeirri gerð og gegn því gjaldi, 

sem dómsmálaráðherra ákveður. Merkin skulu ávallt vera vel læsileg, og má eigi 

hylja þau. 

Nú glatast skráningarmerki eða verður ónothæft, og skal það Þegar tilkynnt lög- 

reglustjóra í því umdæmi, sem ökutækið er skrásett í, en ef það er í öðru umdæmi, 

þá jafnframt lögreglunni þar. 

13. gr. 
Lögreglustjóri getur, er sérstaklega stendur á, heimilað, samkvæmt reglum, sem 

dómsmálaráðherra setur, akstur skráningarskyldra ökutækja án skráningar. Skal 

í þessum reglum ákveða, að gjald komi fyrir leyfið. 

14. gr. 

Nú verða eigendaskipti að skráðu ökutæki, og skal þá bæði hinn fyrri og hinn 

nýi eigandi tafarlaust tilkynna það lögreglustjóra í því umdæmi, sem ökutækið er 

skráð í. Ef nýi eigandinn er búsettur í öðru umdæmi, skal hann jafnframt tilkynna 

lögreglustjóra þar eigendaskiptin, og skal ökutækið þá skráð af nýju, en afskráð í um- 

dæminu, sem það fluttist frá. 

Nú flyzt eigandi ökutækis búferlum með ökutæki sitt í annað lögsagnarumdæmi, 

og skal hann þá senda tilkynningu um flutninginn til lögreglustjóra beggja um- 

dæmanna. Skal ökutækið þá afskráð í umdæmi því, er það fluttist frá, en skráð af 

nýju í umdæmi því, sem það flyzt í, og fá þar ný skráningarmerki. Ef aðeins er um 

að ræða 6 mánaða eða skemmri dvöl í öðru umdæmi, er umskráning ekki nauð- 

synleg. 
Um leið og ökutæki er afskráð, skal afhenda lögreglustjóra skráningarmerkin 

endurgjaldslaust. 

15. gr. 

Sérstök stofnun, bifreiðaeftirlit ríkisins, er lýtur yfirstjórn dómsmálaráðherra, 

annast skoðun og eftirlit ökutækja. 
Dómsmálaráðherra skipar eftirlitsmenn ökutækja, bifreiðaeftirlitsmenn, og skal 

veita þeim lögregluvald á starfssviði sínu. Hann ákveður umdæmi þeirra og starfssvið. 

Eftirlitsmenn skulu vera sérfróðir um þau mál, er vélknúin ökutæki varða, gerð 

þeirra, akstur og aðra meðferð, svo og lög þau og reglur, er um þau gilda. Engan 

má skipa eftirlitsmann, nema hann hafi lokið prófi, er sýni, að hann sé þeim kostum 

búinn og hafi þá kunnáttu, sem nauðsynleg er til starfsins. Dómsmálaráðherra 

setur reglur um kennslu, prófkröfur og önnur hæfniskilyrði eftirlitsmanna, svo og 

reglur um starfsemi bifreiðaeftirlits ríkisins. 

16. gr. 

Innflytjendum skráningarskyldra, vélknúinna ökutækja er skylt að senda bif- 

reiðaeftirliti ríkisins nákvæma lýsingu og myndir af nýjum gerðum vélknúinna 

ökutækja, sem þeir ætla að flytja til landsins. Tollstjórum er óheimilt að tollaf- 

greiða skráningarskylt, vélknúið ökutæki, nema bifreiðaeftirlit ríkisins hafi gefið 

yfirlýsingar um, að sú gerð ökutækja fullnægi ákvæðum Íslenzkra laga.



23. apríl 1968. 75 Nr. 40. 

17. gr. 
Þegar lögreglustjóri hefur fengið tilkynningu um ökutæki, samkvæmt 11. gr., 

lætur hann eftirlitsmann skoða það, og sker hann úr um, hvort ökutækið fullnægi 

kröfum laga og reglugerða. 
Eftirlitsmaður ákveður, hve marga farþega ökutækið má flytja, meðal annars, 

hve marga í sætum við hlið ökumanns. Hann ákveður og, hve mikla þyngd vöru- 
bifreið má flytja. Aldrei má hlaða ökutæki meira né flytja á því fleiri farþega en 
heimilað er. Leyfð farþegatala og farmsþyngd skal skráð í skráningarskírteini. 

Eftirlitsmaður ákveður, samkvæmt reglum, sem dómsmálaráðherra setur, hvort 
heimilt sé að nota vörubifreið til flutnings farþega á palli. Skal það skráð í skrán- 
ingarskírteini. 

18. gr. 
Lögreglustjórar eða eftirlitsmenn geta, hvenær sem er, krafizt þess, að öll öku- 

tæki, sem skráð eru eða notuð í umdæmi þeirra, séu færð til skoðunar á tiltekna 
staði í umdæminu, svo að ganga megi úr skugga um, hvort þau séu í lögmæltu 
ástandi. Dómsmálaráðherra ákveður, hve oft almenn skoðun skráningarskyldra 
ökutækja skuli fara fram. Hann getur ákveðið í reglugerð, að fengnum tillögum 
bifreiðaeftirlits ríkisins, að tilteknar gerðir ökutækja séu skoðaðar á skemmra 
fresti en almennt er boðið. Lögreglustjóri ákveður, hvenær og hvar í umdæmi hans 
skoðun ökutækja fer fram. Eftirlitsmenn rita vottorð um skoðun ökutækja í skrán- 
ingarskirteini. 

19. gr. 
Lögreglustjóri eða bifreiðaeftirlitsmaður setur, hvenær sem er, krafizt þess, 

að skráningarskylt ökutæki, sem skráð er eða notað í umdæmi hans, sé fært til 
sérstakrar skoðunar á þann stað, er hann ákveður. 

Eftirlitsmönnum og öðrum lögreglumönnum er heimilt, hvenær sem er, að 
stöðva ökutæki, skoða það samstundis og athuga ökuskírteini. 

Ávallt skal skoða ökutæki, er umskráning þess fer fram. 
Verði starfsmaður viðgerðarverkstæðis þess var, að öryggisbúnaði vélknúins 

ökutækis, sem þar er til viðgerðar eða breytinga, sé áfátt, skal hann skýra yfir- 
manni verkstæðisins frá því, en honum ber að gera eiganda ökutækisins aðvart og 
síðan tilkynna það bifreiðaeftirlitsmanni eða lögreglustjóra, ef eigi verður úr bætt. 

20. gr. 
Nú kemur í ljós, að skráningarskylt ökutæki fullnægir ekki lögum og reglum 

eða er eigi fært til skoðunar, þegar krafizt er, og setur þá lögreglustjóri bannað 
notkun þess og tekið af því skráningarmerki, unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt 
var eða vanrækt. Skal þá eftirlitsmaður skoða ökutækið, áður en skráningarmerkin 
eru afhent aftur. 

Heimilt er lögreglustjóra að afskrá ökutæki án samþykkis eiganda, ef það er 
ónýtt að dómi eftirlitsmanns. Tilkynna skal nafnskráðum rétthöfum ökutækisins 
um afskráninguna með hæfilegum fyrirvara. 

Nú vill eigandi ökutækis fá það afskráð, og skal þá því aðeins sinna þeirri beiðni, 
að telja megi ökutækið ónýtt. 

21. gr. 
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um ökutækjaskrá, skráningu og afskrán- 

ingu ökutækja. Hann getur og fyrirskipað skráningu á reiðhjólum og ákveðnum 
tegundum vinnuvéla og tengitækja. 

22. gr. 
Eigendur skráningarskyldra ökutækja greiða skoðunargjald í ríkissjóð eftir 

reglum, er dómsmálaráðherra setur,
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 » Erlend ökutæki. 

23. gr. 
Erlend ökutæki, sem nota má hér á landi um stundarsakir samkvæmt alþjóða- 

samningum, sem Ísland er aðili að, skulu fullnægja ákvæðum 5.—10. gr. Öku- 

tæki, sem eru skráningarskyld samkvæmt 11. gr., má nota án skráningar hér á 

landi, ef þau eru löglega skráð í heimalandi, enda sé á þeim þjóðernismerki, auk 

skráningarmerkis, sbr. þó 3. mgr. 
Í reglugerð skal kveðið á um eftirlit með erlendum ökutækjum, hve lengi þau 

mega vera hér á landi, tilkynningu þeirra og skráningu. 
Ef eigandi (umráðamaður) skráningar skylds ökutækis, sem flutt hefur verið 

hingað frá útlöndum, er búsettur hér á landi, skal skrá ökutækið hjá hlutaðeigandi 
lögreglustjóra eða afhenda honum skráningarmerki þess innan hálfs mánaðar, eftir 

að það kom til landsins. Taki eigandi (umráðamaður) hins erlenda ökutækis sér 
búsetu hér á landi, eða ef ökutækið verður eign aðila, sem hér er búsettur, skal 
skrá ökutækið eða afhenda hin erlendu skráningarmerki innan hálfs mánaðar. 

III. Um ökumenn. 

24. gr. 
Sérhver ökumaður skal vera líkamlega og andlega fær um að stjórna ökutæki 

því, sem hann fer með. 
Enginn má aka eða reyna að aka ökutæki, ef hann, vegna veikinda, ofreynslu, 

svefnleysi, undanfarandi neyzlu áfengis, æsandi eða deyfandi lyfja eða annarra 
slíkra orsaka, er haldinn slíkri þreytu eða sljóleika, að hann geti eigi stjórnað 
ökutækinu á tryggilegan hátt. Það telst til þyngingar við ákvörðun refsingar, ef 
maður hefur í slíku ástandi ekið leigubifreið til mannflutninga. 

Enginn má neyta æsandi eða deyfandi lyfja við akstur vélknúins ökutækis. 
Tóbaksreykingar eru bannaðar við akstur leigubifreiða til mannflutninga. 
Eigi má fela manni, sem er í því ástandi, sem um ræðir í 2. mgr. stjórn 

ökutækis. 
Ákveða má í reglugerð lágmark hvíldartíma í sólarhring hverjum fyrir öku- 

menn, og skal þá höfð hliðsjón af hættu, sem stafað getur af ofþreytu eða svefnleysi. 

25. gr. 
Enginn má neyta áfengis við akstur vélknúins ökutækis. 
Enginn má aka eða reyna að aka vélknúnu ökutæki, ef hann vegna áfengis- 

neyzlu verður eigi talinn geta stjórnað því örugglega. 
Ef vínandamagn í blóði manns er 0.50% til 1.20%. eða hann er undir áhrifum 

áfengis, þótt vínandamagn í blóði hans sé minna, telst hann ekki geta stjórnað 
ökutæki örugglega. 

Ef vínandamagn í blóði ökumanns nemur 1.20%, eða meira, telst hann óhæfur 
til að stjórna vélknúnu ökutæki. 

Enginn má stjórna eða reyna að stjórna hestvagni eða reiðhjóli, ef hann er 
með svo miklum áfengisáhrifum, að hann seti ekki með fullu öryggi stjórnað hest- 
vagninum eða reiðhjólinu. 

Bannað er að fela manni, sem er í því ástandi, sem um getur í 25. mgr. 
stjórn vélknúins ökutækis, reiðhjóls eða hestvagns. 

Ef ástæða er til að ætla, að maður hafi brotið framangreind ákvæði, getur 
lögreglan fært hann til læknis til rannsóknar, þ. á m. blóð- og þvagrannsóknar, og 

er honum þá skylt að hlíta þeirri meðferð, sem læknirinn telur nauðsynlega vegna 
rannsóknarinnar. Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um þessi efni.
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Það leysir ekki undan sök, þótt maður ætli vínandamagn í blóði sínu vera minna 
en greinir i 2. og 3. mgr. 

Nú hefur ökumaður neytt áfengis við akstur eða fyrir hann, þannig að vín- 
andamagn i blóði hækkar eftir að akstri lauk, og skal þá litið svo á, sem hið aukna 

vínandamagn hafi verið í blóði hans við aksturinn. 
Þegar maður hefur neytt áfengis á opinberum veitingastað og veitingamaður 

eða þjónar hans vita, eða hafa ástæðu til að ætla, að hann muni verða brotlegur 
við framangreind ákvæði, ber þeim að gera það, sem unnt er, til að hindra brotið, 
þar á meðal að gera lögreglunni viðvart. 

Bannað er að selja eða afhenda ökumanni vélknúins ökutækis eldsneyti eða 
annað, sem þarf til aksturs, ef hann er með áhrifum áfengis. 

26. gr. 
Ökumanni er skylt að sýna prúðmennsku og varkárni gagnvart farþegum og 

öðrum vegfarendum. 

Ökumaður skal hafa góða útsýn úr sæti sínu frameftir vegi og til hliðar. Hann 
skal ávallt gæta þess, að ökutæki og búnaður þess, einkum stjórntæki, hemlar, 

ljósker og merkjatæki séu í fullkomnu lagi. 
Ökumaður vélknúins ökutækis skal hafa sát á, að notkun þess valdi ekki 

óþarfa hávaða, reyk, gufu eða óþef. 

27. gr. 
Enginn má stýra bifreið, nema hann hafi fengið til þess ökuskírteini hjá lög- 

reglustjóra. Bifreiðarstjóri skal ávallt hafa skírteinið meðferðis, er hann ekur Þif- 
reið, og sýna það, er löggæzlumaður krefst þess. 

Skilyrði til þess að öðlast ökuskírteini eru þau, að umsækjandi sé fullra 17 
ára, sé áreiðanlegur, samvizkusamur og reglusamur, hafi góða sjón og sé að öðru 
leyti nógu hraustur andlega og líkamlega. Enginn má fá ökuskírteini, ef ástæða 
er til að ætla, að hann geti misst meðvitund snögglega vegna flogaveiki eða annars 
sjúkdóms. Umsækjandi skal hafa notið kennslu löggilts ökukennara og staðizt próf 
í umferðarlöggjöf, akstri bifreiðar og meðferð hennar. Lögreglustjóri getur neitað 
um ökuskírteini, ef varhugavert þykir vegna fyrri hegðunar umsækjanda að veita 
honum það. Ef óskað er eftir ökuskirteini hjá lögreglustjóra utan heimilissveitar 
umsækjanda, skal hann láta beiðninni fylgja samþykki lögreglustjóra í heimilis- 
sveit sinni. 

Enginn getur fengið leyfi til að aka leigubifreið til mannflutninga né vöru- 
bifreið, sem skráð er fyrir 5 smálesta farm eða meira, nema hann sé fullra 20 ára, 
hafi staðizt viðbótarpróf og fullnægi frekari skilyrðum, sem ákveðin eru í reglu- 
gerð. Heimilt er og að setja með reglugerð sérstök skilyrði til að öðlast ökuskírteini 
til aksturs fólksbifreiða, er flytja mega fleiri en 16 farþega. 

Ökuskirteini til aksturs bifreiða, sem notaðar eru til farþegaflutninga í atvinnu- 
skyni, skal eigi veita þeim, sem hafa flekkað mannorð, samkvæmt dómi. 

Ef leigubifreiðarstjóri brýtur af sér í starfi sínu, svo sem með því að eiga við 
fólk viðskipti, er varða við lög, eða gætir á annan hátt eigi fulls velsæmis, má 

svipta hann réttindum leigubifreiðarstjóra, svo og atvinnuleyfi um lengri eða skemmri 
tíma og ævilangt, ef um ítrekað brot er að ræða. Skal dómsmálaráðuneytið, að 
fengnum tillögum hlutaðeigandi bifreiðastjórafélaga, setja í reglugerð nánari ákvæði 
um starf atvinnubifreiðastjóra. 

Ökuskirteini eru tvenns konar: Bráðabirgðaskírteini og fullnaðarskírteini. Bráða- 
birgðaskírteini er gefið út til byrjanda og gildir í eitt ár frá útgáfudegi. Fullnaðar- 
skírteini gildir í 10 ár frá útgáfudegi. Fullnaðarskírteini þeirra, sem náð hafa 60 
ára aldri, og ökuskírteini skv. 3. mgr. skulu þó gilda í 5 ár. Ef sérstakar ástæður 
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þykja til, getur lögreglustjóri þó gefið út ökuskírteini til skemmri tíma en að 

framan greinir. Áður en fullnaðarskirteini er gefið út, skal lögrex glustjóri kanna 

sérstaklega ökumannsferil hlutaðeiganda, og er heimilt að ákveða, að hann skuli 

þá ganga undir og standast próf í umferðarreglum og akstri bifreiða, svo og sæta 

rannsókn sérfræðinga um líkamlega og andlega heilbrigði. Þegar fullnaðarskirteini 

er endurnýjað, verður hlutaðeigandi að sanna að nýju fyrir lögreglustjóra, að hann 

fullnægi dilyrðum til þess að fá ökuskírteini. Heimilt er að ákveða, að hlutaðeig- 

andi skuli þá ganga undir skriflegt próf í umferðarlögsjöf. Lögreglustjóri getur og 

ákveðið, að hlutaðeigandi skuli að nýju sanga undir Þbifreiðastjórapróf. 

Lögreglustjóri getur, hvenær sem er, svipi mann ökuskírteini, ef það vitnasl, 

að hann fullnægi ekki settum skilyrðum. Skírteinishafa er skylt að sæta nauð- 

synlegum rannsóknum til úrskurðar samkvæmt þessari málsgrein. 

Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um bifhjól, eftir því sem við á. 

28. gr. 

Enginn má stýra dráttarvél, nema hann hafi fengið skírteini til bifreiðaaksturs 

eða sérstakt skírteini til aksturs dráttarvéla. Slík skírteini má ekki veita yngri 

mönnum en 16 ára. Eigi þarf ökuskírfeini til aksturs dráttarvéla, þegar þær eru 

notaðar við jarðyrkjustörf utan alfaravegar. 

Enginn má stýra vinnuvél, fyrr en hann er orðinn 17 ára. Sé vinnuvél ekið um 

vegi, skal ökumaður þó hafa skírteini til bifreiðaaksturs. 

Enginn má stýra léttu bifhjóli, nema hann sé orðinn 15 ára. 

Ákvæði 7. mgr. 27. gr. gilda og um stjórnendur ökutækja þeirra, sem grein þessi 

fjallar um. 
Dómsmálaráðherra setur reglur um skilyrði til að öðlast réttindi til aksturs 

dráttarvéla og léttra bifhjóla og ákveður sjald fyrir. 

29. gr. 

Dómsmálaráðherra getur leyft, að sér stök ökuskírteini séu veitt mönnum, enda 

Þótt þeir fullnægi ekki almennum kröfum um líkamshreysti, og setur þá hverju 

sinni nánari reglur um efni skírteinisins. Hann getur og leyft, að fatlaðir menn, 

sem eru orðnir 16 ára, fái ökuskírteini til aksturs hægfara, vélknúinna ökutækja 

fyrir sjúklinga. 

30. gr. 

Lögreglustjórar skulu halda skrá um öll veitt ökuskírteini samkvæmt reglum, 

sem dómsmálaráðherra setur. 

31. gr. 

Rétt til að hafa á hendi kennslu í akstri og meðferð bifhjóla og bifreiða hafa 

þeir einir, sem hlotið hafa til þess löggildingu dómsmálaráðherra, en hann ákveður 

sjald fyrir hana og framlengingu hennar. Engum má veita slíka löggildingu, nema 

hann sé 25 ára að aldri, hafi óflekkað mannorð, hafi ekki gerzt sekur um alvarleg 

eða ítrekuð brot á lögum þessum eða alvarleg brot á áfengislögum, hafi leyfi til 

að aka leigubifreið til mannflutninga, hafi frá útg áfu þess leyfis stundað akstur að 

staðaldri þann tíma, sem dómsmálaráðherra ákveður í reglugerð, og hafi staðizt 

sérstakt próf fyrir ökukennara. Í reglugerð skal nánar kveðið á um prófgreinar og 

tilhögun prófsins, svo og um, til hve langs tíma löggilding veitir rétt til ökukennslu. 

Dómsmálaráðherr ra getur, hvenær sem er, svipt mann ökukennararéttindum, ef ástæða 

þykir til. 

32. gr. 

Enginn má æfa sig í bifreidaakstri, nema við hlið hans sitji löggiltur öku- 

kennari, og telst ökukennarinn þá stjórnandi bifreiðarinnar. Nemandinn telst þó
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stjórnandi, er prófakstur fer fram. Nú óskar maður, sem áður hefur fengið öku- 
skírteini, að æfa sig í akstri af nýju í viðurkenndri kennslubifreið hjá löggiltum 
ökukennara, og telst bå ökukennari stjórnandi bifreiðarinnar. Ákvæði 24. og 25. gr. 
gilda þó ávallt einnig um nemandann. 

Enginn má æfa sig í akstri bifhjóls, nema undir stjórn og umsjón löggilts 
ökukennara. 

Ökukennari ber ábyrgð á, að æfingarakstur fari fram á þeim stöðum og þannig, 
að eigi stafi hætta af. 

Engum má veita tilsögn í akstri, fyrr en 3 mánuðum áður en hann hefur aldur 
til að fá ökuskírteini, og engum, sem sviptur hefur verið rétti til að fá ökuskírteini, 
fyrr en 1 mánuði áður en hann öðlast þau réttindi aftur. 

33. gr. 
Dómsmálaráðherra löggildir prófdómendur og setur reglur um kennslu, próf, 

prófg ájald og gerð ökuskíirteina. Í ökuskírteini skal vera mynd af skirteinishafa. 
Ákveða má með reglugerð hámarksgjald fyrir ökukennslu. 

34. gr. 
Þeir, sem dveljast hér á landi um stundarsakir og hafa eigi íslenzkt ökuskírteini, 

mega stjórna ökutækjum hér sem í heimalandi sínu samkvæmt alþjóðasamningum, 
sem Ísland er aðili að. Að öðru leyti ákveður lögreglustjóri, með hvaða skilyrðum 
þeir, sem útlend ökuskírteini hafa, megi aka Þifreið hér á landi, eftir reglum, sem 
dómsmálaráðherra setur. 

35. gr. 
Enginn má fela stjórn ökutækis manni, sem ekki hefur réttindi til aksturs 

þess konar ökutækis. 

Þegar lögreglan krefst þess, er eiganda (umráðamanni) ökutækis skylt að gera 
grein fyrir, hver hafi stjórnað ökutæki hans á tilteknum tíma. 

IV. Umferðarreglur. 

A. Almenn ákvæði. 

36. gr. 
Ákvæði þessa kafla um ökutæki, akstur og ökumenn, gilda einnig um hjólreiðar, 

akstur handvagna og hestvagna og umferð ríðandi manna, eftir því sem við á. 
Ákvæði um fótgangandi vegfarendur gilda einnig um þá, sem leiða reiðhjól eða 

aka barnavagni. Ökutæki fatlaðra manna, önnur en vélknúin, mega fara um gans- 

stéttir þar, sem aðstæður leyfa. 

37. gr. 
Vegfarendum er skylt að sýna varúð í umferð, gæta þess að trufla ekki né tefja 

að óþörfu aðra vegfarendur og valda eigi þeim eða öðrum, sem búa eða staddir 
eru við umferðarleið, hættu eða óþægindum. 

Sérstaka varúð skal sýna í nánd við skóla, leikvelli og aðra staði, þar sem vænta 
má, að börn séu að leik. Sömuleiðis skal skylt að sýna sérstaka varúð sagnvart 
þeim, sem eru á ferð og bera merki fatlaðs fólks. Dómsmálaráðherra setur reglur 
um gerð slíkra merkja. 

38. gr. 
Vegfarendum er skylt að hlýða leiðbeiningum eða fyrirmælum, sem lögreglu- 

yfirvöld eða vegamálastjórn gefa með umferðarmerkjum, sem sett eru samkvæmt 
heimild í lögum þessum. 

A 11
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Stjórnendur lögreglubifreiða, sjúkrabifreiða og slökkvibifreiða eru þó eigi háðir 

ákvæðum þessum, ef brýna nauðsyn ber til, enda gæti þeir sérstakrar varúðar. 

Vegfarendum ber að fara eftir fyrirmælum lögreglunnar og merkjum, sem hún 

notar við umferðarstjórn, og nema staðar, þegar lögreglan gefur bendingar um það. 

Bannað er að nema á brott eða skemma umferðarmerki. 

39. gr. 

Vegfarendum er skylt að víkja fyrir líkfylgdum, hópgöngum skólabarna og 

öðrum lögmætum hópgöngum. 

40. gr. 

Þegar ökumaður lögreglubifreiðar, sjúkrabifreiðar, slökkvibifreiðar eða björg- 

unarbifreiðar gefur hljóð- og ljósmerki, skal öllum vegfarendum skylt að víkja úr 

vegi í tæka tíð. Stjórnendum annarra ökutækja er skylt að aka til hliðar eða nema 

staðar. 
Dómsmálaráðherra ákveður, hvernig merkjum sbr. 1. mgr. skuli háttað. Þau má 

eingöngu nota, þegar nauðsyn ber til, og er stjórnendum ökutækjanna skylt að taka 

fullt tillit til annarra vegfarenda. 

Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda einnig um vélknúin ökutæki, sem í einstök skipti 

eru notuð í þjónustu lögreglu, slökkviliðs, eða í lífsnauðsyn, svo sem við flutning 

sjúkra manna eða slasaðra. Þegar ökutæki er notað þannig, skal það auðkennt 

greinilega með hvítri veifu. Ökumaður skal tilkynna lögreglunni innan sólarhrings 

um aksturinn. 
Framangreind ökutæki eru, þegar brýna nauðsyn ber til, undanþegin ákvæðum 

laga þessara um hámarkshraða og um takmarkanir, sem settar kunna að vera um 

akstur á ákveðnum vegum, enda séu þá notuð merki þau, er um ræðir í 1. og 3. mgr. 

41. gr. 

Nú verður umferðarslys, sem vegfarandi á hlut að, og skal hann þá þegar nema 

staðar, hvort sem hann á nokkra sök á eða ekki. Veita skal hann hverja þá hjálp 

og aðstoð, sem þörf er á. 

Hver sá, sem hlut á að umferðarslysi eða hefur verið sjónarvottur að því, skal, 

ef þess er óskað, skýra frá nafni sinu og heimilisfangi. Eigi má hann hverfa af 

vettvangi, fyrr en þær ráðstafanir hafa verið gerðar, sem slysið gefur efni til. 

Ef meiðsl hefur orðið á mönnum eða dýrum eða skemmdir á ökutækjum, munum 

eða mannvirkjum, skal hann, svo fljótt sem verða má, sjá um, að lögreglunni verði 

skýrt frá slysinu. 
Nú hefur umferðarmerki eða varúðarmerki laskazt eða færzt til við umferðar- 

slys, og skal þá hver sá, sem hlut á að því slysi, skyldur til að lagfæra merkið 

tafarlaust, svo sem honum er unnt, og tilkynna síðan lögreglunni hið fyrsta. Sama 

skylda hvílir á hverjum þeim, sem verður þess var, að umferðar- eða varúðar- 

merki er verulega laskað, numið brott eða fært úr stað. 

42. gr. 

Bannað er að stökkva af eða upp í ökutæki, hanga í því, standa á aurhlífum 

þess eða annars staðar utan á því, þegar það er á ferð. Bannað er að tengja vagn 

eða sleða aftan í ökutæki, sbr. þó 57. og 58. gr. 

Sleða-, skíða- eða rennibrautir má eigi gera á alfaravegi, nema lögreglustjóri 

leyfi. Eigi má heldur vera að leikjum á vegum, þannig að hætta eða umferðar- 

truflun geti hlotizt af, nema á vegum, sem merktir eru sem leikgötur. Þar mega ekki 

aðrir fara með ökutæki en íbúar gatnanna eða menn í erindum til þeirra. Á leik- 

götum skal gæta ýtrustu varúðar og tillitssemi gagnvart börnum.
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43. gr. 
Eigi má án leyfis lögreglunnar skilja eftir eða geyma á alfaravegum muni eða 

læki, sem geta orðið til trafala fyrir umferð, nema sérstakar ástæður geri bráða- 
birgðageymslu nauðsynlega. Ef eigi er unnt að setja slíka hluti eða tæki út fyrir 
akbraut, skal þeim komið fyrir svo utarlega á henni, sem unnt er. Ef talið verður, 
að umferðarhætta geti stafað af slíkum hlutum eða tækjum, skal vörður gæta þeirra 
eða staðurinn merktur viðvörunarmerkjum. Þetta gildir einnig um vegaserðarefni. 

Muni, sem eru á vegi og 1. mgr. fjallar um, skal á ljósatíma merkja greinilega 
með ljóskerum með ólituðu gleri eða á annan hátt, er sýni, hve langt hluturinn nær 
inn á veginn. 

Eigi má fleygja eða skilja eftir á vegi neitt það, sem getur haft í för með sér 
hættu eða óþægindi fyrir umferðina, svo sem steina, glerbrot, nagla, ávaxtahýði 
eða olíu. 

B. Ákvæði um akstur og ökutæki. 

44. gr. 
Þar, sem vegi er skipt í sérstakar brautir fyrir ýmsar tegundir umferðar, skal 

vegfarandi nota þá braut, sem honum er ætluð. 

45. gr. 
Ökumenn skulu halda ökutækjum sínum hægra megin á akbraut eftir því, sem 

við verður komið og þörf er á vegna annarrar umferðar. 
Þar, sem útsýn er slæm, svo sem í beygjum, við hæðarbrúnir, eða ef skyggni 

er lélegt, skal ávallt aka við hægri brún akbrautar, nema þar sem einstefnuakstur er. 
Aka skal hægra megin við umferðarmerki, sem sett eru á akbraut, nema önnur 

fyrirmæli séu skráð á merkið. 
Skylt er ökumönnum að gæta þess sérstaklega, er þeir beygja á vegi eða aka 

af stað frá brún akbrautar, að það valdi ekki hættu eða verulegum óþægindum fyrir 
þá, sem á eftir eða móti koma. 

Ökutæki, sem ekið er á eftir öðru ökutæki, skal vera í svo mikilli fjarlægð frá 
því, að eigi sé hætta á árekstri, þótt ökutækið, sem á undan er, stöðvist eða dregið 
sé úr hraða þess. Gæta skal þess, þegar stórar bifreiðar, eða bifreiðar með tengi- 
vagna, eru á ferð utan þéttbýlis, að hæfileg fjarlægð sé á milli þeirra, þannig að eigi 
verði erfiðleikum bundið að komast fram fyrir þær. Ef heildarþyngd ökutækis er 
yfir 10 smálestir, skal fjarlægð milli þess og næsta ökutækis eigi vera minni en 
30 m, þegar ekið er yfir brýr. 

Víkja má frá framangreindum reglum við vegagerð, ef nauðsyn ber til, en gæta 
skal þá ávallt ýtrustu varúðar. 

46. gr. 
Ökumaður skal aðgæta vandlega, áður en hann beygir, að unnt sé að gera það 

án hættu fyrir þá, sem á eftir koma. 
Ökutæki, sem stefna til hægri á vegamótum, skal í hæfilegri fjarlægð frá þeim 

ekið út á hægri brún akbrautar. Ef beygja á til vinstri, skal, ef aðstæður leyfa, 
ekið að miðlínu vegar, eða, ef um einstefnuakstur er að ræða, yfir að vinstri brún 
akbrautar. Nú eru tvær eða fleiri akreinar fyrir sömu akstursstefnu á vegi, og skal 
þá ökumaður í tæka tíð, áður en komið er að vegamótum, færa ökutækið á þá rein, 
sem heppilegust er, miðað við fyrirhugaða akstursstefnu. 

Þegar komið er á vegamót og beygt til hægri, ber að aka eins nálægt hægri 
brún akbrautar og unnt er. Þegar beygt er til vinstri, skal ökutæki, þegar það er 

n komið yfir vegamót, vera hægra megin á akbraut þeirri, sem ekið er inn á. Þetta
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gildir þó ekki um akstur inn á einstefnuakbraut. Ekki má taka beygju til vinstri, 
fyrr en nálæg ökutæki, sem á móti koma, hafa farið fram hjá. 

Ekki má snúa ökutækjum á vegi eða aka þeim aftur á bak, nema unnt sé að 

gera það án áhættu eða óþæginda fyrir aðra umferð. 

47. gr. 

Þegar ökutæki mætast, skulu stjórnendur þeirra aka út að hægri brún akbrautar 

í tæka tíð og draga úr hraða, ef nauðsyn krefur. Ef hindrun er á vegi, skal ökumaður, 

sem ekur á þeim vegarhelmingi, þar sem hún er, nema staðar, ef nauðsynlegt er. 

Ef ökutæki mætast, þar sem vegur er svo mjór, að hvorugt kemst fram hjá öðru, 

áhættulaust, skal sá ökumaður, sem betur fær því við komið, aka út af vegi eða 

aftur á bak. 
Ökumenn skulu hleypa fram fyrir sig á vinstri hönd þeim, sem fram fyrir vilja. 

Eigi má aka fram úr ökutæki, nema unnt sé án hættu eða óþæginda fyrir aðra 

umferð, enda sé útsýn yfir akbraut góð. Eigi má aka fram úr ökutæki á vega- 

mótum, beygjum, ef þær eru brattar eða þröngar, né við eða á afmörkuðum braut- 

um fyrir gangandi fólk. 
Áka skal fram fyrir ökutæki vinstra megin við það. Skal sá, sem fram hjá ætlar, 

gefa þeim, sem á undan fer, merki, þannig að hann megi vita um þá ætlan. Sá, sem 

á undan er, skal þá, er hann verður var við þann, sem á eftir kemur, víkja til hægri 

og draga úr hraða eða nema staðar, þannig að áhættulaust sé að aka fram hjá. Sá, 

sem fram fyrir hefur ekið, má ekki aka að hægri brún akbrautar, fyrr en hann er 

kominn svo langt, að hinu ökutækinu geti ekki stafað hætta eða veruleg óþægindi af. 

Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. má við vegamót, ef aðstæður leyfa, aka hægra megin 

fram hjá ökutæki, sem á undan fer, ef ökumaður þess gefur greinilega merki um, 

að hann ætli að aka til vinstri. 

Þar sem akbraut er skipt í tvær eða fleiri merktar akreinar með sömu aksturs- 

stefnu, má aka hægra megin fram úr ökutæki, en gæta skal þá sérstakrar varúðar. 

Aka má fram hjá vegagerðarlæki með þeim hætti, sem hagkvæmastur er, miðað 

við aðstæður, enda sé gætt sérstakrar varúðar. 

48. gr. 

Þegar tveir ökumenn stefna svo, að leiðir þeirra skerast, skal sá víkja, sem 

hefur hinn á hægri hönd. Sá, sem kemur frá hægri, skal þó gæta fyllstu varúðar. 

Vegur nýtur aðalbrautarréttar, ef vegur, sem að honum liggur, er við vega- 

mótin merktur biðskyldu- eða stöðvunarmerkjum, sbr. 65. og 66. gr. 

Þar sem sett hefur verið biðskyldumerki, skal sá, sem kemur af hliðarvegi, 

skilyrðislaust víkja fyrir umferð þess vegar, sem hann ekur inn á eða yfir, hvort 

sem um aðalbraut er að ræða eða ekki. Hann skal í tæka tíð draga úr hraða og 

nema staðar, ef nauðsyn krefur. Skylt er að nema staðar, þegar ekki er fullkomin 

útsýn yfir veginn. 
Þar sem sett hefur verið stöðvunarmerki, ber ökumanni skilyrðislaust að nema 

staðar. Þegar ekið er af stað aftur, er skylt að sýna ytrustu varúð og víkja fyrir 

umferð frá báðum hliðum, hvort sem um aðalbraut er að ræða eða ekki. 

Þeir, sem aka frá brún akbrautar, einkavegum, löndum, lóðum, bifreiðastæðum 

eða aka yfir gangstétt, skulu víkja fyrir umferð á vegi þeim, sem ekið er inn á. 

Ökumönnum ber að draga úr hraða eða nema staðar, ef nauðsyn krefur vegna 

fótgangandi vegfarenda á merktum gangbrautum.
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49, gr. 
Ökuhraða skal ávallt miða við gerð og ástand ökutækis, stadhætti, færð, veður 

og umferð og haga Þannig, að aksturinn valdi ekki hættu eða óþægindum fyrir aðra 
vegfarendur né geri þeim óþarfa tálmanir. 

Hraðinn má aldrei vera meiri en svo, að ökumaður geti haft fullkomna stjórn 
á ökutæki og stöðvað það á þriðjungi þeirrar vegalengdar, sem auð er og hindrunar- 
laus framundan og Ökumaður hefur útsýn yfir. 

Sérstök skylda hvílir á ökumanni að aka hægt og sýna ýtrustu varkárni: 
Í þéttbýli. 
Þegar skuggsýnt er eða skyggni léleg 
Við vegamót. 
Í beygjum. 
Við hæðarbrúnir. 
Þar sem útsýn er takmörkuð að öðru leyti. 
Þar sem hætta er á, að ljós blindi ökumann. 
Þegar mæta þarf öðru ökutæki á mjóum vegi eða brú, eða Þegar farmur 
stendur út af ökutæki. 

. Þegar hált er. 
. Við gangbraatir. 

k. Þar sem almenningsvagn hefur numið staðar eða er um það bil að stöðvast 
við biðstöð. 

1. Þar sem börn eru á eða við veg eða gera má ráð fyrir, að börn séu að leik. 
m. Þar sem búfé stafar hætta af umferð ökutækja. 
n. Þar sem unnið er að vegagerð. 
o. Þegar ökutæki dregur annað ökutæki. 

Þegar bleyta er á vegum, skal aka þannig, að vegfarendur verði ekki fyrir aur- 
slettum að óþörfu. 

Um ökuhraða gilda enn fremur reglur um hámarkshraða samkvæmt 50. gr. 

z
a
 

ae
 

er
 

50. gr. 
Í þéttbýli må eigi aka hraðar en 45 km á klukkustund. 
Utan þéttbýlis má eigi aka hraðar en 70 km á klukkustund. 
Almenningsvögnum, sem flytja mega 10 farþega eða fleiri, og vörubifreiðum, 

sem eru 3.5 smálestir eða meira að heildarþyngd, má þó eigi aka hraðar en 60 km 
á klukkustund. Bifreiðum, sem draga tengi- eða festivagna, má eigi aka hraðar en 
45 km á klukkustund. 

Dómsmálaráðherra getur að fenginni tillögu umfer Barlaganefndar sett nánari 
reglur um ökuhraða, þar á meðal ákveðið lægri hámarkshraða almennt en að framan 
greinir eða á einstökum vegum. Dómsmálaráðherra Selur á sama hátt ákveðið hærri 
hámarkshraða en að framan greinir, allt að 90 km á klukkustund á einstökum veg- 
um (hraðbrautum), og pundið þá heimild við ákveðna árstíma. Í kaupstöðum og 
kauptúnum má setja lika ir reglur í lögreglusamþykktum. 

51. gr. 
Ökutæki má ekki stöðva né leggja á þeim stað eða þannig, að hættu geti valdið 

fyrir aðra eða ónauðsynlegum óþægindum fyrir umferðin: 
Leggja ber ökutæki utan vegar, ef aðstæður leyfa, en annars vi brún akbrautar 

og samhliða henni, nema annað sé sérstakleg: ákveðið. 
Í þéttbýli má eingöngu stöðva eða leggja Ökutæki á vegi við hægri brún ak- 

brautar. Þar sem einstefnnakstur er, selur lögreglustjóri þó sett aðrar reglur. 
Flytja ber bilað ökutæki tafarlaust af akbrautum.
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Bannað er að stöðva ökutæki eða leggja því: 
a. Í eða við beygjur, þar sem útsýn er takmörkuð eða vegur brattur, í eða við 

hæðarbrún og þar sem útsýn er takmörkuð af öðrum ástæðum. 

b. Við vegamót, ef staða ökutækis tálmar útsýn yfir veg, eða nær vegamótum 

en 10 metra, miðað við næstu brún þvervegar. Heimilt er þó að ákveða í lög- 
reglusamþykkt, að stöðva megi ökutæki nær vegamótum í þéttbýli. 

c. Við umferðarmerki, þannig að það sjáist illa. 
d. Á merktri gangbraut. 
e. Á merktri akrein, eða svo nálægt henni, að torveldi akstur inn á hana eða 

aðra akrein. 
f. Á 20 metra svæði við merkta biðstöð almenningsvagna, 
g. Á hringtorgum. 
h. Á merktum stæðum fyrir leigubifreiðar. 

Einnig er bannað að leggja ökutæki: 
a. Á brúm. 
b. Við akbrautir að húsum eða lóðum, eða svo nálægt þeim, að akstur um þær 

verði verulegum örðugleikum bundinn. 
c. Fyrir framan vatnshana slökkviliðs. 
d. Hjá merktum bifreiðastæðum. 

Þegar ökumaður yfirgefur vélknúið ökutæki, skal stöðva vél þess og ganga svo 
tryggilega frá því, að það geti ekki runnið sjálfkrafa né óviðkomandi menn flutt 
það úr stað. 

Þess skal gætt vandlega, þegar dyr ökutækis eru opnaðar, að eigi valdi hættu 
né óþarfa óþægindum fyrir umferðina. Sama gildir og, er fólk fer í eða úr ökutæki 
og við fermingu eða affermingu. 

52. gr. 
Þegar hætta er á ferðum, skal ökumaður gefa hljóðmerki, ljósmerki eða 

aðrar bendingar til þess að vekja athygli vegfaranda á hættunni. Slíkar bendingar 

skal ætíð gefa þannig, að sem minnstum óþægindum valdi, og bannað er að gefa 
þær að nauðsynjalausu. 

Skylt er að gefa merki um breytta akstursstefnu, þegar þörf er á, til leiðbein- 

ingar fyrir aðra umferð. Merki þessi skal einkum gefa, þegar breytt er um aksturs- 

stefnu á vegi eða vegamótum eða ekið er af stað frá brún akbrautar. Merki skal gefa 
með stefnuljósum á þeim ökutækjum, er hafa skulu slík tæki. Annars skulu þau 
gefin með því að rétta út hægri eða vinstri hönd, eftir því, sem við á, eða á annan 
greinilegan, ótvíræðan hátt. Ökumanni er skylt að hætta merkjabendingum, þegar 
þær eiga ekki lengur við. 

Ökumaður, sem ætlar að nema staðar eða draga snögglega úr hraða, skal gefa 

þeim, sem á eftir koma, greinilegt merki um þá ætlan sína. Skal það gert með hemla- 

lHjósmerki á þeim ökutækjum, sem hafa skulu hemlaljós, en annars með því að rétta 
upp hönd eða á annan greinilegan og ótviræðan hátt. 

Ökumanni er skylt að gæta þess vandlega, áður en merki er gefið, að breyting 
á akstursstefnu eða hraða valdi ekki hættu eða verulegum óþægindum fyrir aðra. 
Merkjagjöf leysir ökumann ekki undan varúðarskyldu. 

53. gr. 
Þegar ekið er á ljósatíma, skulu vera tendruð ljós á lögboðnum ljóskerum. 

Þegar ökutæki er fest eða tengt aftan í annað, nægir, að afturljós séu tendruð á því 
ökutæki, er síðar fer, Á ökutækjum mega ljós, sem lýsa fram, aðeins vera hvít eða 

daufgul.
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Þegar ekið er um vel lýstan veg, skal nota lágan ljósgeisla, Þegar ekið er á móti 
öðru ökutæki, má ekki nota háan ljósgeisla. Skipta skal þá á lágan ljósgeisla i 
tæka tid. 

Ef bifreið, dráttarvél eða annað ökutæki, sem hefur stöðuljósabúnað, er stöðvað 
eða lagt á dimmri akbraut á ljósatíma, skal það hafa tendruð stöðuljós. Önnur öku- 
tæki, sem skilin eru eftir á akbraut, skulu greinilega auðkennd með glitaugum að 
framan og aftan. 

Eigi má nota aðrar tegundir ljósa né glitaugna en boðnar eru eða heimilaðar i 
lögum þessum, eða reglum, settum samkvæmt þeim. 

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um ljósabúnað ökutækja og notkun hans. 
Ákveða má í lögreglusamþykktum, að nota skuli eingöngu stöðuljós við akstur 

á tilgreindum, vel lýstum vegum. 

54. gr. 

Við hleðslu ökutækis skal þess gætt, að hvorki farþegar né farmur byrgi nauð- 
synlega útsýn ökumanns fram eða til hliðar eða í baksýnisspegli, né tálmi notkun 
stjórntækja eða valdi annarri umferð hættu eða truflun. 

Ganga skal svo frá farmi, að hann raskist ekki né valdi óþrifnaði né óþarfa hávaða. 
Ökutæki skal þannig hlaðið, að því megi stjórna örugglega. Eigi má farmur 

dragast eftir vegi, nema óhjákvæmilegt sé og eigi valdi skemmdum. 
Ef farmur nær fram eða aftur fyrir eða út fyrir ökutæki, skal gæta sérstakrar 

varúðar. Þá skal og festa til viðvörunar á yztu brún farmsins greinilegt merki, og 
á ljósatíma hvítt glitauga, er snýr fram, og rautt, er snýr aftur. Í stað glitaugna má 
nota ljósker með sama lit. 

Lögreglumaður eða eftirlitsmaður ökutækja getur stöðvað ökutæki, ef hann 
telur hleðslu þess varhugaverða, og bannað akstur þess, nema úr verði bætt. 

55. gr. 
Breidd ökutækis má hvergi vera meiri en 2.35 m. Vegamálastjóri getur þó veitt 

undanþágu frá þessu ákvæði og leyft allt að 2.50 m breidd. Vegamálastjóri má binda 
undanþágu þessa við ákveðna vegi utan kaupstaða, en lögreglustjóri í kaupstöðum. 

Baksýnisspegill, stefnumerki og snjókeðjur teljast ekki með breidd ökutækis. 
Hæð ökutækis má aldrei vera meiri en 3.8 m. 
Heimilt er að aka landbúnaðartæki og vinnuvél, enda þótt breiðara sé en segir 

í 1. og 2. mgr. Þó má breidd ekki fara fram úr 3.5 m, nema að fengnu leyfi vega- 
málastjóra. 

Ökumaður ökutækis, sem er breiðara en 2.35 m, Skal sýna sérstaka varúð, 
víkja greiðlega fyrir öðru ökutæki og nema staðar, ef þörf gerist. Ökumaður með 
háfermi á ökutæki skal sýna sérstaka adgæzlu, er farið er undir síma- eða raf- 
magnslínur eða yfir brýr með þverböndum efra. 

Ákvæðin hér að framan um breidd og hæð ökutækis gilda einnig um farm þess. 
Lögreglustjóri getur veitt undanþágu frá ákvæðum greinar þessarar, þegar brýn 

nauðsyn þykir vegna sérstakra flutninga. Þó skal samþykki vegamálastjóra koma 
til, ef aka þarf á vegum utan kaupstaða. 

56. gr. 
Leyfileg hámarksþyngd vélknúins ökutækis á gúmhjólum, svo og tengivagns og 

festivagns með eða án farms, miðast við öxulþunga ökutækis, þannig: 
a. Hámarksþungi á öxli er 6000 kg. 
b. Hámarksþungi á tveim öxlum, sem eru nær hvor öðrum en 2.0 m, er 8000 kg. 

Leyfileg heildarþyngd vélknúins ökutækis á beltum er 12000 kg.
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Vegamálastjóri getur þó bæði leyft meiri öxulþunga og heildarþyngd ökutækis 
á einstökum vegarköflum, svo og ákveðið minni öxulþunga eða heildarþyngd á 

öðrum, hvort tveggja miðað við burðarþol brúa eða vega. 
Þá setur vegamálastjóri og veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, 

þegar brýn nauðsyn þykir vegna sérstakra flutninga. 

57. gr. 
Við bifreið eða dráttarvél má aðeins tengja einn tengivagn eða festivagn. Lög- 

reglustjóri getur þó veitt undanþágu frá ákvæðum þessum, ef sérstök nauðsyn er, 
enda komi samþykki vegamálastjóra til um akstur á vegum utan kaupstaða. 

Skráningarskyldan tengi- eða festivagn má aðeins tengja við bifreið eða dráttar- 
vél, sem til þess er talin hæf og hefur um það áritun í skráningarskírteini. Auk 
skráningarmerkis skal hver tengi- eða festivagn auðkenndur að aftan skráningar- 
tölu dráttartækisins. 

58. gr. 
Til dráttar tengitækis má nota dráttarvél eða vinnuvél. Enn fremur Þifreið, 

sem skráð er til aksturs með tengivagn eða viðurkennd til aksturs með tengitæki. 
Ekki má aka með meira en eitt tengitæki. 

Ef tengitæki er ekki búið hæfilega öflugum hemli, sem stjórna má úr ökumanns- 
sæti, má þyngd þess ekki vera meiri en tvöföld heildarþyngd dráttartækisins. 

Þegar dregið er tengitæki, sem er breiðara en dráttartækið, skal sýna sérstaka 

varúð. 
Tenging skal vera örugg. 
Fjarlægð milli ökutækjanna má ekki vera meiri en 4 metrar. Ef fjarlægð er 

meiri en 2 metrar, skulu tengslin merkt greinilega. 
Nota má vélknúið ökutæki til dráttar annars vélknúins ökutækis, ef gætt er 

ákvæða 2.—4. mgr. Ekki má draga bifhjól né nota það til dráttar annars ökutækis. 

C. Sérreglur um bifhjól. 

59. gr. 
Eigi má aka tveim Þbifhjólum eða fleiri hlið við hlið á sömu akbraut. 
Ökumaður bifhjóls skal leiða það, þegar farið er yfir gangstéttir og gangstíga. 
Þegar bifhjól er skilið eftir á almannafæri, skal því læst með lás og þannig 

frá því gengið, að eigi sé hætta á, að það falli, þótt við það sé komið. 

D. Sérreglur um reiðhjól. 

60. gr. 
Ökumaður reiðhjóls skal ávallt hafa aðra eða báðar hendur á stýri og báða 

fætur á fótstigum. Honum er óheimilt að hanga aftan í öðrum ökutækjum á ferð, 
svo og að leiða annað reiðhjól. Eigi má aka tveim eða fleiri reiðhjólum samhliða 

á vegi. 
Bannað er að aka á reiðhjóli á gangstisum og gangstéttum eða yfir þær. Ekki 

má leiða reiðhjól á gangstígum eða gangstéttum, þar sem það er til óþæginda fyrir 
aðra vegfarendur. Reglur um gangandi vegfarendur gilda að öðru leyti um þá, sem 
leiða reiðhjól. 

Ekki má skilja reiðhjól eftir á almannafæri, nema því sé læst og svo gengið 
frá því, að eigi stafi hætta eða truflun af fyrir umferð. 

Barni yngra en 7 ára er óheimilt að aka reiðhjóli á almannafæri.
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Óheimilt er að flytja farþega á reiðhjóli. Þó má vanur ökumaður, sem er orðinn 
17 ára, flytja barn, yngra en 7 ára, á reiðhjóli, enda sé barninu ætlað sérstakt sæti 

og þannig um búið, að því stafi ekki hætta af hjólteinunum. 
Ekki má flytja á reiðhjóli þyngri hluti eða fyrirferðarmeiri en svo, að öku- 

maður geti haft fullkomna stjórn á reiðhjólinu og gefið umferðarmerki, svo sem 
skylt er. Sömuleiðis er bannað að flytja á reiðhjóli hluti, sem valdið geta óþæg- 
indum fyrir aðra umferð. 

Dómsmálaráðherra er heimilt að setja nánari reglur um hámarkslengd, breidd, 
hæð og þyngd hluta, sem fluttir eru á reiðhjólum, sem sérstaklega eru ætluð til 
vöruflutninga, svo og hliðarvagna reiðhjóla. 

Reglur greinar þessarar gilda einnig um létt bifhjól. Þó má aldrei flytja á því 
farþega. 

E. Umferð gangandi manna. 
Fi * ej 

61. gr. 
Gangandi menn skulu nota gangstéttir og gangstiga, sem liggja med akbraut- 

um. Skulu þeir að jafnaði ganga á hægri hluta stéttar eða stigs og víkja til hægri 
fyrir þeim, sem á móti koma, en hleypa þeim fram hjá sér á vinstri hönd, er fram úr 
ganga. 

Ef ekki er gangstétt eða gangstígur meðfram vegi, skulu menn að jafnaði sanga 
á vinstri vegarbrún og aldrei fleiri en tveir samhliða. 

Þar sem merkt er gangbraut yfir veg, skulu menn nota hana, er þeir ætla yfir 
veginn. Ef ekki er gangbraut, skulu menn ávallt ganga þvert yfir veg með jöfnum 
hraða. Gangandi menn skulu gæta vel að umferð, áður en farið er yfir veg. 

62. gr. 
Gangandi menn mega ekki safnast á akbrautum, gangstéttum eða gangstígum, 

þannig að þeir trufli á nokkurn hátt umferð annarra. 
Ekki mega gangandi menn flytja neitt það með sér á akbrautum, gangstéttum 

eða gangstígum, sem er til hindrunar eða truflunar öðrum vegfarendum eða getur 
valdið þeim tjóni. 

F. Umferð ríðandi manna og hestvagna. 

63. gr. 
Á vegum skulu ríðandi menn halda sig á hægri hluta vegarins. Þeim ber að 

víkja greiðlega til hægri fyrir þeim, sem á móti koma, en hleypa fram fyrir sig 
á vinstri hönd þeim, sem fram fyrir vilja fara. 

Ef vænta má umferðar ökutækja um veg, skulu aldrei fleiri en tveir menn, 
einhesta, ríða samhliða né ríðandi maður teyma fleiri en tvö laus hross. Má þá eng- 
inn annar ríða honum samhliða. 

Taglhnýting hesta og stórgripa er bönnuð á vegum. 
Ef farið er með hestvagna um veg í þéttbýli, skal maður stjórna hverjum 

/agni. Utan þéttbýlis má einn maður stjórna tveim vögnum. 
Bannað er að skilja eftir á vegi lausa hesta eða fyrir vagni eða sleða. 

G. Um rekstur búfjár. 

64. gr. 
Oheimilt er að reka hópa búfjár á vegum í þéttbýli, nema sérstakt leyfi lög- 

reglustjóra komi til. 
Utan þéttbýlis má reka slíka búfjárhópa eftir vegum, en fylgja skulu rekstr- 

A 12



Nr. 40. 88 23. apríl 1968. 

inum nægilega margir gæzlumenn, og ef vænta má umferðar ökutækja um veginn, 

skal einn gæzlumaður ætíð fara fyrir. 
Búfénu skal vikið fljótt og greiðlega út af veginum, ef þess er þörf vegna ann- 

arrar umferðar. 

V. Umferðarstjórn og umferðarmerki. 

65. gr. 
Lögreglan stjórnar umferð, þar sem hún telur þess þörf og með þeim hætti, er 

hún telur henta. 
Dómsmálaráðherra ákveður, að fengnum tillögum vegamálastjóra, hvaða vegir 

skulu teljast aðalbrautir og njóta réttar samkvæmt 2—-4. mgr. 48. gr. Lögreglustjóri 
getur, að fengnum tillögum bæjar- og sveitarstjórnar, ákveðið hið sama um vegi i 
kaupstað eða kauptúni. Sömu reglur gilda um önnur varanleg sérákvæði um notkun 
vegar til umferðar, svo sem bann gegn stöðvun eða stöðu ökutækja á vegi, bifreiða- 
stæði, einstefnuakstur, leikgötur eða aðrar takmarkanir á akstri um veg. 

Í kauptúni eða kaupstað er sveitar- eða bæjarstjórn heimilt, að fengnu sam- 
bykki lögreglustjóra, að setja reglur um notkun stöðureita og gjald fyrir hana. 

Lögreglustjóri getur sett bráðabirgðaákvæði um akstur á vegi í öryggisskyni 

eða til þess að halda uppi greiðri umferð. 

Vegamálastjóri getur takmarkað eða bannað um stundarsakir umferð um veg, 

ef nauðsynlegt er vegna vegavinnu, til hlífðar vegi eða vegna umferðaröryggis. I 

kaupstað eða kauptúni geta yfirvöld bæjar eða sveitar gert sömu ráðstafanir að 

fengnu samþykki lögreglustjóra. 

66. gr. 

Dómsmálaráðherra setur reglur um gerð og notkun umferðarmerkja, umferðar- 

ljósa og annarra merkja á vegi eða við veg til stjórnar, viðvörunar eða leiðbein- 

ingar fyrir umferð. 
Í kaupstöðum skal lögreglustjóri sjá um, að greinileg umferðarmerki séu sett 

á eða við veg, þar sem sérreglur eiga að gilda um umferð. Það er þó ekki nauð- 

synlegt, ef lögreglumaður stjórnar umferð. 
Vegamálastjóri skal sjá um, að umferðarmerki séu sett á eða við veg utan 

kaupstaða. 
Óheimilt er að setja umferðarmerki á eða við veg, nema með leyfi lögreglustjóra 

eða vegamálastjóra. 
Lögreglustjóri getur bannað auglýsingaspjöld, ljósaauglýsingar, glitaugu og ann- 

að, sem valdið getur hættu eða óþægindum fyrir umferð. 
Þar sem unnið er að vegagerð eða vegi raskað af öðrum ástæðum, þannig að 

hætta stafi af, er þeim, sem stjórnar verki, skylt að sjá um, að sett verði upp 

greinileg viðvörunarmerki. 
Kostnað vegna umferðarmerkja skal sá greiða, sem kostar viðhald vegar. 

VI. Um fébótaábyrgð og vátryggingu. 

67. gr. 

Nú hlýæzt slys eða tjón á mönnum eða munum af skráningarskyldu, vélknúnu 

ökutæki í notkun, og er þá þeim, sem ábyrgð ber á ökutækinu, skylt að bæta það 
fé, enda þótt slysið eða tjónið verði eigi rakið til bilunar eða galla á tækinu eða 
ógætni ökumanns. Ef vélknúið, skráningarskylt ökutæki dregur annað tæki og 
tjón hlýzt af, er eigandi dráttartækisins ábyrgur. 

Ábyrgðarreglan gildir þó ekki um slys eða tjón á mönnum eða munum, er 

ökutækið flytur, nema flutt sé gegn gjaldi.
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Lækka má fébætur og jafnvel láta þær alveg niður falla, ef sá, sem fyrir slysi 
eða tjóni varð, er meðvaldur þess eða meðábyrgur. 

68. gr. 
Ef tjón hlýzt eða slys af árekstri skráningarskyldra ökutækja, skiptist tjónið 

á þau sín á milli, að tiltölu við sök þeirra, sem hlut eiga að máli, og með hliðsjón 
af atvikum öllum. 

69. gr. 
Skráður eða skráningarskyldur eigandi vélknúins ökutækis ber ábyrgð á þvi 

og er fébótaskyldur samkvæmt 67. gr. 
Fébótaskyldan færist þó yfir á þann, sem ökutækið notar í algjöru heim- 

ildarleysi. 
Hver sá, sem á sök á tjóni eða slysi, er hlýzt af notkun skráningarskylds, 

vélknúins ökutækis, ber, auk ábyrgðar samkvæmt 1. og 2. mgr., fébótaábyrgð eftir 
almennum skaðabótareglum. 

Kröfum samkvæmt 1. mgr. fylgir lögveð í ökutækinu. Lögveð þetta gengur 
fyrir öðrum skuldum, sem á því kunna að hvíla, að f Áskildum opinberum gjöldum. 

70. gr. 
Eiganda skráðs, vélknúins ökutækis er skylt að kaupa í vátryggingarfélagi, sem 

viðurkennt er af dómsmálaráðherra, og halda við vátryggingu fyrir ökutæki sitt, 
sem nemi kr. 500 000.00 fyrir létt bifhjól, kr. 1000 000.00 fyrir dráttarvél, kr. 
1000 000.00 fyrir bifhjól og kr. 2000 000.00 fyrir bifreið. 

Fyrir vélknúin ökutæki, er flytja mega farþega, skal vátryggingarfjárhæðin þó 
aldrei vera lægri en svo, að kr. 100 000.00 bætist við vátryggingarfjárhæðina fyrir 
hvern farþega, er ökutækið má flytja umfram tíu. 

Með fyrrgreindri 'átryggingu skal vera tryggð greiðsla, að því leyti, sem til 
hrekkur, á hverri þeirri bótakröfu, sem falla kann á þann, er ábyrgð ber á tjóni 
samkvæmt lögum þessum eða almennum skaðabótareglum. 

Hverjum þeim, sem notar erlent ökutæki hér á landi samkvæmt 23. gr., er 
skylt að vátryggja það eftir þeim reglum, sem að framan greinir, 

Undanþegnir vátryggingarskyldu eru ríkissjóður, forseti Íslands og erlendir 
Þjóðhöfðingjar. 

71. gr. 
Skráður eigandi vélknúins ökutækis skal tryggja ökumann þess, og gildir sú 

trygging fyrir hvern ökumann, sem tækinu stjórnar. Tryggingin er fyrir bótum 
vegna slyss, sem ökumaðurinn kann að verða fyrir við starfa sinn. Tryggt skal 
hjá Tryggingastofnun ríkisins og eftir þeim reglum, sem henni eru settar. 

72. gr. 
Iðgjöld, er tryggingartaki, samkvæmt 70. gr. skuldar vátryggingarfélagi, eru 

lögtakskræf. 
Nú verður tryggingartaki gjaldþrota, og skulu þá iðgjöld þau, sem í gjalddaga 

eru fallin, njóta forgangsréttar í búi hans, samkvæmt 3. tl. 83. gr. skiptalaganna, 

og gildir það, þó að tryggt sé fyrir hærri fjárhæð en lögboðið er. 

73. gr. 
Nú hefur viðurkennt vátrygging arfélag sbr. 70. gr., greitt bætur samkvæmt 

framangreindu, og á það þá endurkröfurétt á hendur hverjum þeim, sem valdið 

hefur slysi eða tjóni af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Lækka má endurkröfuna
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með hliðsjón af sök tjónvalds, efnahag hans, fjárhæð ljónsíns og öðrum atvikum. 

Bannað er að kaupa tryggingu gegn endurkröfu vátryggingarsala. 

74. gr. 

Nú er höfðað einkamál gegn manni til heimtu bóta samkvæmt 67. og 68. gr. 

og skal þá gera félagi því, er vátryggt hefur ökutækið, kost á að sæta réttar síns 

í málinu. 
Höfða má slíkt mál jafnframt gegn vátryggingarfélaginu, og er þá dómur í því 

bindandi fyrir félagið og aðfararhæfur gagnvart því. 

Nú er bótakrafa samkvæmt ákvæðum 67. og 68. gr. höfð uppi í refsimáli sam- 

kvæmt ákvæðum XVII. kafla laga nr. 82 frá 1961, og skal þá tilkynna vátryggingar- 

félagi því, er vátryggt hefur ökutækið, um kröfuna. Hefur félagið þá sama rétt og 

sökunautur sjálfur til að koma að vörnum í skaðabótamálinu, enda er þá áfellis- 

dómur bindandi fyrir vátryggingarfélagið og aðfararhæfur gagnvart því. 

75. gr. 

Nú eru bætur vegna sama slyss ákveðnar hærri samtals en vátryggingarfjár- 

hæðinni nemur, og skal þá skipta henni að tiltölu á milli þeirra, sem kröfur eiga 

vegna slyssins. Þetta ákvæði gildir einnig, þótt vátry sgingarfjárhæðin sé hærri en 

lögboðið er. 
Ef einhver þeirra, sem bótarétt eiga samkvæmt framangreindu, hefur eigi til- 

kynnt félaginu um kröfu sína innan sex mánaða frá slysdegi, má vátryggingar- 

félagið vítalaust greiða vátryggingarféð að fullu öðrum þeim, er bótarétt eiga. 

76. gr. 
Vátryggingarfélög þau, sem fengið hafa viðurkenningu samkvæmt 70. gr., og 

landssamband bifreiðaeigenda, ef til er, skulu hvert nefna einn mann í nefnd, en 

dómsmálaráðherra skal skipa einn mann, og er hann formaður hennar. Nefnd þessari 

skulu vátryggingarfélög senda gögn, er þau hafa reist á bótagreiðslur sínar sam- 

kvæmt lögum þessum. Nefndin kveður á um, hvort endurkröfurétti skuli beitt gegn 

þeim, sem talinn er eiga sök. Í meðferð hvers máls taka þátt formaður og tveir 
aðrir nefndarmenn, er hann kveður til. Skal annar þeirra vera sá, sem félag það, 
er hlut á að máli, hefur kjörið í nefndina. Hinn skal vera fulltrúi sá, er lands- 
samband bifreiðaeigenda hefur tilnefnt. Sé slíkt landssamband ekki til, nefnir Félag 

íslenzkra bifreiðaeigenda mann í nefndina eða það félag bifreiðaeigenda, sem sá er 

félagsmaður í, er krafa beinist gegn. 

Kostnað af störfum nefndarinnar greiða vátryggingarfélögin eftir reglum, sem 

dómsmálaráðherra setur. Hann setur og nánari reglur um starfsháttu nefndarinnar. 

77. gr. 

Våtryggingarfélåg þau, sem hafa fengið rétt til að våtryggja vélknúin ökutæki 

samkvæmt 70. gr, skulu halda bókhaldi þeirra trygginga sérgreindu. Sameiginlegum 

rekstrarkostnaði vátryggingarfélagsins skal skipt á tryggingar þessar hlutfallslega 

eftir iðgjaldafjárhæðum. 
Reikningar hvers vátrygsingarfélags um skylduvátryggingar samkvæmt 70. gr. 

skulu endurskoðaðir af tveim mönnum, sem dómsmálaráðherra skipar til þess, annan 

eftir tilnefningu frá samtökum eigenda vélknúinna ökutækja, Vörubilstjórafélaginu 

Þrótti, Bifreiðastjórafélaginu Hreyfli, Félagi sérleyfishafa og Félagi Íslenzkra bif- 

reiðacigenda, en hinn án tilnefningar. Ef ágreiningur verður milli samtakanna um 

tilnefningu, sker dómsmálaráðherra úr. 

Vátryggingarfélögin skulu greiða endurskoðendum þóknun fyrir starf þeirra 

eftir ákvörðun dómsmálaráðherra.
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Rekstrarreikning hvers års um greindar tryggingar skal våtryggingarfélag birta 

í Lögbirtingablaði eigi síðar en 1. október næsta ár á eftir, ásamt athugasemdum 

endurskoðenda við reikninga og svörum vátryggingarfélagsins. 

78. gr. 

Allar bótakröfur samkvæmt þessum kafla, bæði á hendur þeim, sem ábyrgur 

er, og vátryggingarfélagi, svo og endurkröfur vátryggingarfélags, fyrnast á fjórum 

árum frá lokum þess almanaksárs, er kröfuhafi fékk vitneskju um kröfu sina og 

átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar. Þó fyrnast þessar kröfur í síðasta 

lagi á 10 árum frá því, að tjónsatburðurinn varð. 

79. gr. 

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um vátryggingarskyldu, viðurkenningu 

á vátryggingarfélögum, gerð reikninga, endurskoðun þeirra og birtingu. 

VIL Refsingar o. fl. 

80. gr. 

Brot gegn lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmt þeim, varða 

sektum, varðhaldi eða fangelsi, allt að einu ári. 

Við ákvörðun sekta skal hafa hliðsjón af efnahag sökunauts. Sektir samkvæmt 

lögum þessum renna i ríkissjóð. 
Brot gegn 2. sbr. 4. mgr. 25. gr., misnotkun merkja þeirra, sem 2. og 3. mgr. 

40. gr. fjalla um, notkun skráningarmerkis á annað ökutæki en til er ætlazt og 
akstur vélknúins ökutækis, er ökumaður hefur verið sviptur ökuleyfi eða réttind- 
um til að öðlast það, varðar varðhaldi eða fangelsi, allt að tveim árum. 

Ítrekuð brot gegn 1., 2. sbr. 3. og 6. mgr. 25. gr. og 2. og 5. mgr. 24. gr. varða 
varðhaldi eða fangelsi allt að tveim árum. 

Ef brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar eru samkvæmt þeim, er 
framið eftir fyrirmælum eða með vitund og vilja bifreiðareigandans eða stjórnanda 
í starfi, skal honum einnig refsað fyrir brotið. 

Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglum, sem settar eru samkvæmt 
þeim, skulu rekin að hætti opinberra mála. 

81. gr. 
Svipta skal mann rétti til að stjórna vélknúnu ökutæki, ef hann hefur orðið 

sekur um mjög vítaverðan akstur, eða ef telja verður, með hliðsjón af eðli brotsins 
eða annars framferðis hans sem ökumanns, varhugavert vegna öryggis umferðar- 
innar, að hann hafi ökuleyfi. 

Nú hefur stjórnandi vélknúins ökutækis serzt brotlegur við 1. eða 2. sbr. 3. og 
4. mgr. 25. gr., og skal hann þá sviptur ökuleyfi eða rétti til að öðlast það. Ef 

sérstakar málsbætur eru og kærði hefur eigi áður orðið sekur um sams konar eða 
annað verulegt brot gegn skyldum sínum sem Þbifreiðarstjóri, má sleppa sviptingu 
réttinda vegna brota á 1. og 2. sbr. 3. mgr. 25. gr. 

Réttindasvipting skal vera um ákveðinn tíma, eigi skemur en 1 mánuð, eða að 
fullu og öllu, ef miklar sakir eru eða um ítrekað brot að ræða. Réttindasviptings 
vegna brota gegn ákvæðum 2. sbr. 4. mgr. 25. gr. skal þó eigi skemmri en 1 ár. Ef 
kærði hefur verið sviptur réttindum um stundarsakir samkvæmt ákvæðum 6. mgr. 
hér á eftir, skal ákveðið í dómi, hvort sá tími skuli dragast frá endanlegum svipt- 
ingartíma. FR 

Nú hefur maður verið sviptur ökuleyfi eða rétti til að öðlast það um lengri 
tíma en 3 ár, og getur þá dómsmálaráðherra, er 3 ár eru liðin frá sviptingunni og 
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sérstakar ástæður mæla með því. ákveðið, að honum skuli veitt ökuleyfi af nýju 

eða réttur til að öðlast það, enda sé sannað, að hann hafi ekki gerzt brotlegur við 

áfengislöggjöf um þriggja ára skeið að undanförnu. Umsókn um endurveitingu öku- 

leyfis samkvæmt þessari málsgrein skal fylgja vottorð tveggja valinkunnra manna 
um reglusemi og góða hegðun umsækjanda í næstliðin 3 ár. Leita skal umsagnar 

áfengisvarnarnefndar í heimilissveit umsækjanda, áður en ökuleyfi er veitt af nýju, 
ef brot gegn 25. gr. hefur valdið ökuleyfissviptingu. Slíkt leyfi má þó eigi veita 
sama manni oftar en einu sinni, nema 6 ár séu liðin frá síðustu réttindasviptingu. 

Svipting ökuleyfis eða réttar til að öðlast ökuleyfi skal gerð með dómi, sbr. þó 

112. gr. laga nr. 82/1961. Áfrýjun frestar ekki verkun dóms að þessu leyti. 

Nú telur lögreglustjóri, að maður hafi unnið til ökuleyfissviptingar, og skal 

hann þá svipta hann ökuleyfi til bráðabirgða. Lögreglustjóri skal tilkynna viðkom- 

andi dómara ákvörðun sína innan viku. Aðili getur krafizt úrskurðar dómara um 

ákvörðun lögreglustjóra. Dómari getur og af sjálfsdáðum, ef efni standa til, fellt 

ákvörðun lögreglustjóra niður. Úrskurð dómara um bráðabirgðasviptingu getur aðili 

kært til æðra dóms samkvæmt XXI. kafla laga nr. 82/1961. 

Hver, sem sviptur hefur verið ökuleyfi samkvæmt þessari grein eða hefur misst 

það samkvæmt 7. sbr. 8. mgr. 27. gr., skal afhenda lögreglunni ökuskirteini sitt. 

Ef maður hefur með dómi verið sviptur ökuleyfi eða rétti til að öðlast það, 
skal dómari þegar tilkynna það öllum lögreglustjórum á landinu. 

Ef íslenzkur ríkisborgari eða maður búsettur hér á landi hefur sætt ökuleyfis- 

sviptingu eða refsingu erlendis fyrir verknað, sem samkvæmt lögum þessum hefði 
varðað missi ökuleyfis eða réttar til að öðlast það, má svipta hann þeim réttindum 
með dómi í opinberu máli, sem höfðað er gegn honum í þessu skyni, og koma þá 
að öðru leyti til framkvæmda ákvæðin hér að framan. 

VIII. Um umferðarfræðslu o. fl. 

82. gr. 

Almenningi skal veitt fræðsla í umferðarlöggjöf og öðru því, er stuðlað getur 

að umferðaröryggi og umferðarmenningu. Gefa skal út og útbýta ókeypis prentuðum 
leiðarvísi, er skýrir helztu umferðarreglur ásamt myndum af vegarmerkjum og 
handarmerkjum ökumanns í umferð. Kostnaður greiðist úr ríkissjóði. 

Bæjar- og sveitarstjórnum ber enn fremur að fræða almenning um umferðar- 
mál eftir því, sem staðhættir gefa efni til, svo og þær sérreglur, er gilda á hverj- 
um stað. 

Setja má í reglugerð nánari ákvæði um fræðslu samkvæmt þessari grein. 

83. gr. 

Kennsla í umferðarreglum skal fara fram í barna- og unglingaskólum. Mennta- 

málaráðherra setur reglugerð um tilhögun kennslunnar og prófkröfur. 

84. gr. 
Skólastjórum er skylt í samráði við lögreglustjóra og bæjar- og sveitarstjórn 

að gera ráðstafanir til þess að vernda skólabörn gegn hættu, er stafar af umferð 
í næstu grennd við skóla. 

IX. Ýmis ákvæði. 

85. gr. 
Enginn má selja á leigu í atvinnuskyni skráningarskyld ökutæki til mann- 

flutninga án ökumanns, nema hann hafi fengið til þess leyfi lögreglustjóra, sam- 
kvæmt reglum, sem dómsmálaráðherra setur. Heimilt er að ákveða gjald fyrir 
slíkt leyfi.
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86. gr. 
Samgöngumálaráðherra getur sett gjaldskrá, er ákveður fargjöld með leigubif- 

reiðum til mannflutninga og flutningsgjöld sendibifreiða. Hann getur og ákveðið, 
að gjaldmælir skuli vera í slíkum bifreiðum. 

87. gr. 
Þeir, sem fyrir gildistöku laga þessara hafa öðlazt rétt til starfa, sem nú er 

krafizt sérstakrar löggildingar til, halda þeim rétti sínum, enda fullnægi þeir al- 
mennum skilyrðum til starfans. 

Nota má ökutæki, sem stærra er eða þyngra en leyft er í lögum þessum, ef 
notkun þess var heimil samkvæmt eldri lögum. 

88. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglugerðir samkvæmt lögum þessum, nema annað sé 

tekið fram. Honum er heimilt að setja nánari reglur um einstök ákvæði laganna 
og framkvæmd þeirra. 

Reglugerðir, sem settar hafa verið samkvæmt áður gildandi bifreiðalögum og 
umferðarlögum, skulu gilda þar til nýjar reglugerðir hafa verið settar, að því leyti, 
sem samrýmist lögum þessum. 

“ 89. gr. 
Lög þessi öðlast gildi kl. 06.00 26. maí 1968. 

Gjört í Reykjavík, 23. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ) 0 

Jóhann Hafstein. 

2. maí 1968. = Nr. 41. 

LOG 

um verzlunaratvinnu. 

ForsEeT1 Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau med sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Tilgangur þessara laga er að tryggja, eftir því sem tök eru á: 
að borgararnir eigi völ á sem beztri verzlunarþjónustu á hverjum stað og tíma; 

2. að þeir aðilar, sem fást við verzlun, séu búnir þeim hæfileikum, að þeir geti 
uppfyllt skyldur, sem slíkur rekstur leggur þeim á herðar gagnvart viðskipta- 
vinum sínum og samfélaginu; 

3. að verzlun geti þrifizt í landinu sem atvinnugrein. 

þa
 

2. gr. 

Með orðinu verzlun í lögum þessum er átt við heildverzlun, umboðsverzlun, þar 

með talin tilboðasöfnun um vörusölu og vörukaup, og smásöluverzlun.
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Lög þessi taka þó ekki til: 

Lyfjaverzlunar, að því leyti sem lyfsalar hafa einkasölu á lyfjum. 
Sölu á búsafurðum eða fiskfangi, sem maður hefur aflað sjálfur eða skyldulið 

hans. 
Sölu framleiðsluvara, hvers konar iðju eða iðnaðar, sem seljandi hefur sjálfur 

gert. 

Verði ágreiningur um, hvort leyfi þurfi samkvæmt lögum þessum til tiltekinnar 

tegundar verzlunar, sker ráðherra úr, en þann úrskurð má bera undir dómstóla til úr- 
lausnar með málssókn á hendur lögreglustjóra, sem í hlut á. 

3. gr. 
Verzlun samkvæmt 2. gr. er óheimilt að reka á Íslandi eða í íslenzkri landhelgi, 

nema til komi leyfi samkvæmt lögum þessum. 

4. gr. 
Hver einstaklingur, sem fullnægir eftirgreindum skilyrðum, á rétt á leyfi eða 

endurnýjun leyfis til verzlunar, enda hafi réttur til verzlunarrekstrar ekki verið af 
honum dæmdur: 

1. 
2. 

3. 

Hefur íslenzkt ríkisfang og er heimilisfastur á Íslandi. 
Er fjárráða. 
Hefur lokið prófi úr verzlunarskóla, sem viðurkenndur er af ráðherra, eða hefur 
aðra menntun, sem ráðherra metur jafngilda. Enn fremur má veita þeim verzl- 
unarleyfi, sem um þriggja ára skeið hefur starfað við verzlun og að þeim starfs- 
tíma loknum sótt sérstakt námskeið í verzlunarfræðum, sem ráðherra viður- 

kennir, og lokið þaðan prófi. Meðan ekki er völ á slíkum verzlunarnámskeiðum 
sem gert er ráð fyrir í þessum tölulið, má veita þeim verzlunarleyfi, sem starfað 
hefur þrjú ár við verzlun og sannar með vottorðum vinnuveitenda, að hann 
hafi vegna starfsreynslu sinnar þá þekkingu á bókhaldi, vörum og lagafyrir- 
mælum, sem varða verzlunarrekstur, sem telja má nauðsynlega til að reka 
verzlun. 
Fullnægir að öðru leyti þeim skilyrðum, sem sett eru eða sett kunna að verða 
í lögum og reglugerðum til að mega reka verzlun. 

Ákvæði þessarar greinar skulu gilda að svo miklu leyti, sem þau stangast ekki 

á við ákvæði í samningum Íslands við erlend ríki eða ákvæði alþjóðlegra samninga, 
sem Ísland kann að gerast aðili að. 

hér 

1. 

2. 

5. gr. 
Félag eða stofnun á rétt á verzlunarleyfi eða endurnýjun verzlunarleyfis sem 
segir: 

Beri einhverjir félagar fulla og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félags- 
ins, skal það eiga skráð heimili og varnarþing á Íslandi og félagsstjórnin öll og 
þeir, sem firmað rita, fullnægja skilyrðum 1., 2. og 4. töluliðs 4. gr. Þó skal einn 
stjórnandi og fulltrúi eða prókúruhafi félagsins fullnægja öllum skilyrðum 4. 
greinar. 
Beri enginn félaga fulla og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins, 
skal félagið eiga skrásett heimili og varnarþing á Íslandi og stjórnendur þess 
fullnægja skilyrðum 2. og 4. töluliðs 4. greinar. Þó skal einn stjórnenda, endur- 
skoðendur og framkvæmdastjórar slíks félags fullnægja öllum skilyrðum 4. gr. 

Sé félag hlutafélag, skal hlutafé enn fremur vera að meiru en helmingi eign 
manna búsettra hér á landi, enda sé ekkert í samþykktum félags, er brjóti í bág við 

íslenzk lög.
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6. gr. 
Verzlunarleyfi má ekki veita starfsmönnum ríkisins eða ríkisstofnana, starfs- 

mönnum sveitarfélaga eða stofnana þeirra og heldur ekki opinberum sýslunar- 
mönnum né mökum þeirra, ef hjón búa saman, nema ráðherra hafi úrskurðað, að 
verzlunarreksturinn megi samrýmast stöðu þeirra. 

7. gr. 
Verzlunarleyfi er bundið við nafn, persónu eða firma. Eftirlifandi maka er þó 

heimilt að halda áfram verzlun látins maka síns án nýs leyfis, enda þótt hann full- 
nægi ekki skilyrðum 4. gr., enda ráði eftirlifandi maki forstöðumann að verzlun- 
inni, er fullnægi öllum skilyrðum 4. gr. 

Sömu reglur gilda, eftir því sem við á, um bú aðila, svo og i því tilfelli, að verzl- 
unarleyfishafi missi um stundarsakir hæfi samkvæmt 4. gr. 

8. gr. 
Í verzlunarleyfi skal skráð, hvers konar verzlun samkvæmt 2. gr. leyfð er, og 

takmarkast heimildin við þá tegund verzlunar. Þó má sá, sem fengið hefur leyfi til 
heildverzlunar, einnig reka umboðsverzlun eftir sama leyfisbréfi. 

9. gr. 
Verzlunarleyfi skal annað tveggja gefið út fyrir staðbundna verzlun í ákveðnu 

lögsagnarumdæmi, sem tiltekið er í leyfisbréfi, eða fyrir landið allt. Verzlun, sem 
rekin er í hreyfanlegri starfsstöð, skal í þessu tilliti talin með staðbundnum verzl- 
unum. 

Verzlunarleyfi, sem gefið er út fyrir landið allt, veitir heimild til smásöluverzl- 
unar: 

a. utan löggiltra verzlunarstaða, 
b. innan löggiltra verzlunarstaða með vörutegundir, sem ekki er verzlað með í þeim 

verzlunarstað. 

Leyfi til verzlunar skv. 2. mgr. veitir þó ekki leyfishafa heimild til verzlunar 
utan lögsagnarumdæmis, þar sem leyfi er út gefið, nema til komi samþykki lögreglu- 
stjóra, þar sem verzlun á að reka hverju sinni. 

Leyfi til heildverzlunar og umboðsverzlunar veitir rétt til að safna tilboðum i 
vörur hvar á landi sem er og í íslenzkri landhelgi. 

10. gr. 
Borgarfógeti í Reykjavík eða lögreglustjóri í umdæmi, þar sem aðili ætlar að 

verzla, lætur leyfisbréf af hendi. Leyfisbréf til verzlunar, sem gildir fyrir landið 
allt, gefur lögreglustjóri út á þeim stað, þar sem umsækjandi á heimilisfesti eða 
firma er skráð. Lögreglustjóri annast einnig um, að tilkynning um útgáfu leyfis- 
bréfsins birtist í Lögbirtingablaði þegar í stað eftir útgáfu leyfisbréfs. 

Í tilkynningu skal greina nafn leyfishafa eða firma, heimilisfang, tegund verzl- 
unar, hvar verzla megi samkvæmt leyfinu og hvenær það var útgefið. 

Verzlunarleyfi gildir í fimm ár, en skal endurnýjað að þeim tíma liðnum, ef 
leyfishafi fullnægir þá skilyrðum þessara laga. 

11. gr. 
Hagstofa Íslands heldur skrá um þá aðila, sem á hverjum líma hafa leyfi til 

verzlunarrekstrar, 

A 13
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12. gr. 

Hverjum þeim, sem hefur leyfi til að stunda verzlunaratvinnu, ber að hafa fasta 

starfsstöð eða starfsstöðvar og ber að tilkynna heimilisfang slíkrar starfsstöðvar og 

breytingu á því heimilisfangi til Hagstofu Íslands. 

13. gr. 

Verzlunarleyfishafi samkvæmt lögum þessum fyrirgerir leyfi sínu, ef hann fuil- 

nægir ekki lengur einhverjum þeirra skilyrða, sem lögin setja fyrir verzlunarleyfi, 

sbr. þó 2. mgr. 7. gr., eða ef réttur til verzlunar er af honum dæmdur. Sé hæfismissir 

einstaklings, sem í hlut á, þannig vaxinn, að úr honum verði bætt eða stjórnandi eða 

framkvæmdastjóri félags eða stofnunar eigi í hlut, eða slíkt félag eða stofnun full- 

nægir ekki lengur skilyrðum 4. gr., skal aðili hafa komið þessum atriðum i löglegt 

horf innan þriggja mánaða frá því breytingin varð, en fyrirgeri ella leyfi sínu. Ráð- 

herra getur lengt þennan frest, ef sérstaklega stendur á. 

14. gr. 

Fyrir útgáfu leyfisbréfs til að stunda verzlun skal lögreglustjóri (í Reykjavík 

borgarfógeti) innheimta gjald í ríkissjóð, samkv. 7., 8. og 10. tölulið 29. gr. laga nr. 

104/1965, um aukatekjur ríkissjóðs. Fyrir endurnýjun verzlunarleyfis skal inn- 

heimta gjald samkvæmt 20. tölulið 29. gr. Endurnýjunargjald skal taka fyrir útgáfu 

verzlunarleyfis til fyrirtækis, sem starfrækt hefur verið samkvæmt verzlunarleyfi 

stjórnanda þess. 

15. gr. 

Ráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga 

þessara. 

16. gr. 

Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála og varða brot 

sektum. 

17. gr. 

Lög þessi öðlast gildi hinn 1. júlí 1968. Frá sama tíma eru úr gildi felld lög nr. 

52 27. júní 1925, um verzlunaratvinnu, svo og lög nr. 11 13. febrúar 1943 og nr. 38 

29. marz 1961, um breytingu á þeim lögum. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 78 22. 

nóvember 1907, um farandsala og umboðssala, og lög nr. 45 30. júlí 1909, um nám- 

skeið verzlunarmanna. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Innan eins árs frá gildistöku þessara laga skulu þeir aðilar, sem samkvæmt 

gildandi lögum hafa rétt til að stunda verzlunaratvinnu á Íslandi, endurnýja þau 

leyfi í samræmi við ákvæði laga þessara. Séu leyfi ekki endurnýjuð fyrir 1. júlí 

1969, falla þau úr gildi. 

Aðilar, sem öðlazt hafa leyfi til einhverrar tegundar verzlunar skv. eldri lögum 

og stunda slíkan verzlunarrekstur við gildistöku laga þessara, skulu fá leyfi sín 

endurnýjuð skv. ákvæðum þessara laga, þótt þeir ekki fullnægi kröfum 4. gr. lag- 

anna að því leyti sem þær eru strangari en ákvæði 3. gr. laga nr. 52,/1925. 

Gjört í Reykjavík, 2. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)
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LÖG 
um sölu á prestssetursjörðinni Setberg o. fl. 

Forseti ÍsLanns 

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

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að bjóða til sölu og selja, ef viðunandi tilboð fást, 
eftirtaldar fasteignir ríkisins: 

Prestssetursjörðina Setberg í Eyrarsveit, Snæfellsnessýslu, að undanskilinni Mel- 
rakkaey. 

Húseignina Tómasarhaga 15 í Reykjavík. 
Húseignina Brekkugötu 18, Hafnarfirði. 
Húseignina Vesturbraut 2, Grindavík. 
Prestsseturshúsið á Húsavík. 
Húseignina Melgerði 10 í Kópavogi. 
Prestssetursjörðina Velli í Svarfaðardal, enda hafi Svarfaðardalshreppur for- 

kaupsrétt á jörðinni. 
Þá er ríkisstjórninni heimilað að fá Skátafélagi Akraness til umráða með nánar 

tilteknum skilmálum spildu úr landi kirkjujarðarinnar Stóru-Drageyrar í Skorradal, 
allt að 700 metra meðfram Skorradalsvatni og upp í fjallshlíð. 

Ríkisstjórninni er enn fremur heimilt að afhenda Bandalagi starfsmanna ríkis 
og bæja til umráða allt að 50 hektara úr svonefndum Móadal í landi prestsseturs- 
Jarðarinnar Saurbæjar á Hvalfjarðarströnd, svo og aðgang að hálfum hektara á sjávar- 
strönd jarðarinnar. 

Ríkisstjórninni er og heimilt að afhenda ábúandanum á nybylinu Tungunesi 
til eignarumráða vegna landskemmda af völdum vegagerðar spildu úr landi prests- 
setursins Háls í nesinu austan Fnjóskár. 

Enn fremur að selja eigendum Ærlækjar í Öxarfirði spildu (Skinnastaðarandir) 
úr landi prestssetursins Skinnastaða, er svari til þeirrar landspildu, er miðskólinn 
í Lundi fær úr Ærlækjarlandi, enda sé söluverð hliðstætt á landspildum þessum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) nn 
Jóhann Hafstein.
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LÖG 

um breyting á lögum um tilbúning og verzlun með ópíum o. fl., 

nr. 14 20. júní 1923. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

4. gr. laganna orðist svo: 

Dómsmálaráðuneytið getur úrskurðað, að ákvæði laga þessara gildi um öll efni, 

hvort sem þau eru afleidd af morfíni, kókaíni eða söltum þeirra eða ekki, enda hafi 

sannazt við vísindalega rannsókn, að misnota megi þau á líkan hátt, eða að þau 

hafi lík skaðvænleg áhrif sem efni þau, sem nefnd eru í 2. gr. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) Í 

Jóhann Hafstein. 

Nr. 44. . 2. maí 1968. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 75 27. april 1962, um Stofnlánadeild landbún- 

aðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum. 

Forseti ÍSLANDS 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
4. málsgrein 7. gr. laganna orðist svo: 

2 
Lán til húsa er heimilt að veita í áföngum, eftir að hús er fokhelt. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 
um kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverksmiðjunnar h/f, 

sem eru Í einkaeign. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heiinilt að kaupa fyrir hönd ríkissjóðs hlutabréf, sem eru í 

einkaeign í Áburðarverksmiðjunni h/f, á allt að fimmföldu nafnverði hlutabréfanna. 
Heimilt er ríkisstjórninni að taka lán í þessu skyni. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Ingólfur Jónsson. 
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LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Jórvík 

í Hjaltastaðahreppi, Norður-Múlasýslu. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja eyðijörðina Jórvík í Hjaltastaðahreppi, 

Norður-Múlasýslu, Guðmundi Pálssyni bónda, Jórvíkurhjáleigu. Verð jarðarinnar 
fer eftir því sem um semst. Náist ekki samkomulag um kaupverðið, skal það ákveðið 
með mati dómkvaddra manna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S. 

  
Ingólfur Jónsson.
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LÖG 

um vörumerki. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Með skráningu samkvæmt lögum þessum geta atvinnurekendur öðlazt einkarétt 

til þess að nota vörumerki sem sérstök auðkenni fyrir vörur, verk eða þjónustu, 

er þeir hafa til sölu í atvinnurekstri sínum (vörumerkjaréttur). 

Vörumerki geta verið myndir, orð eða orðasambönd, þar á meðal vígorð, bók- 

stafir eða tölur, búnaður vöru eða umbúðir. 

Ákvæði laga þessara um vörur eiga einnig við um verk og þjónustu, sem í té 

er látin, eftir því sem við á. 

2. gr. 

Atvinnurekendur öðlast og vörumerkjarétt, þótt merki sé eigi skráð, ef það hefur 

náð markaðsfestu. 
Nú er merki á vöru almennt þekkt á tilteknu sviði viðskipta hér á landi sem 

auðkenni á vöru notanda þess, og telst það þá hafa náð markaðsfestu. 

3. gr. 

Enn fremur er hverjum heimilt í atvinnurekstri sínum að nota nafn sitt, firma- 

nafn, eða nafn á fasteign sinni sem vörumerki, svo fremi, að sú notkun sé ekki á 

þann veg, að villzt verði á merkinu og vörumerkjum annarra. 

Nafn annars manns, firma eða sérkennilegt nafn á fasteign hans má ekki 

heimildarlaust nota sem vörumerki. 

Eigi má heldur nota auðkenni sem vörumerki, ef villast má á því og vörumerki, 

er annar hefur þegar tekið í notkun hér á landi. Sama er um vörumerki, sem annar 

hefur þegar tekið í notkun erlendis, svo fremi, að sá, er ætlar að nota það hér á landi, 

þekki eða ætti að þekkja það. 

4. gr. 

Vörumerkjaréttur skv. 1.—3. gr. veitir eiganda vernd gegn því, að aðrir noti 

heimildarlaust í atvinnuskyni vörumerki, er villzt verður á og merki hans. Á þetta 

við um hvers konar notkun, hvort sem merkið er sett á sjálfa vöruna eða umbúðir 

hennar, notað í auglýsingum, verzlunarbréfum eða á annan hátt, og skiptir eigi 

máli, hvort selja á vöruna hér á landi eða erlendis. Heimildarlaus munnleg notkun 

merkisins er og bönnuð. 
Nú er merki notað fyrir tilteknar vörur, og er þá öðrum en eiganda óheimilt að 

vísa til þess merkis, þegar seldir eru varahlutir, eða annað fylgifé þeirrar vöru, 

nema samþykki eiganda merkisins komi til, enda sé vísað til merkisins á þann 

hátt, að ætla megi, að fylgifé stafi frá eiganda merkisins eða hann hafi gefið sam- 

þykki sitt til notkunar þess. 
Nú gerir annar en eigandi vörumerkis verulegar breytingar á vörum auðkennd- 

um merkinu, hvort heldur er með aðgerðum, viðgerðum eða á annan svipaðan hátt,
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og má hann þá því aðeins nota merkið, án samþykkis eiganda, ef varan er á ný 
boðin til sölu í atvinnuskyni, að breytinganna sé greinilega getið, eða að þær eftir 
atvikum komi greinilega í ljós. 

5. gr. 
Vörumerkjaréttur nær ekki til þeirra hluta vörumerkis, sem aðallega miða að 

því að gera vöruna, búnað hennar eða umbúðir hagkvæmari í notkun, eða miða 
annars að öðru en því að auðkenna hana. 

6. gr. 
Samkvæmt lögum þessum skal eigi telja vörumerki svo lík hvert öðru, að 

hætta sé á, að menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar 
tegundar. 

Þó má lita svo á, að um hættu á misgripum sé að ræða: 
a) ef vörumerki hefur náð ríkri markaðsfestu og er auk þess svo alkunnugt hér 

á landi, að notkun annars aðila á líku merki, jafnvel fyrir aðrar vörutegundir, felur 
í sér misnotkun á verðmæti (,goodwill“) merkisins, eða 

b) ef vörumerki hefur náð markaðsfestu og notkun annars en eiganda á líku 

merki fyrir aðrar vörur, með hliðsjón af séreiginleikum varanna, er bersýnilega til 
þess fallin að rýra verulega verðmæti þess merkis, sem markaðsfestu hefur náð. 

7. gr. 
Nú krefjast tveir eða fleiri, hver um sig, vörumerkjaréttar á auðkennum, er villast 

má á, og gengur þá eldri réttur fyrir yngri, ef annað leiðir ekki af síðargreindum 
ákvæðum. 

8. gr. 
Yngri réttur á skráðu vörumerki getur notið jafnhliða verndar rétti á eldra 

vörumerki, þótt merkin séu svo lík, að villast megi á þeim, svo fremi, að tilkynning 
um skráningu hafi verið afhent í góðri trú og 5 ár séu liðin frá skráningardegi hins 
síðar skráða merkis, án þess að mál hafi verið höfðað til ógildingar skráningunni. 

9. gr. 
Yngri réttur á vörumerki getur og notið jafnhliða verndar rétti á eldra merki, 

þótt villast megi á merkjunum: 
a) ef eigandi eldra merkis hefur ekki innan hæfilegs tíma gert nauðsynlegar 

ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir notkun yngra merkisins, 
b) ef réttinum á merkjunum hefur verið náð með notkun þeirra í mismunandi 

landshlutum og álíta má, að nota megi bæði merkin eftir sem áður, án verulegs 
tjóns fyrir eiganda hins eldra réttar. 

. 10. gr. 
Í tilvikum þeim, er um ræðir í 8—-9. gr., geta dómstólar, ef það telst sanngjarnt, 

ákveðið, að annað merkjanna eða bæði megi eingöngu nota á sérstakan hátt, t. d. 
þannig, að þau séu af ákveðinni gerð, staðarnafni bætt við eða þau á annan veg 
skýrt aðgreind. 

11. gr. 
Samkvæmt beiðni eiganda skráðs vörumerkis ber höfundum, útgefendum og 

forleggjurum orðabóka, handbóka, kennslubóka og þess háttar sérfræðirita að gæta 
þess, að merki sé ekki birt, nema þess sé jafnframt getið, að um skráð vörumerki 
sé að ræða. 

Nú vanrækir maður skyldur sínar samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar, og ber 
honum þá að kosta leiðréttingu, er birt skal á þann hátt, er sanngjarnt þykir.
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11. KAFLI 

Um skráningu vörumerkja. 

12. gr. 
Vörumerkjaskrá skal haldin í Reykjavík fyrir land allt, sbr. 20. og 21. gr. 

Skráninguna annast vörumerkjaskráritari, er ráðherra skipar. 

13. gr. 
Það er skilyrði skráningar vörumerkis, að merkið sé til þess fallið að greina 

vörur merkiseiganda frá vörum annarra. Merki, sem eingöngu eða aðeins með smá- 
vægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna tegund vörunnar, ástand, magn, 

notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd, skal eigi telja nægjanlegt 

sérkenni. Sama er um merki, sem eingöngu eru bókstafir eða tölustafir og ekki hafa 

sérkennilegt lag. 
Þegar kveða skal á um, hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni, skal líta til allra 

aðstæðna, og þó einkum til þess, hversu lengi og að hve miklu leyti merkið hefur 
verið í notkun. 

14. gr. 
Vörumerki má eigi skrá: 
1) ef heimildarlaust eru í merkinu ríkistákn, opinber alþjóðamerki, merki ís- 

lenzkra bæjar- eða sveitarfélaga, opinber skoðunar- og gæðamerki, sérstök heiti 

greindra einkenna eða annað, sem til þess er fallið, að villzt verði á því og framan- 

greindum merkjum og táknum. Bannið nær því aðeins til opinberra skoðunar- og 

gæðamerkja, að óskað sé skráningar merkis fyrir sömu eða svipaðar vörutegundir 

og þær, sem framangreind merki og tákn eru notuð fyrir, 
2) ef merkið er til þess fallið að villa um fyrir mönnum, 
3) ef merkið er annars andstætt lögum eða allsherjarreglu, eða til þess fallið að 

valda hneyksli, 
4) ef í merkinu felst eitthvað það, sem gefur tilefni til að ætla, að átt sé við 

firma annars manns, nafn annars manns eða mynd, enda sé þá ekki átt við löngu 

látna menn, eða í merkinu felst sérkennilegt nafn á fasteign annars manns eða 
mynd af henni, 

5) ef í merkinu felst eitthvað, er skilja má sem sérkennilegan titil á vernduðu 

bókmenntalegu eða listrænu verki annars manns, eða ef gengið er á höfundarrétt 

annars manns á slíku verki, einkaleyfisrétt hans, mynzturrétt eða rétt til ljósmynda, 

6) ef villast má á merkinu og vörumerki, sem skráð hefur verið hér á landi 

samkvæmt eldri tilkynningu eða hefur verið notað hér á landi, þegar tilkynning um 
skráningu er afhent, og enn er notað hér, 

7) ef merkið er til þess fallið, að villzt verði á því og vörumerki, sem notað 
er erlendis á þeim tíma, sem tilkynning um skráningu er afhent, og enn er notað 
þar, enda hafi tilkynnandi vitað eða átt að vita, hvernig á stóð um hið erlenda 
merki, þegar hann afhenti tilkynningu sína. 

Þrátt fyrir ákvæðin í 4), 5), 6) og 7) tölul. má skrá merki, ef nægjanleg heimild 
er til og ekki er ástæða til að ætla, að skráningin valdi villu. 

15. gr. 
Vörumerkjaréttur sá, er menn öðlast við skráningu, nær eigi til þeirra hluta 

merkis, sem eigi er heimilt að skrá eina sér. 
Nú er í merki eitthvað það, sem nefnt er í 1. mgr., og sérstök ástæða er til að 

ætla, að skráning merkisins geti valdið vafa um það, hve víðtækur vörumerkja-
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rétturinn er, og má þá við skráninguna undanskilja berum orðum vernd á þeim 
hlutum merkis. 

Nú kemur síðar í ljós, að þá hluta merkis, sem undanskildir hafa verið við 
vernd, megi að réttu lagi skrá, og má þá skrá slíka hluta merkis, eða merkið sjálft, 

án þeirra takmarkana, er um getur í 2. mgr. 

16. gr. 
Vörumerki skal skrá í ákveðnum flokki eða flokkum vara. 

Greining í vöruflokka ákveður ráðherra og auglýsir. 

17. gr. 
Tilkynning vörumerkis til skráningar skal vera skrifleg og send vörumerkja- 

skráritara. Í tilkynningu skal vera mynd af merkinu, nafn eða firma tilkynnanda og 

hver atvinnurekstur hans er. Þá skal og geta um þær vörutegundir, sem merkið 

óskast skráð fyrir, eða vöruflokka, sem það óskast skráð í. Loks skal tilkynningin 
að öðru leyti vera í samræmi við ákvæði sett samkvæmt 46. gr. 

18. gr. 
Nú er vörumerki notað í fyrsta sinn fyrir vörur, sem sýndar eru á landssýningu 

eða alþjóðlegri sýningu hér á landi, er nýtur viðurkenningar ráðherra, og er síðan 
tilkynnt til skráningar innan 6 mánaða frá þeim tíma talið, er það kom fram á sýn- 
ingunni, og skal sú tilkynning, að því er snertir síðar tilkomin atvik, svo sem notkun 
annarra á merkinu eða tilkynningu á því, talin fram komin þegar er merkið var 
birt á sýningunni. 

Ráðherra getur ákveðið og auglýst, sbr. 46. gr., að reglur þær, sem um getur Í 
1. mgr., skuli gilda um vörumerki, er fram koma í fyrsta sinn á alþjóðasýningum 
erlendis, opinberum eða viðurkenndum af hinu opinbera, enda sé um gagnkvæma 
vernd að ræða. 

19. gr. 
Nú hefur tilkynnandi ekki gætt þeirra fyrirmæla, sem sett eru um tilkynningar, 

eða vörumerkjaskráritari telur, að aðrar tálmanir leiði til þess, að synja beri um 
skráningu, og ber þá vörumerkjaskráritara að senda tilkynnanda rökstudda synjun 
og ákveður hann jafnframt frest, er tilkynnandi má nota til þess að skýra mál sitt. 

Að fresti loknum kveður vörumerkjaskráritari á um, hvort orðið skuli við beiðni 
tilkynnanda. Vörumerkjaskráritari getur þó gefið tilkynnanda kost á að koma fram 
nánari skýringum. 

Ákvörðun vörumerkjaskráritara getur tilkynnandi skotið til ráðherra eða dóm- 
stólanna samkvæmt ákvæðum 44. gr. 

20. gr. 
Nú fullnægir tilkynning gerðum kröfum og engin tormerki eru talin á því að 

skrá merkið, og skal þá vörumerkjaskráritari hið fyrsta birta auglýsingu um hana. 
Í auglýsingu skal skýrt frá aðalefni tilkynningarinnar og birt mynd af merkinu. 

Auglýsing skal birt í Stjórnartiðindum eða sérstöku blaði, er ríkisstjórnin sefur 

ut. Nánari reglur um Þbirtinguna setur ráðherra. 
Andmælum gegn skráningu merkis ber að koma skriflega fram innan tveggja 

mánaða talið frá birtingardegi auglýsingarinnar, og skulu þau rökstudd. 

21. gr 21. gr. 
Að loknum fresti samkvæmt 20. gr. athugar vörumerkjaskráritari tilkynninguna 

að nýju, sbr. 19. gr. 

A 14
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Nú er tilkynning samþykkt, og ber þá að skrá merkið í vörumerkjaskrána og 

auglýsa skráninguna samkvæmt 20. gr. 

Nú er synjað um skráningu merkis, sem auglýst hefur verið samkvæmt 20. gr. 

og skal þá synjun birt á þann hátt, er þar segir. 

Ákvörðun vörumerkjaskráritara getur tilkynnandi skotið til ráðherra eða dóm- 

stóla samkvæmt ákvæðum 44. gr. 

22. gr. 

Vernd sú, sem skrásett vörumerki fær, hefst frá þeim degi, er tilkynning sam- 

kvæmt 17. gr., sbr. 19. gr., er afhent og helzt um 10 ára bil frá skráningardegi. 

Samkvæmt umsókn eiganda merkis verður skráning endurnýjuð um 10 ára 

bil hverju sinni, talið frá lokum hvers skráningartímabils. 

23. gr. 

Tilkynningu um, að óskað sé endurnýjunar á skráningu, skal eigi afhenda 

vörumerkjaskráritara fyrr en 1 ári áður og eigi síðar en 6 mánuðum eftir að 

skráningartímabilinu lýkur. 

Nú þykir eigi neitt athugavert við tilkynninguna, og verður endurnýjun þá skráð 

í vörumerkjaskrána. 
Nú hefur tilkynning um endurnýjun eigi verið afhent, áður en skráningar- 

tímabilinu lauk, og sendir þá vörumerkjaskráritari eiganda merkisins, eða umboðs- 

manni hans, sbr. 31. gr., tilkynningu um það. Nú er slík tilkynning eigi send, og 

ber þá vörumerkjaskráritari eigi ábyrgð á því. 

24. gr. 

Samkvæmt umsókn eiganda merkis má gera minni háttar breytingar á skráðu 

vörumerki, enda valdi þær því eigi, að heildaráhrif merkisins raskist. 

Slíkra breytinga skal getið í skránni. 

III. KAFLI 

Um afnám skráningar. 

25. gr. 

Nú er vörumerki skráð andstætt ákvæðum þessara laga, og getur þá dómur 

fellt skráninguna úr gildi, sbr. þó ákvæði 8.—10. gr. 

Með dómi má og fella skráningu úr gildi, ef eigandi merkis er hættur atvinnu- 

rekstri, merki er, eftir að það er skráð, bersýnilega orðið óhæft til þess að auðkenna 

vöru eiganda þess frá vörum annarra, og loks, ef það er orðið villandi, andstætt 

allsherjarreglu eða til þess fallið að valda hneyksli. 

26. gr. 

Hverjum þeim, sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta, er rétt að höfða mál 

gegn eiganda merkis í því skyni, að skráning þess verði felld úr gildi. 

Vörumerkjaskráritari er og réttur sóknaraðili í málum samkvæmt ákvæðum 

13. gr., 1. til 3. tölul., 14. gr. og 2. mgr. 25. gr. 

27. gr. 

Merki verða afmáð úr vörumerkjaskránni samkvæmt dómi, svo og ef skráning 

er eigi endurnýjuð eða eigandi merkis óskar þess, að merkið verði afmáð. 

Hverjum þeim dómstóli, sem fellir skráningu úr gildi eða breytir henni, ber að 

senda vörumerkjaskráritara endurrit dómsins.
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IV. KAFLI 

Sérreglur um skráningu erlendra vörumerkja. 

28. gr. 
Nú tilkynnir atvinnurekandi, sem ekki rekur fyrirtæki hér á landi, vörumerki 

til skráningar, og ber honum þá að sanna, að hann hafi fengið samsvarandi merki 
skráð í heimalandi sínu fyrir þær vörutegundir, sem tilkynning hans fjallar um. 

Nú er um gagnkvæma réttarvernd að ræða, og getur ráðherra þá auglýst, að 
ákvæðum 1. málsgreinar skuli eigi beitt. 

29. gr. 
Nú er um gagnkvæma réttarvernd að ræða, og getur ráðherra þá auglýst, að 

vörumerki, sem eigi mundi talið skráningarhæft hér á landi, en hefur verið skráð 
í öðru ríki, megi þó skrá hér á sama hátt og í hinu erlenda ríki, enda sé þá fullnægt 
nánari skilyrðum, er auglýsingin greinir. Slík skráning veitir þó í engu rýmri rétt 
en samsvarandi skráning í hinu erlenda ríki. 

30. gr. 
Nú er um gagnkvæma réttarvernd að ræða, og getur ráðherra þá auglýst, sbr. 

46. gr., að tilkynning hér á landi um vörumerki, sem tilkynnt hefur verið lil skrán- 

ingar erlendis, skuli, að því er snertir síðar til komin atvik, svo sem tilkynningu 
annarra á merkinu eða notkun á því, talin fram komin samtímis tilkynningunni í 

hinu erlenda ríki, enda komi tilkynningin fram hér innan frests, sem ráðherra 
ákveður. 

31. gr. 
Eiganda vörumerkis, sem eigi er heimilisfastur hér á landi, ber að hafa umboðs- 

mann heimilisfastan hér. Umboðsmaðurinn skal hafa heimild eiganda merkis til 
þess að taka við stefnu af hans hálfu, svo og öðrum tilkynningum, er merkið varða, 
þannig að bindi eigandann. Nafn umboðsmanns og heimilisfang skal skráð í vöru- 
merkjaskrána. 

Nú hefur hæfur umboðsmaður eigi verið nefndur, og ber þá eiganda merkis að 
bæta úr því, sem áfátt er, innan frests, sem vörumerkjaskráritari ákveður. Tilkynn- 
ingu um frestinn ber að senda í ábyrgðarbréfi, en ef ókunnugt er um heimilisfang 
eiganda merkis, þá með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu. Nú er umboðsmaður sam- 
kvæmt ofangreindu eigi nefndur, áður en frestur er úti, og skal þá merkið afmáð 
úr skránni. 

V. KAFLI 

Jm framsal, leyfi o. fl. 

32. gr. 

Rétt til vörumerkis má framselja ásamt atvinnurekstri þeim, sem það er notað 
í, eða eitt sér. 

Nú framselur einhver atvinnurekstur sinn, og eignast framsalshafi þá vöru- 
merki atvinnurekstrarins, nema um annað hafi verið samið eða megi telja umsamið. 

33. gr. 
Hver sá, sem eignazt hefur rétt á skráðu vörumerki, skal tilkynna það til vöru- 

merkjaskráritara, og getur hann þá eigendaskiptanna í vörumerkjaskránni. 
Þar til framsal er tilkynnt til skráningar, getur vörumerkjaskráritari talið þann 

eiganda merkis, sem síðast var skráður eigandi.
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34. gr. 
Nú hefur eigandi skráðs vörumerkis leyft öðrum að nota merkið í alvinnu- 

skyni, og skal þess þá getið í vörumerkjaskránni, ef eigandi eða leyfishafi óskar 
þess. Nú sannast, að leyfi sé niður fallið, og skal þess þá getið í vörumerkjaskránni, 
á sama hátt og að framan greinir. 

Leyfishafi getur því aðeins framselt rétt sinn, að um það hafi verið samið. 

35. gr. 
Nú hefur réttur að skráðu vörumerki verið veðsettur, eða aðför gerð í honum, 

og skal þá, ef eigandi merkis, veðhafi eða aðfararhafi óskar, geta þess í vöru- 
merkjaskránni. 

VI. KAFLI 

Um bann gegn notkun villandi vörumerkja. 

36. gr. 
Nú verður notkun vörumerkis villandi, eftir að það hefur verið framselt, eða 

leyfi til þess að nota það hefur verið tilkynnt, og má þá með dómi banna hlutaðeig- 
anda að nota merkið í þeirri gerð, sem það er. 

Sama er og, ef vörumerki er annars villandi, eigandi þess notar það á villandi 
hátt eða einhver annar með hans samþykki. 

Vörumerkjaskráritari, svo og hver sá, sem hagsmuna hefur að gæta, getur 

höfðað mál samkvæmt þessari grein. 

VII. KAFLI 

Ákvæði um réttarvernd. 

37. gr. 
Notkun vörumerkis, andstæða ákvæðum laga þessara, má banna með dómi. 

Hver sá, sem af ásetningi brýtur gegn rétti á skráðu vörumerki, skal sæta 

sektum. 
Sókn sakar fyrir brot gegn ákvæðum laga þessara á sá, sem telur hagsmuni sína 

skerta. Un málsmeðferð fer samkvæmt 2. tl. 1. liðs 200. gr. laga nr. 85/1936. 
Mál, sem höfðuð eru samkvæmt lögum þessum, skulu rekin fyrir Sjó- og verzl- 

unardómi Reykjavíkur, ef eigandi merkis er búsettur erlendis. 

38. gr. 
Hverjum þeim, sem af ásetningi eða gáleysi brýtur gegn vörumerkjarétti, er 

skylt að bæta tjón það, sem af hefur hlotizt. 
Nú brýtur einhver gegn vörumerkjarétti, án þess að um ásetning eða gáleysi 

sé að ræða, og er honum þá skylt að bæta þeim, er brotið var gegn, tjón hans eftir 

því, sem sanngjarnt þykir. Bætur þessar mega þó aldrei vera hærri en ætla má, að 
nemi hagnaði hins bótaskylda af brotinu. 

39. gr. 
Í málum út af brotum gegn rétti á skráðu vörumerki verður 2. lið 37. gr. því 

aðeins beitt, að brot hafi verið framið, eftir að merkið var skráð. 

40. gr. 
Krafa samkvæmt 38. gr. fyrnist á 5 árum. Stafi krafan af refsiverðu verki, 

fyrnist hún á 10 árum.
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Þrátt fyrir ákvæði 1. liðs má höfða mál til greiðslu bóta fyrir brot gegn vöru. 

merkjarétti, ef brot hefur verið framið, eftir að merkið var tilkynnt til skráningar, 
enda sé mál höfðað innan árs frá skráningardegi. 

41. gr. 

Í málum út af brotum gegn vörumerkjarétti getur dómur ákveðið, að gerðar 
skuli ráðstafanir til að hindra misnotkun á merkinu. Í því skyni getur dómur kveðið 
svo á, að merkið skuli numið brott af þeim vörum, sem eru í vörzlu hlutaðeiganda 
eða hann annars ræður yfir. Ef nauðsyn ber til, má ákveða, að ónýta skuli vöruna 

eða afhenda hana þeim, er misgert var við, gegn bótum eða án þeirra. 

42. gr. 
Nú hefur leyfi verið veitt til notkunar á vörumerki, og eru þá hvor um sig, 

leyfissali og leyfishafi, réttur sóknaraðili í málum um brot gegn vörumerkjaréttin- 
um, enda hafi eigi verið á annan veg samið. 

Nú vill leyfishafi höfða mál, og ber honum þá að tilkynna leyfissala það. Van- 
ræksla í þessu efni varðar frávísun máls. 

VIII. KAFLI 

Gæðamerki. 

43. gr. 
Þau ákvæði þessara laga, er snerta vörumerki, ná og til gæðamerkja, að því 

leyti sem samrýmzt getur sérákvæðum um þau merki. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

44. gr. 
Ákvarðanir vörumerkjaskráritara samkvæmt lögum þessum getur tilkynnandi 

borið undir ráðherra þann, sem fer með vörumerkjamál, enda sé það gert innan 
þriggja mánaða frá þeim degi, er ákvörðun var tekin. Leita má til dómstóla, þótt 
málið hafi verið borið undir ráðherra. Nú óskar tilkynnandi úrskurðar dómstóla, og 
ber honum þá að höfða mál innan 6 mánaða frá þeim tíma, er vörumerkjaskráritari 
eða ráðherra tók ákvörðun sína. 

45. gr. 
Öllum er rétt að kynna sér efni vörumerkjaskrárinnar, annaðhvort með því 

að skoða hana eða með því að fá endurrit úr henni. Öllum er og rétt að fá vitneskju 
um, hvort merki er skráð. 

46. gr. 
Ráðherra sá, er fer með vörumerkjamál, setur nánari reglur um afhendingu og 

meðferð á tilkynningum til vörumerkjaskrárinnar, þar á meðal um fresti til að 
krefjast forgangsréltar, sbr. 18. og 30. gr., um form skrárinnar og færslu, útgáfu 
skráningarblaðs og efni þess, svo og um gjöld fyrir tilkynningar, afgreiðslur, endur- 
rit o. fl. 

47. gr. 
Með þeim takmörkunum, sem leiðir af 48. gr., koma ákvæði laga þessara í stað 

laga um vörumerki nr. 43 13. nóvember 1903, án þess þó að það raski gildi fyrri 
skráninga. Vörumerki þau, sem skráð hafa verið samkvæmt eldri lögum, skulu
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standa áfram í vörumerkjaskránni, þótt þau fullnægi eigi skilyrðum laga þessara 

til þess að verða skráð sem ný vörumerki. 

Um þau vörumerki, sem skráð eru samkvæmt eldri lögum, kemur skráning i 

vöruflokka, sem um ræðir í 16. gr., eigi til framkvæmda, fyrr en skráning er endur- 

nýjuð. 

48. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá úr gildi lög nr. 43 13. nóvember 1903; 

lög nr. 13 13. janúar 1938; lög nr. 77 26. júní 1941, svo og önnur lög, er brjóta 

kunna í bága við lög bessi. 
Með tilkynningar, sem borizt hafa vörumerkjaskráritara, áður en lög þessi öðlast 

gildi, og ekki hafa hlotið afgreiðslu, skal farið eftir eldri lögum. Ef tilkynnandi óskar, 
skal þó farið með slíkar tilkynningar eftir þessum lögum. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

Jóhann Hafstein. 
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LOG 

um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52 14. ágúst 1959. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laganna orðist svo: 
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis eiga allir, karlar og konur, sem 
eru 20 ára eða eldri, þegar kosning fer fram, 
eiga ríkisborgararétt hér á landi, 
eiga lögheimili hér á landi, 
hafa óflekkað mannorð og 
eru eigi sviptir lögræði. S

r
i
 

GO
 

pe
 

2. gr. 
2. töluliður 1. málsgr. 15. gr. laganna orðist svo: 

2. Þá, sem skortir það eitt á að fullnægja skilyrðum 1. töluliðs þessarar máls- 
greinar, að þeir hafa ekki fyllt 20 ára aldur, ef þeir ná að fullnægja þeim skil- 
yrðum fyrir lok þess árs, er kosningar fara fram. 

3. gr. 
2. málsgr. 15. gr. laganna orðist svo: 
Um þann, sem settur er á kjörskrá og hefur ekki fullnægt aldursskilyrðinu, skal 

þess getið í athugasemd við nafn hans á kjörskránni, hvaða mánaðardag hann hefur 
náð að fullnægja því, og skal rita framan við mánaðardaginn: Fær atkvæðisrétt.
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4. gr. 
Á eftir 2. mgr. 27. gr. laganna komi ný mgr., svo hljóðandi: 
Ef sá aðili, sem samkvæmt reglum flokks er ætlað að ákveða framboðslista, eða 

staðfesta framboðslista endanlega, ber fram mótmæli gegn því, að listi sé i framboði 
fyrir flokkinn, skal yfirkjörstjórn úrskurða slíkan lista utan flokka og landskjör- 

stjórn úthluta uppbótarþingsætum í samræmi við það. 

5. gr. 
Á eftir 1. málsl. 2. mgr. 58. gr. laganna komi ný mgr., svo hljóðandi: 
Hreppsnefnd er heimilt, að fengnu samþykki yfirkjörstjórnar, að hafa kjörstað 

utan hreppsfélagsins. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) nn 

Jóhann Hafstein. 

1. maí 1968. RH Nr. 49. 

LOG 

um åskorunarmål, viðauki vid lög nr. 85 23. júní 1936, 

um meðferð einkamála í héraði. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Samkvæmt þessum lögum mega fara fjárkröfur samkvæmt vixlum, tékkum, 

skuldabréfum og öðrum einhliða óskilyrtum skuldaviðurkenningum, svo og mál til 
heimtu peningaskulda, sem stafa af lausafjárkaupum, sbr. lög nr. 39 19. júní 1922, 
enda hafi þá stefnandi staðið við skuldbindingar af sinni hálfu. 

2. gr. 
Stefna í málum þessum skal vera þannig úr garði gerð, að stefndi megi örugg- 

lega sjá, um hvaða kröfur sé um að tefla. 
Í stefnu skal greina: 

1. Nöfn aðilja, stöðu og heimili eða dvalarstað. 
2. Nöfn fyrirsvarsmanna aðilja, ef því er að skipta, stöðu þeirra og heimili eða 

starfstofu. 
Dómkröfur. 
YÝtarlega lýsingu málavaxta. 
Réttarsamband milli aðilja og þau atvik og ástæður, sem stefnandi telur stað- 
festa réttmæti kröfu sinnar. 

6. Dómþing, stað þess og stund, svo og stefnufrest. 

i
i
i
 Go
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3. gr. 
Stefnu skal vélrita á tvöfalda örk í stærðinni Á 4. 

Eitt eintak stefnunnar skal vera á löggiltum skjalapappíir með spássíu eigi 

minni en 4 em, séð frá kili arkarinnar. 

4. gr. 

Er stefnandi höfðar mál samkvæmt þessum lögum, skal hann snúa sér til 

dómara með stefnu í þríriti, enda sé aðeins einum stefnt. Sé fleiri en einum stefnt, 

skal eintakafjöldi stefnu vera í samræmi við það, hversu mörgum er stefnt. Auk 

stefnu skal stefnandi sýna dómara skjal það, eða ljósrit þess, er hann reisir á 

dómkröfur sínar. 

5. gr. 

Er dómari hefur gengið úr skugga um, að mál megi reka samkvæmt þessum 

lögum, ritar hann eða stimplar á stefnu áskorun til stefnda að greiða stefnanda 

stefnukröfurnar. Dómari er óbundinn af ofangreindu áliti sínu, er hann endanlega 

afgreiðir málið síðar. Áritunin skal innihalda áskorun til stefnda að greiða stefn- 

anda stefnukröfurnar innan tveggja sólarhringa frá stefnubirtingu eða í síðasta 

lagi við þingfestingu málsins, ellegar mæta við þingfestingu og halda uppi lög- 

vörnum, þar eð annars megi hann búast við, að stefnukröfurnar verði gerðar að- 

fararhæfar gagnvart honum. 

6. gr. 

Nú telur dómari, að eigi séu efni til, að mál sæti meðferð samkvæmt lögum 

þessum, skal hann þá synja um áritun á stefnu með rökstuddri bókun í þingbók, 

sé þess krafizt. Þessari ákvörðun dómara verður eigi skotið til Hæstaréttar. 

7. gr. 

Stefnufrestur í þeim málum, er fara samkvæmt þessum lögum, skal vera 

skemmstur 3 sólarhringar. Að öðru leyti skal um stefnufrest og stefnubirtingu 

fara eftir VIII. kafla laga nr. 85 23. júní 1936. 

8. gr. 
Við þingfestingu máls skal stefnandi leggja fram tvö frumrit stefnu, bæði með 

áritun dómara, þar af annað með stefnubirtingarvottorði, og eitt afrit að auki, ásamt 

skjölum þeim, er hann byggir dómkröfur sínar á. 

9. gr. 
Nú heldur stefndi uppi lögvörnum í málinu, og skal málið þá sæta hinni al- 

mennu eða sérstöku meðferð einkamála í héraði, eftir því, sem við á hverju sinni. 
Dómari getur þessa í þingbók. 

10. gr. 
Nú verður útivíst af hálfu stefnda, án þess að haldið sé uppi vörnum, og 

ritar dómari þá eða stimplar, samkvæmt kröfu stefnanda, á frumrit stefnunnar, 
að dómkröfurnar, svo og upphæð málskostnaðar ettir ákvörðun dómara, séu 
aðfararhæfar að liðnum sjö sólarhringum frá birtingu, enda sé málatilbúningi 

stefnunnar í engu áfátt. 

11. gr. 
Nú telur dómari, eftir að hann hefur tekið mál til endanlegrar meðferðar, að 

það fullnægi eigi skilyrðum til að sæta meðferð samkvæmt þessum lögum, og 
skal hann þá víkja málinu til þeirrar meðferðar, er málið á að sæta, með bókun 

í þingbók og geta þar ástæðna til vikningarinnar.
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Nú telur dómari, að eigi sé unnt að gera kröfur stefnanda aðfararhæfar óbreytt- 
ar, þar sem sýkna beri að hluta eða í heild, eða frávísa beri að hluta, og skal hann 

þá, á þann hátt, er segir í 1. mgr. þessarar greinar, víkja málinu til venjulegrar 
eða sérstakrar meðferðar einkamála, sbr. þó ákvæði 2. mgr. 13. gr. 

Dómari skal tilkynna stefnanda ákvarðanir þessar. Óheimilt er að skjóta ákvörð- 
un dómara samkvæmt þessari grein til Hæstaréttar. 

12. gr. 
Nú verður dómari þess var, eftir að hann hefur tekið mál til endanlegrar af- 

greiðslu samkvæmt þessum lögum, að því sé svo áfátt, að efnisdómi megi eigi á 
það ljúka, hvorki samkvæmt almennri né sérstakri meðferð, eða stefnufrestur 
hefur verið of skammur, sbr. 7. gr., og skal hann þá vísa máli frá dómi með rök- 
studdri áritun á bæði frumrit stefnunnar. 

13. gr. 
Dómari skal byggja efnisúrlausn í málum samkvæmt þessum lögum á stað- 

hæfingum stefnanda í stefnu um málsatvik, enda fái þær staðhæfingar samrýmzt 
málatilbúnaði hans og fari eigi í bága við þekktar staðreyndir. 

Dómari getur í efnisúrlausn sinni breytt augljósum villum í stefnu til samræmis 
við skjöl þau, er stefnandi byggir mál sitt á. 

14. gr. 
Áritun dómara á stefnu um frávísun eða aðfararhæfi hefur sama gildi og dóm- 

ur í einkamálum. Áfrýjun á málum þessum frestar eigi aðför. 

15. gr. 
Eigi er heimilt að láta mál sæta meðferð samkvæmt þessum lögum, ef birta 

þarf stefnu erlendis eða í opinberu blaði. 

16. gr. 
Mál þessi skal ekki leggja fyrir sáttanefnd. 

17. gr. 
Að öðru leyti en nú hefur verið rakið skulu mál samkvæmt þessum lögum 

fara eftir gildandi reglum réttarfarslaga. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1968. 

Gjört að Bessastöðum, 1. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Jóhann Hafstein.
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LÖG 
um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Íslenzkan ríkisborgararétt skulu öðlast: 

Albrektsen, Otto Erling, verkamaður í Kópavogi, f. í Danmörku 12. marz 1928. 

Alm, Hanne, húsmóðir í Grundarfirði, í. í Danmörku 26. september 1939. 

Aunio, Henrik Vilhelm, auglýsingastjóri í Reykjavík, Í. í Finnlandi 7. 

október 1926. 
Baxter, Þorlákur, verkamaður í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 19. marz 1947. 

Björk, Lars-Erik, prentmyndasmiður í Reykjavík, f. í Svíþjóð 7. janúar 1937. 

Dannheim, Eberhard, útvarpsvirki í Reykjavík, f. í Noregi 22. febrúar 1942. 

Eggert, Uwe, trésmiður í Ytri-Njarðvík, Í. í Þýzkalandi 23. nóvember 1936. 
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2 då 

Þeir, sem heita erlendum nöfnum, skulu þó ekki öðlast íslenzkan ríkisborgara- 
rétt með lögum þessum, fyrr en þeir hafa fengið íslenzk nöfn samkvæmt lögum um 
mannanöfn. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein. 
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LÖG 

um bókhald. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Bókhaldsskylda. 

1. gr. 
Bókhaldsskyldir eru allir þeir, sem taldir eru í 2. gr. þessara laga.
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2. gr. 

Hlutafélög og önnur félög med takmarkaðri ábyrgð. 

Gagnkvæm tryggingafélög, samvinnufélög og önnur félög með breytileg- 

um höfuðstól og breytilegri félagatölu, sem hafa það markmið að efla hag 

félagsmanna eftir þátttöku þeirra í starfsemi félagsins. 

Sameignarfélög og önnur félög með ótakmarkaðri ábyrgð félagsmanna. 

Bankar og sparisjóðir. 

Félög, sjóðir og stofnanir, sem hafa á hendi fjáröflun, fjárvörzlu eða 

rekstur, svo sem lífeyrissjóðir, stéttarfélög, íþróttafélög, líknarstofnanir, 

minningar- og styrktarsjóðir. 

B. Einstaklingar, sem í atvinnuskyni reka eftirgreinda starfsemi: 

Þ
a
 

pm
 Verzlun, þar með talin lyfjaverzlun. 

Byggingarstarfsemi og önnur mannvirkjagerð, svo og alls konar verktaka- 

starfsemi, þar með talið viðhald og viðgerðir mannvirkja. 

Námarekstur, vinnsla og sala jarðefna, svo sem malarnám. 

Framleiðsla, sala og dreifing vatns og orku. 

Bóka-, blaða- og tímaritaútgáfa. 

Skólar. 

Sjúkrahús, elliheimili, heilsuhæli o. þ. h. stofnanir. 

Umsýslustarfsemi, svo sem fasteigna-, skipa- og bílasala, vöru- og skipa- 

miðlun, afgreiðsla skipa og annarra farartækja, rekstur ferðaskrifstofa, kaup- 

þing, kauphallir og uppboðsmarkaðir. 

Málflutningur og önnur lögmannsstörf. 

Sala verðbréfa og peningaútlán. 

. Útleiga á fasteignum og lausafé. 

. Skemmtistarfsemi hvers konar, svo sem t. d. kvikmyndahús, leikhús, hljóm- 

sveitir og miðlun skemmtikrafta. 

Iðnaður og iðja, þar með talin viðserðarstarfsemi. 

Útgerð til veiða, verkun sjávarafla og fiskirækt. 

. Vinnsla landbúnaðarafurða. Búrekstur, þar sem afurðirnar eru að meiri 

hluta seldar beint til smásala eða neytenda. 

Fólks- og vöruflutningar. 

. Veitinga- og gistihúsarekstur. 

Læknar, tannlæknar, tannsmiðir og dýralæknar. 

Þjónustustarfsemi, svo sem starfsemi húsameistara, verkfræðinga, endur- 

skoðenda, dómtúlka og skjalaþýðenda, bókhaldsskrifstofur, auglýsingastof- 

ur, teiknistofur, fjölritunar- og vélritunarstofur, þvottahús og efnalaugar, 

ljósmyndastofur, rakarastofur, baðhús, nuddstofur og snyrtistofur, björg- 

unarstarfsemi og þjónustustarfsemi ótalin annars staðar. 

3. gr. 

Allir þeir, sem Þbókhaldsskyldir eru skv. 2. gr. skulu halda tvíhliða bókhald, 

nema sérstök undantekning sé gerð. 

Undanþegnir skyldu til að halda tvíhliða bókhald eru þeir einstaklingar, sem 

taldir eru í 2. gr. B-lið 13.   19. tölulið, ef þeir við starfsemi sína nota ekki meira 

aðkeypt vinnuafl en sem svarar 52 vinnuvikum á ári. 

Sé aðili skyldur til að halda tvíhliða bókhald vegna einhvers þáttar starfsemi 

sinnar, skal það gilda fyrir allan atvinnureksturinn.
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4. gr. 

Bókhaldsskyldir aðilar skulu haga bókhaldi sínu og semja ársreikninga i sam- 
ræmi við reglur þessara laga og góða bókhalds- og reikningsskilavenju. 

Stjórnendur þeirra félaga og stofnana, sem um ræðir í A-lið 2. gr. og þeir, sem 

ábyrgð bera á starfsemi skv. B-lið sömu greinar, skulu sjá um, að ákvæðum þessara 

laga verði fullnægt. 

II. KAFLI 

Bókhaldið. 

5. gr. 
Bókhaldið skal veita svo sundurliðaðar upplýsingar um rekstur og efnahag eins 

og þarfir eigenda, lánardrottna og hins opinbera krefjast. 
Bókhaldinu skal haga svo, að rekja megi viðskiptin og notkun fjármunanna. 
Þeir aðilar, sem skyldir eru að halda tvíhliða bókhald, skulu færa bækur þær, 

sem nú verða taldar: 
Sjóðbók, fyrir inn- og útborganir úr sjóði. 
Dagbók, fyrir öll önnur viðskipti. 
Viðskiptamannabók. 
Aðalbók. 
Efnahagsbók. 
Leyfilegt er að sameina sjóðbók og dagbók, sem nefnist þá sjóðdagbók. Einnig er 

heimilt að sameina aðalbók og efnahagsbók. 
Þeir aðilar, sem undanþegnir eru skyldu til að halda tvíhliða bókhald samkv. 

2. mgr. 3. gr., skulu færa eftirtaldar bækur: 

1. Sjóðbók fyrir inn- og útborganir úr sjóði og bankareikningum. 
2. Viðskiptamannabók. 
3. Sundurliðunar- og efnahagsbók. 

Auk þeirra bóka, sem að framan eru taldar, skal færa þær bækur, sem í hverju 
tilfelli er eðlilegt með tilliti til tegundar og stærðar starfseminnar. 

Sjóðbók, sjóðdagbók, aðalbók og efnahagsbók skulu vera fyrirfram innbundnar 
og tölusettar. Efnahagsbók skal vera löggilt. Færi aðili bæði sjóðbók og sjóðdagbók, 
má hin síðarnefnda vera lausblaðabók. 

S
r
 

Go 
Do 

på 

6. gr. 
Bókhaldsskyldum aðilum er heimilt að nota laus kort eða blöð eða önnur hjálpar- 

gögn í stað innbundinna bóka skv. 5. gr. Þetta er þó því skilyrði bundið, að gögn 
þessi séu hluti af skipulegu og öruggu kerfi. Þó skulu sjóðbók og efnahagsbók vera 

fyrirfram innbundnar og tölusettar. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari reglur um notkun á slíkum Þbókhalds- 

sögnum. 

7. gr. 
Í sjóðbók skal færa allar sjóðgreiðslur. Hver greiðsla færist sérstaklega. Þó er 

leyfilegt að færa í einu lagi fjárhæðir þær, er inn koma daglega vegna sölu gegn 
staðgreiðslu. Enn fremur er leyfilegt að færa undirbækur yfir sjóðgreiðslur, enda 
sé færslu þeirra hagað á sama hátt og sjálfrar sjóðbókarinnar. Skylt er að færa 
niðurstöðutölur undirbókanna daglega í sjálfa sjóðbókina, og sé í henni vísað til 
undirbókanna til sönnunar færslunum. 

Enn fremur sé í sjóðbók vísað til mótfærslna eða tilsvarandi færslna í öðrum 
bókum. 

Undirbækur sjóðbókar mega vera lausblaðabækur.
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8. gr. 
Í viðskiptamannabók skal færður sérstakur reikningur yfir viðskipti við hvern 

viðskiptamann önnur en þau, sem hönd selur hendi. Í bókina skulu viðskipti þau, 

sem færð eru í frumbækur, skráð á sama hátt og þar eða samanlagðar fjárhæðir þær, 

sem úttekt eða innlegg hefur numið í hvert sinn. 
Leyfilegt er að færa í viðskiptamannabókina samanlagðar fjárhæðir þær, sem 

úttekt hvers viðskiptamanns hefur numið um vikuna eða mánuðinn samkvæmt 
frumbókunum, sé um úttekt að ræða, sem samið er um að greiða skuli að fullu 

viku- eða mánaðarlega. Enn fremur er leyfilegt að færa sameiginlegan reikning Í 
viðskiptamannabók fyrir alla þá viðskiptamenn, sem aðeins hafa slík viðskipti. 

Við færslu í viðskiptamannabók sé ætíð vísað til mótfærslna eða tilsvarandi 
færslna í öðrum bókum. 

9. gr. 
Í hverju bókhaldi skal færa þá yfirlitsreikninga, sem eðlilegt er með tilliti til 

tegundar og stærðar starfseminnar. 
Að jafnaði skal haga reikningaskipuninni þannig, að færðir séu hreinir eigna-, 

skulda-, gjalda- og teknareikningar. 
Enn fremur skal, eftir því sem aðstæður leyfa, haga reikningaskipuninni þannig, 

að eðlilegt sjálfseftirlit skapist. 

Skylt er þó alltaf að færa eftirgreinda yfirlitsreikninga: 

1. Reikning(a), er sýni, hve mikið fé er lagt í byggingar, skip, áhöld og aðrar 
eignir, sem ætlaðar eru til stöðugrar notkunar við reksturinn. 

2. Reikning(a), er sýni öll viðskipti (framlög og úttekt) eiganda (eigenda) við 
fyrirtækið í peningum og öðrum verðmætum. 

3. Sjóðreikning. 
1. Hvers konar viðskiptareikninga við banka og lánastofnanir, svo sem reikninga, 

sem gefnar eru út ávísanir á, sparifjárreikninga og ábyrgðar- og geymslufjár- 

reikninga. 
5. Víxileignareikning. 
6. Reikning yfir samþykkta vixla. 
7. Viðskiptamannareikning. 
8. Reikning(a), yfir keyptar vörur, hráefni, innlagðar afurðir o. s. frv. 
9. Reikning(a), yfir seldar vörur, afurðir og þjónustu o. s. frv. 

10. Reikning(a), er sýni rekstrargjöld. 

11. Aðra þá reikninga, sem í hverju einstöku dæmi eru eðlilegir samkvæmt góðri 
bókhaldsvenju. 

i 10. gr. 
Í bókhaldinu skal skrá viðskiptin jafnskjótt og þau fara fram, ef upplýsingar 

um þau kunna að glatast eða misfarast. Sjóðgreiðslur séu færðar daglega og á þann 
hátt, að auðvelt sé að sannprófa sjóðsbirgðir við bókhaldið. 

11. gr. 
Sjóðbók, sjóðdagbók og dagbók sé lokað eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 

Niðurstöður hinna einstöku reikninga skulu þá færast í aðalbók. 
Við gerð ársreikninga skal nákvæm og fullkomin lokun fara fram á bókhalds- 

bókunum. A 
Samræmi skal vera milli fjárhæðanna í ársreikningunum og í aðalbókinni. 
Akvæði þessarar greinar taka til bókhaldsgagna samkvæmt 6. gr., eftir því 

sem við á. 
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12. gr. 
Þau útgjöld, sem færð eru í bækurnar, skulu vera samkvæmt áreiðanlegum 

og fullnægjandi skjölum. Það sama gildir um tekjur eftir því, sem við verður 
komið. Nánar skal kveðið á um þessi atriði í reglugerð. 

13. gr. 
Í frumbækur séu færð öll viðskipti, önnur en þau, er hönd selur hendi daglega, 

jafnskjótt og þau fara fram. Í bækur þessar skal rita nöfn þeirra, er hafa afhent 
og móttekið peninga eða vöru, er hún var seld (= lánuð) eða keypt (= lögð inn), 
og sömuleiðis fyrir hvers reikning út er tekið eða lagt inn og enn fremur verð 
vörunnar. 

Heimilt er að hafa í stað frumbóka laus reikningseyðublöð. Blöð frumbóka 
og laus reikningseyðublöð skulu vera fyrirfram tölusett í hlaupandi röð, enda 
sé ekki notað öruggara eftirlitskerfi. 

Í verzlunarviðskiptum skal samrit af færslu frumbóka eða reiknings ætíð 
látið viðskiptavini í té í hvert sinn, er einhver viðskipti fara fram. 

14. gr. 
Vörutalningar skulu skráðar í þar til gerðar innbundnar eða heftar og fyrir- 

fram tölusettar talningarbækur og undirritaðar af talningarmönnum. 
Þeir aðilar, sem hafa öruggt reikningslegt eftirlit með vörubirgðum sinum, eru 

ekki bundnir af ákvæðum 1. mgr. þessarar gr., að því er snertir notkun innbund- 
inna eða heftra talningarbóka. 

15. gr. 
Fylgiskjöl (færslugögn) með bókhaldinu skal tölusetja á reglubundinn hátt 

og til þeirra vísa við innfærslur þeirra í bókunum, og þau síðan geymd í réttri 
töluröð. 

Enn fremur er hverjum bókhaldsskyldum aðila skylt að geyma í skipulegri 
röð öll bréf og símskeyti, er honum berast viðkomandi atvinnu hans, og enn 
fremur að halda eftir samriti af öllum þeim bréfum og símskeytum, er hann ritar 
og sendir öðrum viðkomandi atvinnunni, og geyma eftir sömu reglum. 

16. gr. 
Allar þær bækur, sem fyrirskipaðar eru í lögum þessum, ásamt fylgiskjölum, 

svo og bréf þau og símskeyti, samrit bréfa og símskeyta, sem um ræðir í næstu 
grein hér á undan, séu geymd í 7 ár frá því síðast er ritað í bækurnar, og bréfin 
eða símskeytin móttekin eða send. Efnahagsbók skal þó varðveita í 25 ár. 

17. gr. 
Eigi má rita í bækur þær, sem fyrirskipaðar eru með lögum þessum, aðrar en 

frumbækur, með blýanti. Eigi má heldur skafa út eða gera á annan hátt ólæsi- 
legt það, sem eitt sinn hefur verið í þær skráð, né rita ofan í skriftina, þótt fyrst 
hafi misritazt af vangá. Þurfi að gera breytingu á því, sem eitt sinn hefur verið 
ritað, skal það leiðrétt með annarri færslu, eða strikað yfir rangfærsluna án þess 
að ólæsilegt verði. 

Eigi má rífa eða á annan hátt losa blöð úr þeim innbundnu bókum, sem fyrir- 

skipaðar eru með lögum þessum.
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II. KAFLI 

Ársreikningar. 

18. gr. 

Allir þeir, sem bókhaldsskyldir eru samkvæmt lögum þessum, skulu gera efna- 
hags- og rekstrarreikning einu sinni á hverju reikningsári. Reikningsárið skal vera 

12 mánuðir. 
Reikningarnir séu fullgerðir og undirskrifaðir ekki síðar en 5 mánuðum eftir 

lok reikningsársins. 
Reikningarnir skulu færðir inn í efnahagsbókina. Þeir séu undirritaðir af 

þeim, sem ábyrgð bera á bókhaldinu, sbr. 2. málsgr. 4. gr. hér að framan. 
Hafi einhver, sem skyldur er til að undirrita ársreikningana, mótbárur fram 

að færa gegn þeim, þá skal hann undirrita þá með árituðum fyrirvara. Koma 
skal fram, hvers eðlis fyrirvarinn er, og færa skal greinargerð um hann í efna- 
hagsbókina. 

19. gr. 
Á efnahagsreikningi séu tilfærðar allar eignir og skuldir hlutaðeiganda, eins 

og þær eru í lok reikningsársins. Þannig skal reikningurinn t. d. sýna raunveru- 
lega stöðu sjóðs, banka, skuldunauta og lánardrottna í lok reikningsársins. 

Krafizt er eftirfarandi lágmarkssundurliðunar á efnahagsreikningnum: 
Sjóðseign. 
Innstæður í bönkum og sparisjóðum. 
Víxileignir. 
Skuldir viðskiptamanna. 
Birgðir fullunninna vara. 
Birgðir hráefna og vara í vinnslu. 
Aðrar vörubirgðir. 
Fyrirframgreiddar vörur. 
Fyrirframgreidd gjöld. 
Skuldir hjá dótturfyrirtækjum. 
Skuldabréfaeign. 
Hlutabréfaeign. 
Hlutabréf í dótturfyrirtækjum. 
Eigin hlutabréf. 
Fasteignir. 
Fasteignir í smíðum. 
Skip og flugvélar. 
Vélar og áhöld. 
Bifreiðar, flutninga- og farartæki. 
Einkaleyfi o. þ. h. réttindi. 
Skuldir á reikningum í bönkum og sparisjóðum. 
Samþykktir víxlar. 
Inneignir viðskiptamanna. 
Inneignir dótturfyrirtækja. 
Veðskuldir. 
Önnur föst lán. 
Hlutafé. 
Óinnborguð hlutafjárloforð. 
Varasjóðir. 
Annað eigið fé.
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20. gr. 
Á rekstrarreikningi skal sýna heildartekjur og heildargjöld þannig sundurliðað, 

að reikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomunni á reikningsárinu. 
Krafizt er eftirfarandi lágmarksundurliðunar á rekstrarreikningnum: 

Sölutekjur af aðalstarfsemi, vöru og/eða efniseyðsla séu, eftir því sem hægt 
er, sundurliðaðar eftir atvinnugreinum, t. d. heildverzlun, smásöluverzlun, 
iðnaður, útgerð fiskiskipa, útgerð annarra skipa o. s. frv. 

Tekjur af aukastarfsemi, svo sem arður af hlutabréfum, vaxtatekjur, leigu- 
tekjur o. þ. h. 

Óvenjulegar tekjur, sem kunna að vera færðar í rekstrarreikninginn, svo 
sem hagnaður af sölu eigna o. þ. h. 

Launagjöld. 
Vaxtagjöld. 
Afskriftir. 
Skattar. 
Óvenjuleg gjöld, sem kunna að vera færð í rekstrarreikninginn, svo sem 

halli af sölu eigna, eignatöp o. pb. h. 
Önnur rekstrargjöld skal sundurliða í samræmi við góða reikningsskila- 

venju. 

21. gr. 
Í efnahagsreikningi ber að tilfæra eignir með þeirri fjárhæð, er raunverulega 

svarar til verðmætis þeirra. Þó ber að jafnaði að tilfæra fasteignir, skip, vélar, 
áhöld og aðrar eignir, sem ætlaðar eru til stöðugrar notkunar við reksturinn, með 
kostnaðarverði að frádregnum hæfilegum árlegum afskriftum fyrir fyrningu og 
sliti. Sé frá þessu vikið, skulu reikningarnir bera það greinilega með sér. Hafi 
verðrýrnun átt sér stað á eignum umfram venjulega afskrift, ber að lækka þær 
í verði tilsvarandi. 

Vörubirgðir má eigi telja á hærra verði en innkaupsverði eða framleiðsluverði. 
Þær má eigi heldur telja á hærra verði en söluverði vörunnar fullframleiddrar 
á reikningsskiladegi að frádregnum væntanlegum viðbótarframleiðslu- og sölu- 
kostnaði. 

Séu gerðar meiri háttar breytingar á reglum um mat birgða og fyrningu fasta- 
fjármuna miðað við síðasta efnahagsreikning, skulu ársreikningarnir bera það 
greinilega með sér. 

Verðbréf og útistandandi skuldir má aldrei telja á hærra verði en ætla má, 
að fyrir þær fáist. 

22. gr. 
Í ársreikningum skal koma fram aukning og lækkun, sem orðið hefur á fast- 

eignum, skipum, vélum og áhöldum á reikningsárinu auk heildarafskrifta þeirra. 
Sé til opinbert mat (fasteignamat, brunabótamat) á eignunum, skal það upp- 

lýst í reikningnum. 
Tilfæra skal nafnverð hlutabréfa. 
Í ársreikningum skulu koma fram samandregnar hreyfingar á eiginfjárreikn- 

ingum. 
Efnahagsreikningi fylgi greinargerð um allar veðsetningar á eigum hlutað- 

eiganda, að svo miklu leyti, sem greindur reikningur ber slíkt ekki með sér, enn 
fremur allar ábyrgðir, er hann hefur tekizt á hendur fyrir aðra. 

Efnahagsreikningurinn skal bera það með sér, hvort viðkomandi eignir og 
skuldir eru háðar gengisáhættu eða verðtryggingu. 

A 16
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IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

23. gr. 

Ráðherra mælir fyrir um nánari framkvæmd þessara laga með reglugerð, 

þar á meðal um staðlað bókhaldsskipulag fyrir ákveðnar atvinnugreinar að höfðu 

samráði við þær, löggildingu bóka, eftirlit og sektir fyrir brot á reglugerðinni. 

24. gr. 

Ákvæði þessara laga gilda, svo framarlega sem annað leiði ekki af sérstökum 

lögum eða reglum settum samkvæmt þeim. 

25. gr. 

Fyrir brot gegn lögum þessum skal refsað samkvæmt ákvæðum í almennum 

hegningarlögum. 

26. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1969, og falla þá úr jafnframt úr gildi lög nr. 

62 frá 1938. 

Gjört í Reykjavík, 2. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Magnus Jónsson. 

Nr. 52, . 2. maí 1968. 
LÖG 

um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á Íslenzkum skipum. 

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

þvkki mínu: 

I. KAFLI 

Inngangur og orðaskýringar. 

1. gr. 

Hverjum íslenzkum ríkisborgara, sem fullnægir þeim skilyrðum, sem sett eru 

í lögum þessum, er heimilt að leita sér atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum. 

2. gr. 

a. Skip merkir í lögum þessum hvert það far, sem er 6 rúmlestir eða stærra 

og skráð er á skipaskrár, án tillits til þess, hvort það gengur fyrir seglum 

eða vél eða hvoru tveggja. 

bh. Rúmlest er brúttórúmlest = 100 teningsfet ensk = 2.83 teningsmetrar. 

c. Mánuður er 30 nátta mánuður, eins og ákveðið er með sjómannalögum, nr. 

67 31. des. 1963, um kaupgreiðslur á sjó.
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Fiskiskip merkir hvert það skip, sem skrásett er sem fiskiskip, án tillits til 
stærðar, og notað er mestan hluta ársins til veiða, þótt það sé jafnframt notað 
til flutninga til útlanda á eigin afla eða keyptum afla. 
Verzlunarskip merkir hvert það skip, sem skrásett er sem verzlunarskip, án 
tillits til stærðar, og siglir með varning frá landinu og til þess og milli hafna 
innanlands eða flytur farþega eða hvort tveggja. 
Innanlandssigling er sigling og fiskveiðar við strendur Íslands og á hafinu 
kringum landið allt að 150 sjómílur frá sjálfu landinu. 
Utanlandssigling er hver sú ferð, sem farin er til annarra landa, eða til fiski- 
miða annarra landa, þótt hafna sé ekki leitað. 
Siglingar innan fjarða eða flóa ber að skilja sem siglingar með skipum, 
sem eru staðbundin við ákveðna firði eða flóa og eigi er ætlað að fara út 
fyrir þau takmörk. 

3. gr. 
Próf þau og siglingatími, sem krafizt er í lögum þessum til þess að öðlast skir- 
teini, eru hið lægsta, sem þarf í hverju einstöku tilfelli. Æðra próf í sömu 
greinum gildir einnig fyrir þau skírteini, sem lægra próf þarf til að öðlast. 

Ráðherra sá, sem fer með kennslumál, setur reglugerð um það, hvernig 
kennslu skipstjórnarmanna skuli hagað, svo og um inntökuskilyrði í skóla fyrir 
þá, próf og skilyrði þau, sem sett eru fyrir prófum. 
Siglingatími stýrimanna og háseta telst aðeins sá tími, sem þeir eru skráðir 
á skip, sem eru í förum. Sé skipi lagt upp, án þess að afskráning fari fram, 
skal geta þess í sjóferðabók, og má þá telja til siglingatíma stýrimanna og 
háseta allt að % hluta þess tíma, sem skipið hefur legið um kyrrt. Siglingatíma 
skal sanna með sjóferðabók, innlendri eða útlendri, eða vottorði frá skrán- 
ingarstjóra. 

Til siglingatíma háseta getur aldrei talizt sá tími, sem hann er skráður á 
fiskiskip, en vinnur í landi að verkun afla eða við veiðarfæri. 

II. KAFLI 
Skipstjórnarmenn á fiskiskipum og verzlunarskipum allt að 400 rúmlestum. 

4. gr. 
Rétt til að vera skipstjóri eða stýrimaður í innanlandssiglingum á íslenzku skipi 

6—30 rúmlestir að stærð hefur sá einn, er leggur fram vottorð frá siglingafróð- 
um manni, tilnefndum af samgöngumálaráðuneytinu til 5 ára í senn eftir tillögum 
skólastjóra Stýrimannaskólans í Reykjavík, um, að hann: 
a. 

b. 

Þekki á áttavita og kunni að leiðrétta stefnur og miðanir fyrir segulskekkju 
og misvísun; 
kunni alþjóðareglur til að forðast ásiglingu og þekki neyðarbendingar og kunni 
að nota þær; 
kunni að setja stefnur og miðanir á sjókort; 
kunni að nota vegmæli og djúpmæli í sambandi við sjókort; 
hafi þekkingu á vitakerfi landsins og björgunarstöðvum og kunni að nota al- 
Sengustu björgunartæki; 
kunni að finna, hvenær flóð verður og fjara; 
þekki reglur um lífgun drukknaðra manna; 
sanni með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem nauð- synlegt er fyrir skipstjórnarmenn; 
sanni með sjóferðabók eða vottorðum frá skráningarstjóra, að hann hafi verið háseti eftir 15 ára aldur á skipi yfir 6 rúmlestir í 18 mánuði;
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i. sé 18 ára að aldri, en sé skipið stærra en 15 rúmlestir, skal aldurstakmarkið 

fyrir skipstjóra vera 21 ár, enda hafi hann þá verið stýrimaður á skipi yfir 15 
rúmlestir í 6 mánuði eða formaður á skipi yfir 6 rúmlestir í 6 mánuði. 

Varðandi siglingatíma þann, er um ræðir i i- og j-liðum á skipum 6— 12 rúm- 

lestir, nægir vottorð frá 2 trúverðum mönnum. 

Hinir siglingafróðu menn, sem um getur í upphafi þessarar greinar, skulu skip- 

aðir fyrir takmörkuð svæði, sem samgöngumálaráðuneytið tiltekur. 
Gegn slíku vottorði og vottorði um sundkunnáttu gefur lögreglustjóri, í Reykja- 

vík tollstjóri, út skírteini, sem veitir rétt til að vera skipstjóri á skipum allt að 15 
rúmlestir og stýrimaður á skipum allt að 30 rúmlestir, eða skipstjóraskirteini á 
skipi allt að 30 rúmlestir samkvæmt þessari grein. 

5. gr. 
Rétt til að vera skipstjóri í innanlandssiglingum á íslenzku fiskiskipi allt að 

120 rúmlestir hefur sá einn, sem fengið hefur hið minna skipstjóraskiírteini á fiski- 

skipi. 
6. gr. 

Sá einn getur fengið hið minna skipstjóraskirteini á fiskiskipi, sem: 
a. staðizt hefur fiskimannapróf 1. stigs eða farmannapróf 1. stigs við stýri- 

mannaskólana í Reykjavík eða í Vestmannaeyjum eða við námskeið Stýrimanna- 
skólans í Reykjavík úti á landi; 

b. hefur verið í 12 mánuði stýrimaður á skipi yfir 30 rúmlestir; 

eða: hefur verið 6 mánuði stýrimaður á skipi yfir 30 rúmlestir og skipstjóri á 

skipi yfir 1230 rúmlestir í 6 mánuði; 

er lögráða; 
sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem 
nauðsynlegt er fyrir skipstjórnarmenn. 

ag
 

7. gr. 
Rétt til að vera stýrimaður í innanlandssiglingum á fiskiskipi allt að 120 

rúmlestir hefur sá einn, sem fengið hefur hið minna stýrimannsskirteini á fiski- 

skipi. 
8. gr. 

Sá einn getur fengið hið minna stýrimannsskirteini á fiskiskipi, sem: 
a. staðizt hefur fiskimannapróf 1. stigs eða farmannapróf 1. stigs við stýrimanna- 

skólana í Reykjavík eða í Vestmannaeyjum eða við námskeið Stýrimannaskól- 
ans i Reykjavík úti á landi; 

b. hefur eftir 15 ára aldur verið 24 mánuði háseti á skipi yfir 12 rúmlestir eða 
6 mánuði stýrimaður eða skipstjóri á skipi yfir 12 rúmlestir; 
sé minnst 19 ára að aldri; 

sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem nauð- 
synlegt er fyrir skipstjórnarmenn. 

ap
 

9. gr. 
Rétt til að vera skipstjóri í utan- og innanlandssiglingum á íslenzku fiskiskipi 

af hvaða stærð sem er og á íslenzku verzlunarskipi allt að 400 rúmlestir hefur 
sá einn, sem fengið hefur hið meira skipstjóraskirteini á fiskiskipi. 

10. gr. 
Sá einn getur fengið hið meira skipstjóraskirteini á fiskiskipi, sem: 

a. staðizt hefur fiskimannapróf 2. stigs við stýrimannaskólana í Reykjavík eða í 
Vestmannaeyjum;
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b. hefur verið í 18 mánuði einn stýrimaður eða yfirstýrimaður á skipi yfir 30 
rúmlestir; 
eða: hefur verið 6 mánuði einn stýrimaður eða yfirstýrimaður og 12 mánuði 
undirstýrimaður á skipi yfir 30 rúmlestir; 
eða: hefur verið 12 mánuði einn stýrimaður eða yfirstýrimaður á skipi yfir 30 
rúmlestir og skipstjóri á skipi yfir 15 rúmlestir í 6 mánuði; 
eða: hefur verið einn stýrimaður eða yfirstýrimaður á skipi yfir 30 rúmlestir 
í 6 mánuði og skipstjóri á skipi yfir 15 rúmlestir í 12 mánuði; 
er lögráður; 
sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem nauð- 
synlegt er fyrir skipstjórnarmenn. 

11. gr. 
Rétt til að vera stýrimaður í utan- og innanlandssiglingum á fiskiskipi af hvaða 

stærð sem er og á íslenzku verzlunarskipi eigi yfir 400 rúmlestir hefur sá einn, er 
fengið hefur hið meira stýrimannsskírteini á fiskiskipi. 

12. gr. 
Sá einn getur fengið hið meira stýrimannsskiírteini á fiskiskipi, sem: 
staðizt hefur fiskimannapróf 2. stigs við stýrimannaskólana í Reykjavík eða í 
Vestmannaeyjum; 
hefur eftir 15 ára aldur verið háseti 30 mánuði á skipi stærra en 12 rúmlestir, 
þar af a. m. k. 12 mánuði á skipi stærra en 30 rúmlestir; 
eða: hefur verið 6 mánuði skipstjóri eða 12 mánuði stýrimaður á skipi yfir 12 
rúmlestir og 12 mánuði á skipi yfir 30 rúmlestir; 
er eigi yngri en 20 ára að aldri; 
sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem nauð- 
synlegt er fyrir skipstjórnarmenn. 

III. KAFLI 

Skipstjórnarmenn á verzlunarskipum og varðskipum ríkisins. 

13. gr. 
Rétt til að vera skipstjóri í innan- og utanlandssiglingum á íslenzku verzl- 

unarskipi af hvaða stærð sem er hefur sá einn, er fengið hefur skipstjóraskirteini 
á verzlunarskipi. 

C. 

14. gr. 

Sá einn getur fengið skipstjóraskirteini á verzlunarskipi, sem: 
hefur staðizt farmannapróf 3. stigs frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík: 
hefur verið stýrimaður í 24 mánuði á verzlunarskipi eða varðskipi yfir 100 
rúmlestir og auk þess yfirstýrimaður í 12 mánuði á verzlunarskipi eða varð- 
skipi yfir 400 rúmlestir; 
eða: hefur verið skipstjóri í 6 mánuði á verzlunarskipi yfir 100 rúmlestir og 
12 mánuði yfirstýrimaður á verzlunarskipi eða varðskipi yfir 400 rúmlestir; 
eða: hefur verið skipstjóri í 24 mánuði á fiskiskipi yfir 100 rúmlestir og auk 
þess stýrimaður á verzlunarskipi eða varðskipi yfir 400 rúmlestir í 12 mánuði, 
og af þeim tíma 6 mánuði yfirstýrimaður; 
eða: hefur verið stýrimaður á fiskiskipi yfir 100 rúmlestir í 18 mánuði og auk 
þess stýrimaður á verzlunarskipi eða varðskipi yfir 400 rúmlestir í 18 mánuði, 
og af þeim tíma 12 mánuði yfirstýrimaður; 
hefur af siglingatíma þeim, sem um getur í b-lið, verið að minnsta kosti 6 mán- 
udi stýrimaður á verzlunarskipi í utanlandssiglingum;
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er 25 ára að aldri; 
sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem nauð- 
synlegt er fyrir skipstjórnarmenn. 

15. gr. 
Rétt til að vera stýrimaður í utan- og innanlandssiglingum á íslenzku verzlunar- 

skipi eða varðskipi af hvaða stærð sem er hefur sá einn, er fengið hefur stýrimanns- 
skirteini á verzlunarskipi. 

a. 

Cc. 

d. 

16. gr. 
Så einn getur fengið styrimannsskirteini á verzlunarskipi, sem: 
hefur staðizt farmannapróf 3. stigs vid Stýrimannaskólann í Reykjavik; 

hefur verið háseti eftir 15 ára aldur á verzlunar- eða varðskipi yfir 100 rúm- 
lestir í 36 mánuði; 
eða: hefur verið háseti eftir 15 ára aldur á verzlunar- eða varðskipi yfir 100 
rúmlestir í 18 mánuði, og auk þess háseti á fiskiskipi yfir 30 rúmlestir í 18 
mánuði; 
er lögráður; 
sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem nauð- 
synlegt er fyrir stýrimenn. 

17. gr. 
Rétt til að vera undirstýrimaður í utan- og innanlandssiglingum á íslenzku 

verzlunar- og varðskipi af hvaða stærð sem er hefur sá einn, sem fengið hefur 
undirstýrimannskírteini á verzlunarskipi. 

18. gr. 
Sá einn getur fengið undirstýrimannsskirteini á verzlunarskipi, sem staðizt 

hefur farmannapróf 2. stigs við Stýrimannaskólann í Reykjavík, enda fullnægi 
hann skilyrðum c- og d-liða 16. greinar. 

Skirteini þetta gildir aðeins í 18 mánuði frá því umræddu prófi er lokið. 

19. gr. 
Rétt til að vera skipstjóri á varðskipum ríkisins hefur sá einn, sem fengið 

hefur skipstjóraskírteini á varðskipum ríkisins. 

20. gr. 
Sá einn getur fengið skipstjóraskirteini á varðskipum ríkisins, sem: 
hefur staðizt skipstjórapróf á varðskipum ríkisins við Stýrimannaskólann í 
Reykjavík; 

hefur siglt sem stýrimaður á verzlunarskipi yfir 400 rúmlestir eða á varðskipi 
í 24 mánuði og að auki á varðskipi í 12 mánuði og af samanlögðum þessum 
tíma eigi skemur en 12 mánuði sem yfirstýrimaður; 

er 25 ára að aldri: 
sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem nauð- 
synlegt er fyrir skipstjórnarmenn. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

21. gr. 
Ekkert íslenzkt skip, sem stærra er en 20 rúmlestir, má afgreiða frá nokkurri 

2 
höfn hér á landi til ferða á milli Íslands og annarra landa eða í innanlandssigling- 
um, nema á því sé til starfa, auk skipstjóra, einn eða fleiri stýrimenn, samkvæmt 
eftirfarandi ákvæðum:
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a. Á fiskiskipi allt að 300 rúmlestir og á verzlunarskipi allt að 200 rúmlestir í 
utan- og innanlandssiglingum sé einn stýrimaður að minnsta kosti; 

b. á fiskiskipi 300 rúmlestir og stærra í innan- og utanlandssiglingum og verzl- 
unarskipi 200 rúmlestir og stærra í utanlandssiglingum séu að minnsta kosti tveir 
stýrimenn. Hið sama gildir um veræzlunarskip í innanlandssiglingum, er flytur 
farþega og póst; 

c. á verzlunarskipi i innan- og utanlandssiglingum, er flytur farþega og póst 
og er 400 rúmlestir eða stærra, séu að minnsta kosti 3 stýrimenn. Sama gildir 
um skip, sem eru 1500 rúmlestir og stærri, þó að þau flytji ekki farþega. 
Skip, sem eru undir 1500 rúmlestum, þurfa þó eigi að hafa þriðja stýrimann, 

nema þau hafi rúm fyrir 12 farþega. 
Undanþegin ákvæði 1. málsgreinar þessarar greinar um skyldu til að hafa stýri- 

mann auk skipstjóra eru fiskiskip og bátar undir 30 rúmlestum, ef þeim er ætlað 
að leggja afla sinn á land daglega. 

22. gr. 
Á varðskipum ríkisins yfir 300 rúmlestir séu að minnsta kosti 3 stýrimenn, en 

á varðskipum undir 300 rúmlestum séu að minnsta kosti 2 stýrimenn. 

23. gr. 
Ráðherra er heimilt, í samráði við skipaskoðunarstjóra, að ákveða fjölda skip- 

stjórnarmanna á skipum, sem notuð eru til styttri siglinga aðallega innan fjarða 
og flóa, svo og á dráttarbátum, grafvélum og öðrum fleytum, sem aðallega eru not- 
uð á höfnum inni. 

24. gr. 
Hver sá, sem fullnægir skilyrðum þeim, sem sett eru í 4. gr., 6. gr., 8. gr., 

10. gr., 12. gr., 14. gr., 16. gr., 18. gr. og 20. gr. þessara laga, á rétt á að fá þau 
skírteini, sem þar um getur. Skirteinin skulu gefin út af tollstjóranum í Reykjavík 
eða lögreglustjórum úti á landi og skulu þau rituð á þar til gerð eyðublöð, eftir 
fyrirmynd, sem samgöngumálaráðuneytið semur. 

Að liðnum 10 árum frá dagsetningu skirteinis ber skirteinishafa að leggja 
fram endurnýjað læknisvottorð um sjón og heyrn, og skulu skírteinin árituð ókeypis 
af útgefendum þeirra. Ad öðrum kosti fellur skirteini úr gildi. Sama er og ef skir- 
teinishafi fyrirgerir því. Við útgáfu stýrimannsskirteinis skulu tekin gild læknis- 
vottorð, sem framlögð voru við inntöku í stýrimannaskóla, enda sé skírteini inn- 
leyst á sama ári og prófi lauk og námi sé lokið með eðlilegum hraða. Önnur vottorð 
skulu ekki vera eldri en 2 mánaða. 

25. gr. 
Nú vill einhver ekki hlíta úrskurði tollstjórans í Reykjavik eða lögreglu- 

stjóra úti á landi um útgáfu skirteinis, og getur hann þá lagt málið undir úr- 
skurð samgöngumálaráðuneytisins. Við það skerðist þó ekki réttur hans til þess 
að leita dómsúrskurðar um málið. 

26. gr. 
Heimilt er að synja manni um útgáfu atvinnuskirteinis samkvæmt lögum þess- 

um, ef ákvæði 2. málsgreinar 68. greinar hegningarlaga eiga við um hagi hans. 
Verði skírteinishafi með dómi fundinn sekur um vanrækslu eða kunnáttu- 

leysi í starfi sínu, svo að tjón hlýzt af, má jafnframt dæma hann til að hafa fyrir- 
gert skírteini sínu um stundarsakir, enda liggi ekki þyngri refsing við að lögum.
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V. KAFLI 

Ákvæði ýmislegs efnis. 

27. gr. 
Allir þeir, sem öðlazt hafa rétt til atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum 

áður en lög þessi öðlast gildi, halda réttindum sinum óskertum. 

28. gr. 
Samgöngumálaráðuneytið semur sjóferðabók þá, sem um getur í 3. gr. þessara 

laga, staflið b, og er lögskráningarstjóra skylt að afhenda slíka bók hverjum skip- 
verja í fyrsta sinn, sem hann er lögskráður á íslenzkt skip, eða síðar, ef sjóferða- 
bók hefur glatazt eða er útnotuð. Skal sjóferðabókin ávallt sýnd við lögskráningu 
og þegar sanna á siglingatíma þann, sem ræðir um í 3. gr. staflið b. 

Í sjóferðabókina skal rita fullt nafn skipverja, fæðingardag og fæðingarár, 
fæðingarstað (sýslu eða kaupstað). Svo skal og vera þar stutt lýsing á útliti hans, 
vexti og sérkennum, ef einhver eru. 

Í bókinni skal enn fremur skýrt frá stöðu skipverjans á skipinu, nafni, tegund 
og stærð skipsins, í hvaða ferðum það er og hvenær skipverjinn er skráður í skip- 
rum og úr skiprúmi. Einnig skal sjóferðabókin bera með sér, hve mikinn hluta 
lögskráningartímans skipverjinn hefur verið í förum með skipinu. 

Heimilt er að telja til hásetatíma tíma þann, sem skipverji hefur jafnframt vél- 

stjórastörfum unnið á þilfari. 
Skipstjóra ber að útfylla og undirrita sjóferðabækur skipverja. Skal sjóferða- 

bók hvers skipverja við lögskráningu merkt með embættisstimpli lögskráningar- 
stjóra. Skipstjóra er skylt að afhenda skipverja sjóferðabók hans undirritaða, um 
leið og hann fer úr skiprúmi, eða þegar skráning úr skiprúmi fer fram. 

29. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum allt að kr. 20000.00. Sektir renna í 

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

30. gr. 
Þeir menn, sem öðlazt hafa skipstjóraréttindi samkvæmt lögum nr. 104 frá 1936 

á skipum allt að 75 rúmlestum, skulu öðlast rétt til að vera skipstjórar eða stýri- 
menn Í innanlandssiglingum á skipum allt að 120 rúmlestum, sbr. ákvæði 5.—8. gr. 

laga þessara. 

31. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi fallin lög nr. 66 17. júlí 

1946, um atvinnu við siglingar á Íslenzkum skipum, að því er til skipstjórnarmanna 
tekur, lög nr. 42/1947, lög nr. 30/1957, lög nr. 47/1958, lög nr. 35/1961 og lög 
nr. 65/1965, um breytingar á fyrstnefndum lögum, svo og önnur lagaákvæði, sem 
brjóta kynnu í bága við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 2. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 4 28. febr. 1966, um útflutningsgjald 
af sjávarafurðum. 

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

s
o
 

bykki mínu: 

1. gr. 
2. gr. laganna orðist svo: 
Útflutningsgjald af sjávarafurðum samkvæmt lögum þessum greiðist sem 
segir: 

Kr. 530.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum, skreið, hertum þorsk- 
hausum, verkuðum saltfiski, saltfiskflökum, saltbitum, frystum hrognum og 
frystum rækjum. 

Nemi gjald samkvæmt þessum tölulið meiru en svarar 3.5% af fob-verði 
útfluttrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem er 
umfram þetta mark. 
3.5% gjald af fob-verði greiðist af frystum humar, óverkuðum saltfiski, loðnu- 
mjöli og loðnulýsi. 
4.2% gjald af fob-verði greiðist af heilfrystum fiski, frystum fiskúrgangi, sölt- 
uðum þunnildum og söltuðum hrognum. 
6% gjald af fob-verði greiðist af ísvörðum fiski. fiskmjöli, þorskalýsi, karfa- 
mjöli, karfalýsi, heilfrystri sild, frystum síldarflökum, hvallýsi, hvalmjöli, 
frystu hvalkjöti og öðrum þeim sjávarafurðum, sem ekki eru sérstaklega taldar 
í þessari grein. 
8.0% gjald af fob-verði greiðist af síldarlýsi, síldarmjöli og síldarsoðkjarna. 
10.0% gjald af fob-verði greiðist af saltsíld. 
Útflutningsgjald greiðist ekki af niðursoðnum eða niðurlögðum sjávarafurð- 
um, hertum sjávardýraolíum né heldur vörum frá selveiðum. Niðurlagðar vörur 
skulu í þessu sambandi teljast vörur, sem lagðar eru niður tilbúnar til neyzlu 
og hafa innihald 10 kg nettó eða minna. Þó skulu vörur taldar niðurlagðar, 
sem lagðar eru fullverkaðar niður í stærri ílát, ef útflytjandi sannar, að hrá- 
efnisverð hinnar útfluttu vöru er minna en % hluti útflutningsverðsins. 

2. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 
Ríkissjóður annast innheimtu útflutningsgjalds skv. 2. sr. og skiptast tekjur 

af því sem hér segir frá og með 1. maí 1968: 

1. 

n
e
g
r
e
 

Til greidslu å våtryggingaridgjåldum fiskiskipa samkv. reglum, sem 
sjávarútvegsmálaráðherra setur 2... eee, 76.90% 
Til Fiskveiðasjóðs Íslands 2... 14.50% 
Til Fiskimálasjóðs .............000000. 20 4.98% 
Til byggingar haf- og fiskirannsóknaskips ..........0.000000. 1.29% 
Til rannsóknarstofnana sjávarútvegsins .........0.000000000 0.99% 
Til Landssambands ísl. útvegsmanna .........0..000..000.00 0.67%
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3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 38 29. apríl 

1967, um breyting á lögum nr. 4 28. febrúar 1966, um útflufningsgjald af sjávar- 

afurðum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Útflutningsgjald af loðnumjöli og loðnulýsi skv. 2. grein laganna skal ekki 

greitt af framleiðslu ársins 1968. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1968. 

  

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) nn 

Eggert G. Þorstei: 

  

Nr. 54. R 2. maí 1968. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 62 21. apríl 1962, um síldarútvegsnefnd 

i og utflutning saltadrar sildar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

1. gr. laganna orðist svo: 
Síldarútvegsnefnd skipuleggur og hefur eftirlit með verkun sallaðrar sildar, 

svo og með útflutningi hennar, eins og nánar er kveðið á um í lögum þess 

Nefndin skal skipuð átta mönnum til þr sja ára Í senn, sem hér segir: Sam- 

einað Alþingi kýs þrjá menn hlutfallskosni íðherra skipar fimm menn, 

eftir tilnefningu Alþýðusambands Íslands, ids ísl. útvegsmanna, Félags 

síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi, Félags síldarsallenda á Suðvesturlandi og 

einn eftir sameiginlegri tilnefningu tveggja s sið ast greindra félaga. Varamenn skulu 

kosnir og tilnefndir á sama hátt. Vanræki aðili tilnefningu aðalmanns eða vara- 

manns í nefndina, skipar ráðherra þá án tilnefn 
Ráðherra skipar formann og varaformann nefndarinnar úr hópi hinna þing- 

kjörnu nefndarmanna, til eins árs i senn. 
Séu atkvæði jöfn við atkvæðagreiðslu í nefndinni, ræður atkvæði formanns úr- 

slitum. 
Heimili síldarútvegsnefndar, varnarþing og aðalskrifstofa skal vera á Siglufirði, 

en nefndin skal einnig hafa skrifstofur í Reykjavík og á Austurlandi. 
Nefndin ræður sér starfsfólk. 
Ráðherra ákveður laun nefndarmanna, og greiðast þau af tekjum nefndarinnar. 

  

m. 

   
    

  

   T, Á 
TA 

  

  

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 2. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í lögum þessum merkja: 
Fiskur: Fiskur, sem veiddur er í sjó, þar með talin síld, krabbadýr og skeldýr, 

og ætlaður er til manneldis. 

Fiskafurðir: Afurðir, sem framleiddar eru úr fiski veiddum í sjó og ætlaðar 
eru til manneldis. 

Eftirlit: Reglubundnar skoðanir og sýnishornataka, þegar hún á við, til að 
fylgjast með framleiðsluskilyrðum og framleiðsluháttum fyrirtækis og meðferð, 
gæðum og flokkun vöru. 

Mat: Skoðun og flokkun vörunnar allrar með tilliti til ákveðinna gæðaflokka 

eða staðla. 
Lög þessi taka ekki til saltsildar. 

2. gr. 
Allur fiskur, sem landað er, skal háður eftirliti, þar til hann hefur verið unninn 

eða honum ráðstafað á annan hátt. 
Allur fiskur eða fiskafurðir, sem fluttar eru út, skulu háðar eftirliti eða vera 

metnar, nema hvort tveggja sé. Undanþegnar eru þó sýnishornasendingar, svo og 
eigin afli, er fiskiskip flytja á erlendan markað, enda hafi hann ekki verið lagður 
hér á land. Setja má reglur um þennan útflutning. 

3. gr. 
Sjávarútvegsmálaráðherra skal, að fengnu áliti Fiskmats ríkisins, Rannsókna- 

stofnunar fiskiðnaðarins og helztu samtaka útvegsmanna, sjómanna og eigenda 
fiskvinnslustöðva, setja reglugerðir og erindisbréf um framkvæmd laga þessara, og 
sé þar meðal annars kveðið á um eftirtalin atriði til tryggingar því, að fiskur 
og fiskafurðir, sem fluttar eru út frá Íslandi, séu góð og heilnæm vara: 

1. Búnað og þrif fiskiskipa, fiskvinnslustöðva og fiskflutningatækja. 
2. Meðferð, geymslu og flutning á fiski og fiskafurðum. 
3. Framleiðsluhætti, umbúðir og merkingu, svo og vörustaðla fyrir fisk og fisk- 

afurðir. 
4. Eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum. 
5. Eftirlit með útskipun, hleðslu og meðferð fisks og fiskafurða við útflutning. 
6. Utgáfu vottorða um eftirlit og mat fiskmatsins. 
7. Bann við því, að verkaður sé fiskur undir tiltekinni lágmarksstærð eða fiskur, 

sem veiddur hefur verið á þeim svæðum eða árstíma, að ástæða sé til að ætla 
hann gallaðan. 

8. Bann við því, að einstakar fiskvinnslustöðvar taki við meiri fiski en svo, að 
þær geti verkað hann, áður en hann skemmist. 

9. Kröfur um menntun og reynslu forstöðumanna Fiskmats ríkisins og einstakra 
deilda þess, yfirfiskmatsmanna, fiskmatsmanna og verkstjóra við fiskverkun. 

10. Starfssvið starfsmanna Fiskmats ríkisins, 

AI
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Með samþykki ráðherra er fiskmatsstjóra heimilt að gefa út fyrirmæli um 

framkvæmdaatriði samkvæmt lögum þessum. 

Reglugerðir og önnur fyrirmæli, sem settar hafa verið samkvæmt lögum nr. 

46/1948 og nr. 42/1960, halda gildi sínu, eftir því sem við á. 

4. gr. 

Fiskmat ríkisins annast eftirlit og mat á fiski og fiskafurðum samkvæmt lögum 

þessum. Sjávarútvegsmálaráðherra hefur yfirumsjón þeirra mála. 

Fiskmat ríkisins skiptist í ferskfisk- og freðfiskdeild annars vegar og saltfisk- 

og skreiðardeild hins vegar. 
Ráðherra getur fjölgað deildunum, þegar þörf krefur. Eftirlit með niðursuðu- 

vörum og mat á meðalalýsi skal falið Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. 

5. gr. 

Verkefni ferskfisk- og freðfiskdeildar eru eftirfarandi: 

1. Eftirlit með búnaði og þrifum fiskiskipa, fiskvinnslustöðva og fiskflutninga- 

tækja. 
9. Eftirlit með gæðum og meðferð nýs og Ísaðs fisks, sem ætlaður er til vinnslu 

eða útflutnings. 

3. Eftirlit með framleiðslu, meðferð, geymslu og útflutningi frysts fisks og 

fiskafurða. 
4. Gæða- og stærðarflokkun á ferskum og frystum fiski, samkvæmt ákvörðun 

ráðherra. 
5. Veiting leiðbeininga um vinnslu á fiski, sem er í verkahring hennar, þegar þörf 

gerist eða þess er óskað. 

6. gr. 

Verkefni saltfisk- og skreiðardeildar eru eftirfarandi: 

1. Eftirlit með þrifum saltfisk- og skreiðarhúsa. 

9. Eftirlit með framleiðslu, meðferð, geymslu og útflutningi saltfisks, saltaðra 

fiskafurða og skreiðar. 

3. Gæðamat og stærðarflokkun á saltfiski og skreið til útflutnings. 

4. Veiting leiðbeininga um verkun á saltfiski og skreið, þegar þörf gerist eða 

þess er óskað. 

7. gr. 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins framkvæmir, í samráði við Fiskmat ríkisins 

og helztu samtök framleiðenda í hinum ýmsu framleiðslugreinum, þær rannsóknir 

og tilraunir, sem gera þarf vegna eftirlits og mats á fiski og fiskafurðum. 

8. gr. 

Sjávarútvegsmálaráðherra skipar fiskmatsstjóra, deildarstjóra og yfirfiskmats- 

menn að fengnum umsóknum og meðmælum. 

Við skipun deildarstjóra, yfirfiskmatsmanna og ráðningu annarra starfsmanna 

við Fiskmat ríkisins skal leitað álits væntanlegs yfirmanns starfsmanns þess, sem 

hlut á að máli. 

9. gr. 

Fiskmatsstjóri hefur á hendi stjórn Fiskmats ríkisins og yfirumsjón með öllu 

eftirliti og mati á fiski og fiskafurðum í landinu. 

Deildarstjórar skulu vera tveir. Þeir veita forstöðu hvor sinni deild í Fiskmati 

ríkisins, sbr. 4. grein, og stjórna eftirliti og fiskmati, sem undir deildina fellur. 

Þeir hafa eftirlit með störfum yfirfiskmatsmanna.
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Yfirfiskmatsmenn eru fulltrúar fiskmatsstjóra og deildarstjóra í einstökum lands- 
hlutum og hafa umsjón með öllu eftirliti og mati í umdæmi sínu. Þeir skulu vera 
svo margir sem þörf krefur og heimilað er í fjárlögum. Heimilt er, að yfirfisk- 
matsmaður annist fiskmat og eftirlit fyrir tvær deildir eða fleiri. 

10. gr. 
Fiskmatsmenn, er starfa á vegum Fiskmats ríkisins, skulu framkvæma, undir 

umsjón yfirfiskmatsmanna, eftirlit það og mat, sem lög þessi gera ráð fyrir. 
Lögreglustjóri löggildir fiskmatsmenn, samkvæmt tilnefningu fiskmatsstjóra, og 

sér um, að þeir riti undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja með alúð og kostgæfni 
skyldur þær, sem á þeim hvíla í starfi þeirra. 

Nánar skal kveðið á um ráðningu fiskmatsmanna, starfssvið þeirra og annað i 
reglugerð, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur. 

Kaup fiskmatsmanna fyrir störf þeirra og annan kostnað af störfum þeirra við 
fiskmatið greiði eigendur fisksins þeim, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglu- 
serð um störf fiskmatsmanna. 

11. gr. 
Fiskmatsstjóri, deildarstjórar og yfirfiskmatsmenn hafa skyldur og njóta réttinda 

sem opinberir starfsmenn. Um laun þeirra fer eftir ákvæðum kjarasamninga ríkis- 
starfsmanna. Þeim er óheimilt að stunda nokkurn atvinnurekstur, sem lýtur að 

fiskverkun eða fiskverzlun, og taka við nokkurri þóknun frá eigendum fisks, 
fiskafurða og fiskvinnslustöðva, annarri en borgun þeirri, sem ákveðin er í lög- 
um eða erindisbréfi þeirra. 

12. gr. 
Starfsmönnum Fiskmats ríkisins er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum 

almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum 
frá nokkru því, sem leynt á að fara og þeir hafa fengið vitneskju um í starfi sínu. 

13. gr. 
Hver sá, sem ætlar að flytja úr landi fisk eða fiskafurðir, sem lög þessi taka 

til, skal tilkynna það hlutaðeigandi deildarstjóra eða yfirfiskmatsmanni með hæfi- 
legum fyrirvara, enda fari hleðsla vörunnar í skip eða annað flutningatæki fram 
undir umsjón starfsmanna Fiskmats ríkisins. 

Þeir, sem flytja út farma af fiski, skulu skyldir til að hafa hleðslustjóra með 
skipunum, ef þau taka farm í fleiri höfnum en einni. 

Hleðslustjórar skulu hlíta fyrirmælum yfirfiskmatsmanna um hleðslu skipa, 
að því er varðar mat, gæði, útlit og merkingu vörunnar. 

Lögreglustjóri löggildir hleðslustjóra samkvæmt tilnefningu fiskmatsstjóra og 
sér um, að þeir riti undir eiðstaf um, að þeir vilji rækja með alúð og kostgæfni 
skyldur þær, sem á þeim hvíla í starfi þeirra. 

14. gr. 
Hverjum þeim, sem veiðir, verkar eða verzlar með fisk eða fiskafurðir, sem 

lög þessi ná til, er skylt að gefa starfsmönnum Fiskmats ríkisins allar þær upp- 
lýsingar og veita þeim þá aðstoð, sem þeim er nauðsynleg við framkvæmd eftir- 
lits og mats. Gildir þetta jafnt um upplýsingar um verkun, geymslu og flutning fisks 
og fiskafurða sem um upplýsingar um greiðslu skaðabóta eða um kvartanir vegna 
þess, að vara var gölluð eða umbúnaði hennar áfátt. 

Starfsmönnum Fiskmats ríkisins er heimill aðgangur að hverjum þeim stað, 
þar sem fiskur eða fiskafurðir, sem lög þessi taka til, eru unnar eða geymdar. 
Þeim er einnig heimilt að taka án endurgjalds hæfilegt magn sýnishorna af fiski
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og fiskafurðum til rannsókna, enda verði eigendum fisksins eða fiskafurðanna skilað 
skriflegri skýrslu um niðurstöður rannsóknarinnar. 

15. gr. 

Fiskmatsstjóri, deildarstjórar, yfirfiskmatsmenn og matsmenn hafa vald til að 
stöðva móttöku fisks, svo og vinnslu, pökkun og útflutning fisks og fiskafurða, 
ef þrif og búnaður fiskiskips, fiskvinnslustöðvar eða fiskflutningatækis eða meðferð 
afla, gæði hráefnis eða fiskafurða, merking þeirra, umbúðir eða annar frágangur 
er ekki í samræmi við reglur, sem settar eru samkvæmt 3. grein laga þessara. Starfs- 
mönnum Fiskmatsins ber þegar í stað að tilkynna yfirmanni sínum um stöðvun 
samkvæmt þessari málsgrein. 

Nú hefur móttaka, vinnsla, pökkun eða útflutningur fisks eða fiskafurða verið 

stöðvaður samkvæmt heimild í 1. málsgr., og ber þá Fiskmati ríkisins að leyfa, að 
sá fiskur eða fiskafurðir, sem um er að ræða, verði hagnyttur til hverra þeirra 
nota, sem að þess dómi eru hæfileg. Því er einnig skylt að leyfa, að ráðin sé bót 
á vörugöllum, ef unnt er, og skal banni aflétt, er lagfæring hefur farið fram. 

Fiskmatsstjóri úrskurðar, ef ágreiningur rís vegna fiskmats eða eftirlits, en 
skjóta má úrskurði hans um skilning á lögum þessum og reglum settum samkvæmt 
þeim til sjávarútvegsráðuneytisins. ' 

16. gr. 
Nu er fersksild, saltsild, lýsi, niðursuðuvörur, fiskmjöl eða aðrar sjávarafurðir, 

sem eigi eru beinlínis háðar eftirliti eða mati Fiskmats ríkisins, seldar samkvæmt 

sýnishornum, eða afla þarf um afurðir þessar opinbers gæðavottorðs, er byggt sé 
á rannsókn sýnishorna, og skal þá fiskmatsstjóri fela fiskmatsmanni að framkvæma 
sýnishornatöku samkvæmt fyrirmælum rannsóknaraðila. 

17. gr. 
Hver sá, er sekur gerist um brot á lögum þessum eða á reglum settum sam- 

kvæmt þeim, skal sæta sektum, og renna sektir í ríkissjóð. 
Um mál út af brotum á lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt 

þeim skal fara að hætti opinberra mála. 

18. gr. 
Kostnaður af framkvæmd laga þessara greiðist úr ríkissjóði. 
Til að standa straum af kostnaði af framkvæmd ferskfiskeftirlits skal greiða 

útflutningsgjald af íslenzkum sjávarafurðum (öðrum en þeim, er koma frá hval- 
veiðum og selveiðum), er nemi 1%%, af fob-andvirði þeirra. Skal gjald þetta 
reiknað á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu vöru og renna í ríkissjóð. 

19. gr. 
Frá gildistöku laga þessara falla eftirtalin lög úr gildi: 
Lög nr. 46 5. apríl 1948, um fiskmat og meðferð, verkun og útflutning á fiski. 
Lög nr. 42 9. júní 1960, um ferskfiskeftirlit. 
Lög nr. 42 19. júní 1933, um vinnslu, verkun og mat meðalalýsis. 

20. gr. 
Lög þessi öðlast gildi í. júlí 1968. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um breytingu á mörkum Eskifjarðarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps 

í Suður-Múlasýslu og um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 

ríkisjörðina Hólma. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Mörk Eskifjarðarhrepps í Suður-Múlasýslu skulu vera sem hér segir: Frá 

Hólmanestá eftir línu dreginni í beina stefnu á stað 3 metra í hánorður frá svonefndu 
Völvuleiði á Hólmahálsi og þaðan beina stefnu á austurkamb Hólmatinds. Síðan 
inn eggjar á vatnaskilum um Miðaftanstind og Kambafell í hæsta leiti Eskihnjúks. 
Eftir það gildir eldri hreppamarkalína um Tungufell og Fönn, út eggjar í Svarta- 
fell og þaðan til sjávar. 

2. gr. 
Nú verður eigi innan 3 mánaða frá gildistöku laga þessara samkomulag milli 

hreppsnefnda Eskifjarðarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps um bætur vegna tjóns, 
sem Reyðarfjarðarhreppur kann að verða fyrir vegna ákvæðis 1. gr., og skal þá 
gerðardómur fjalla um það mál og skera úr um Þbótakröfur. Skal gerðardómurinn 
skipaður þremur mönnum. Skipa aðilar sinn manninn hvor í dóminn, en hæsti- 
réttur tilnefnir oddamann. Vanræki aðilar að skipa mann í dóminn, tilnefnir 
hæstiréttur, þannig að dómur verði fullskipaður. Kostnað við dóminn greiðir Eski- 
fjarðarhreppur. 

3. gr. 
Nú gefur Reyðarfjarðarhreppur Eskifjarðarhreppi kost á að kaupa eignarjörð 

sina, Borgir, sem yrði í Eskifjarðarhreppi eftir breytingu hreppamarka samkvæmt 
1. gr., og fer þá um verð og greiðsluskilmála eftir því, sem um semst milli hrepp- 

anna, en náist ekki samkomulag milli þeirra innan 3 mánaða frá gildistöku laga 
þessara, skal Eskifjarðarhreppi skylt að kaupa jörðina eftir mati dómkvaddra 
manna. Um framkvæmd þess mats fer eftir lögum nr. 61/1917, um framkvæmd 
eignarnáms. 

4. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja ríkisjörðina Hólma Reyðarfjarðarhreppi og 

Eskifjarðarhreppi, þannig að hvor þessara hreppa um sig eigi þess kost að fá keyptan 
þann hluta jarðarinnar, sem er innan marka hvors sveitarfélags. 

Verð jarðarinnar fer eftir því, sem um semst. Náist ekki samkomulag um kaup- 
verðið, skal það ákveðið með mati dómkvaddra manna. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1969. 

Gjört í Reykjavík, 25. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. SJ 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannafryggingar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Orðin „alit að þrem“ í 3. málsgr. 35. gr. laganna falli burt. 

2. gr 

Orðin „allt að þrem“ í 4. málsgr. 50. gr. laganna falli burt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Eggert G. Þorsteinsson. 

Nr. 58. - 1. maí 1968. 
LOG 

um Stofnfjársjóð fiskiskipa. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Stofna skal deild við Fiskveiðasjóð Íslands, er nefnist Stofnfjársjóður fiskiskipa. 

2. gr. 

Meginhlutverk Stofnfjársjóðs er að veita eigendum fiskiskipa aðstoð við að 

standa straum af stofnfjárkostnaði fiskiskipa sinna, og þá fyrst og fremst með því 

að greiða afborganir og vexti af lánum þeim, sem veitt hafa verið af Fiskveiðasjóði 

og trvggð með veði í skipum. 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins er framlag úr ríkissjóði á árinu 1968, kr. 124 000 000.00. 

Um tekjur sjóðsins í framtíðinni verður ákveðið með lögum hverju sinni. 

4. gr. 

Fiskifélag Íslands skal senda Fiskveiðasjóði ársfjórðungslega skýrslu um afla 

og aflaverðmæti allra fiskiskipa, að undanskildum togurum. Í skýrslunni skal greina 

heildarverðmæti afla hvers skips, að frádregnu verðmæti síldar- og rækjuafla, svo 

og þess afla, sem landað er erlendis úr veiðiskipi. Þá skal í skýrslunni greina, hve 

mikill hundraðshluti aflaverðmætis hvers skips, þannig reiknaður, er af heildar- 

verðmæti afla allra skipanna, reiknað á sama hátt.
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5. gr. 
Þegar stjórn Fiskveiðasjóðs hafa borizt skýrslur þær, sem um ræðir í 4. gr. 

skal hún skipta því fé, sem þá er í Stofnfjársjóði, milli skipa þeirra, sem í skýrsl- 
unni greinir, eftir verðmætishlutfalli því, sem um getur í 4. gr. 

6. gr. 
Sérhvert skip, sem rétt á til fjár samkvæmt 5. gr., skal hafa reikning hjá Stofn- 

fjársjóði, og skal færa til tekna á reikning þessum fé það, er skipinu ber, sam- 
kvæmt 5. gr. 

Sé innstæða á slíkum reikningi lengur en einn mánuð, skal Fiskveiðasjóður 

færa á reikninginn til tekna vexti, er séu %% lægri á ári en innlánsvextir eru á 

almennum sparisjóðsbókum á hverjum tíma. 

7. gr. 
Skuldi eigandi skips Fiskveiðasjóði gjaldfallnar afborganir, vexti, dráttarvexti 

og kostnað af lánum, sem tryggð eru með veði í skipi, en skipið á innstæðu á reikningi 

sínum hjá Stofnfjársjóði, og skal þá stjórn Fiskveiðasjóðs taka fé af reikningi þessum 
til greiðslu hinna gjaldföllnu greiðslna, að svo miklu leyti, sem það hrekkur til þess. 

8. gr. 
Skuldi skipseigandi eigi gjaldfallnar greiðslur til Fiskveiðasjóðs, sbr. 7. gr., né 

telji stjórn hans ástæðu til að ætla, að til vanskila sömu lána komi við sjóðinn á 

næsta gjalddaga þeirra, er stjórninni heimilt að nota innstæðu skips á reikningi hjá 

Stofnfjársjóði til greiðslu gjaldfallinna afborgana og vaxta af stofnlánum vegna 

skipsins eða til greiðslu annarra skulda vegna þess hjá öðrum opinberum sjóðum. 

9. gr. 
Skuldi skipseigandi eigi gjaldfallnar greiðslur til Fiskveiðasjóðs, sbr. 7. og 8. 

gr. er stjórn Fiskveiðasjóðs heimilt að leyfa skipseiganda að nota innstæðu skips 
hjá Stofnfjársjóði til greiðslu kostnaðar við skipti á vél skipsins eða við verulegar 

endurbætur á því, til greiðslu á eftirstöðvum af kaupverði skipsins, til greiðslu 
kostnaðar skipseiganda við smiði nýs skips, til greiðslu kaupverðs skips eða til 
greiðslu kostnaðar hans við meiri háttar framkvæmdir í sjávarútvegi. 

Áður en ákvarðanir eru teknar um ráðstöfun innstæðna í Stofnfjársjóði, sbr. 
8. gr. og 1. mgr. 9. gr., skal leitað umsagnar tveggja fulltrúa, er Landssamband ís- 
lenzkra útvegsmanna tilnefnir af sinni hálfu í því skyni. 

10. gr. 
Heimilt er stjórn Fiskveiðasjóðs að greiða skipseiganda innstæðu skips hjá 

Stofnfjársjóði, enda skuldi skipseigandi engar gjaldfallnar greiðslur, sbr. 7.—8. gr., 
og eigi er fyrirsjáanlegt, að hann hefji framkvæmdir þær, er um ræðir í 9. gr. 

11. gr. 
Innstæða hjá Stofnfjársjóði er undanþegin löghaldi, fjárnámi og lögtaki, enda 

þótt færð hafi verið til tekna á reikning skips. 
Skipseiganda er óheimilt að veðsetja slíka innstæðu eða vísa á hana til greiðslu. 

Framsal innstæðu er aðeins heimil sem þáttur í sölu skips, sbr. 12. gr. 

12. gr. 
Innstæða hjá Stofnfjársjóði og réttur til fjár úr honum fylgir skipi við frjálsa 

sölu og sölu á nauðungaruppboði. 

Ef skip ferst eða verður dæmt ónýtt, skal innistæða hjá Stofnfjársjóði falla 
til skipseiganda,
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13. gr. 

Óheimilt er að breyta nafni skips, én aðild á að Stofnfjársjóði, umdæmis- 

bókstöfum eða umdæmisnúmeri, nema að fengnu skriflegu leyfi stjórnar Fisk- 

veiðasjóðs. 

14. gr. 

Ráðherra sá, sem fer með sjávarútvegsmál, skal að fenginni umsögn stjórnar 

Landssambands íslenzkra útvegsmanna setja með reglugerð nánari ákvæði um 

framkvæmd laga þessara. 

15. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skal ákvæðum þeirra um aflaverðmæti beitt 

frå 1. janúar 1968. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Hafi fiskiskip verið í leigu hinn 15. janúar 1968, skal heimilt að draga frá 
leigufjárhæð það fé, sem aflaverðmæti á leigutímanum veitir rétt til úr Stofnfjár- 
sjóði fiskiskipa, sbr. 4. og 5. gr. 

Eigendur fiskiskipa, er stunduðu síldveiðar á tímabilinu 1. janúar til 29. febrúar 

1968, skulu eiga rétt til þátttöku í Stofnfjársjóði í hlutfalli við aflaverðmæti skipsins 
á þessu tímabili í samræmi við ákvæði 5. gr. þessara laga. Til þess að standa undir 
kostnaði af þessari þátttöku greiðist Stofnfjársjóði ein millj. kr. af stofnframlagi 

til Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, samkvæmt d-lið 2. gr. laga um ráðstöfun 
á gengishagnaði á útfluttum sjávarafurðum o. fl., nr. 79 29. desember 1967. Um 
skiptingu þessarar fjárhæðar á milli fiskiskipa, er þátt tóku í sildveiðum á nefndu 
tímabili, og um ráðstöfun innstæðna, skulu gilda sömu reglur og ákveðnar eru i 
þessum lögum um Stofnfjársjóð almennt, eftir því sem við á. 

Gjört að Bessastöðum, 1. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L.S)   

Eggert G. Þorsteinsson. 

Nr. 59. . 16. apríl 1968. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 51 10. júní 1964, um tekjustofna sveitarfélaga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
9. gr. laganna orðist svo: 
Aðstöðugjald skal miða við rekstrarútgjöld næstliðið almanaksár samkvæmt 

ákvæðum skattalaga, þar með taldar fyrningar, vöru- og efnisnotkun. 
Aldrei skal reikna aðstöðugjald af hærri upphæð en sem nemi brúttótekjum. 
Hafi gjaldandi með höndum fjölþættan atvinnurekstur, sem tekur til fleiri 

en einnar atvinnugreinar, og verðmæti á tilgreindu verði eru flutt milli atvinnu-
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greina, þá skal telja verðmæti, sem þannig er flutt, til brúttótekna hjá þeim þætti 
atvinnurekstrarins, er af hendi lætur, en til aðstöðugjaldskyldra rekstrarútgjalda 
hjá þeim þætti, sem á móti tekur. 

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um álagningu gjaldsins. 

2. gr. 
15. gr. d. orðist svo: 
Ad greiða aukaframlag til þeirra sveitarfélaga, sem fá ekki nægileg útsvör 

álögð samkvæmt 34. gr. Þó er heimilt að greiða aukaframlag til sveitarfélags, þar 
sem fólksfækkun hefur átt sér stað eða tekjur gjaldenda rýrnað, ef útsvör í sveit- 
arfélaginu eru a. m. k. 15% yfir meðalútsvarsstiga á öllu landinu árið á undan. 
Meðalútsvarsstigi hvers árs er summan af margfeldi hundraðstölu úlsvarsstigans 
og íbúafjöldans í hverju sveitarfélagi deild með íbúatölu landsmanna 1. desember 
næsta ár á undan. 

3. gr. 
Síðasta málsgrein 31. gr. orðist svo: 
Útsvör s. 1. árs skulu einnig dregin frá hreinum tekjum, ef þau hafa verið 

greidd að fullu fyrir áramót næst á undan niðurjöfnun. Hafi gjalddagar samkvæmt 
a-lið 47. gr. verið ákveðnir, er sveitarstjórn heimilt að láta reglu þessa gilda því 
aðeins, að jafnframt hafi verið gerð full skil á fyrirframgreiðslu eigi síðar en 31. 
júlí álagningarárið. Hafi gjaldandi eigi greitt þá upphæð hinn 31. júlí, en gerir 
síðan full skil á öllu útsvarinu fyrir áramót, skal helmingur útsvarsins dreginn frá 
hreinum tekjum. Sé innheimta gjalda til ríkis og sveitarfélaga sameiginleg sam- 
kvæmt ákvæðum laga nr. 68 27. apríl 1962, um heimild til sameiginlegrar inn- 
heimtu opinberra gjalda, er það enn fremur skilyrði, að öll gjaldfallin opinber 
gjöld, sem hin sameiginlega innheimta tekur til, séu að fullu greidd fyrir ofan-     

   
     

            

greind tímamörk lí sveitarstjórn heimildar samkvæmt 2. málslið þessarar málsgr., 
skal hún sera um |} sérstaka samþykkt fyrir 15. jan. ár hvert og auglýsa hana á 

  

Þann háti, sem venjulegt er um almennar auglýsingar á hverjum stað. 

4. gr. 
B-liður 32. gr. orðist svo: 
Af hreinum eignum skal greiða eignaútsvar, lagt á eftir sömu reglum og gilda 

um álagningu eignarskatts, samkvæmt 26. gr. laga nr. 90 7. okt. 1965. 

5. gr. 
e-liður ákvæða til bráðabirgða orðist svo: 
Á árunum 1968 og 1969 er heimilt að vikja frá ákvæðum skattalaga um frá- 

drátt, samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt 11. gr. B, 2. mgr. 12. gr. D 
og 17. gr. 2. mgr. 

6. gr. 

       nu 1969. Jafnframt fellur úr gildi 2. málsliður 1. mgr. 31. gr. 
1964, um tekjustofna sveitarfélaga, sbr. lög nr. 67 21. maí 1965, 
ögum, sjá 2. málslið 2. gr. þeirra laga.   



Nr. 59. 138 16. apríl 1968. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Að því er varðar álagningu útsvara árið 1969 er nægilegt, að sveitarstjórnir 

hafi tekið um það ákvörðun fyrir 15. maí 1968, hvort þær muni neyta heimildar 

skv. 2. ml. 3. gr. laga þessara. 

Gjört í Reykjavík, 16. april 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.)   

Magnús Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 21—59. Útgáfudagur 18. maí 1968.
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10. maí 1968. 139 Nr. 60. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar síldar 

af fjarlægum miðum sumarið 1968. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Sjávarútvegsmálaráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri 

til að gera ráðstafanir til framleiðslu sjósaltaðrar sumarsíldar á miðunum 
norðaustur og austur af Íslandi, til að koma í veg fyrir yfirvofandi rýrnun 
markaða fyrir saltsíldarframleiðslu landsmanna svo og til að bæta hag þeirra, 
sem eiga hlut að saltsildarframleiðslunni á sjó og í landi. 

Nefnd, sem skipuð var á s. 1. vetri til að gera tillögur um hagnýtingu 
síldar á fjarlægum miðum sumarið 1968, hefur gert tillögur um flutninga á 
síld, sem söltuð yrði um borð í skipum á sumri komanda og um greiðslu 
kostnaðar við þá flutninga. Samtök sjómanna, útvegsmanna og sildarsalt- 
enda hafa lýst sig samþykka þessum tillögum. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán eða takast á hendur sjálfsskuldar- 

ábyrgð á láni sem Síldarútvegsnefnd tæki, að fjárhæð allt að 15 milljónir króna, 
eða jafnvirði þess í erlendri mynt, til greiðslu kostnaðar við flutninga sjósaltaðrar 
síldar til íslenzkra hafna af miðunum norðaustur og austur af Íslandi á árinu 
1968. 

2. gr. 
Sildarútvegsnefnd skal hafa forgöngu um og hafa á hendi framkvæmd flutn- 

inga samkvæmt 1. gr. og er henni heimilt að taka á leigu allt að fimm flutninga- 
skip í því skyni og gera aðrar ráðstafanir, er nauðsynlegar reynast til tryggingar 
framgangs flutninganna. Enn fremur er henni heimilt að veita öðrum aðilum fjár- 

hagslegan stuðning eða aðra fyrirgreiðslu í þessu skyni, samkvæmt reglum, sem 
sjávarútvegsmálaráðherra setur. 

3. gr. 
Síldarútvegsnefnd skal fyrir 10. júní 1968 gera áætlun um heildarkostnað- 

inn við flutninga samkvæmt lögum þessum. Skal sú áætlunarfjárhæð dregin frá 
útflutningsandvirði saltsíldarframleiðslunnar á Norður- og Austurlandi á árinu 
1968 hjá Sildarútvegsnefnd áður en kemur til greiðslu andvirðisins til síldar- 
saltenda. Áætlunarfjárhæð þessi skal ganga til greiðslu kostnaðar við flutningana 
og endurgreiðslu lána ásamt vöxtum samkvæmt 1. gr. 

A 18 
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Verðlagsráð sjávarútvegsins skal leggja áætlun Sildarútvegsnefndar samkvæmt 

1. mgr. þessarar greinar til grundvallar verðlagningu sumarsíldar til söltunar á 

árinu 1968. Hinn áætlaði heildarkostnaður við flutningana skal við verðákvörðun 

skiptast til helminga milli útgerðarmanna og sjómanna annars vegar og sildar- 

saltenda hins vegar. 

4. gr. 

Reynist kostnaður við flutninga samkvæmt lögum þessum minni en áætlun 

Sildarútvegsnefndar samkvæmt 3. gr. gerir ráð fyrir, skal sú inneign geymd á sér- 

stökum reikningi til næsta árs til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun Verðlagsráðs 

sjávarútvegsins. 
Reynist kostnaður við flutninga samkvæmt lögum þessum meiri en áætlun 

Sildarútvegsnefndar samkvæmt 3. gr. gerir ráð fyrir, skal sá viðbótarkostnaður 

greiddur af útflutningsandvirði saltsíldarframleiðslunnar á Norður- og Austurlandi 

á árinu 1969 og skal Verðlagsráð sjávarútvegsins leggja þann viðbótarkostnað 

til grundvallar við verðákvörðun sumarsildar til söltunar vorið 1969 og skiptast 

til helminga milli útgerðarmanna og sjómanna annars vegar og sildarsaltenda hins 

vegar. 

5. gr. 

Sjávarútvegsmálaráðherra getur sett reglugerð um nánari framkvæmd laga 

þessara, þar á meðal um löndunarstaði, kaup, yfirtöku og skoðun saltsíldar, sem 

flutt er samkvæmt ákvæðum laganna. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 10. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 
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17. mai 1968. 141 Nr. 61. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um heimild til útgáfu reglugerðar um tilkynningarskyldu íslenzkra skipa. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Samgöngumálaráðuneytið hefur tjáð mér að nauðsyn beri til að 

gefa út bráðabirgðalög um heimild til útgáfu reglugerðar um tilkynningar- 
skyldu íslenzkra skipa. 

Er sérstaklega brýn nauðsyn á útgáfu slíkrar reglugerðar nú þegar, 
þar sem almennar veiðar á fjarlægum miðum fara í hönd. 

Auk þess ber nauðsyn til af öryggisástæðum að hafa sem gleggsta 
vitneskju um ferðir skipa og báta við strendur landsins og á úthöfunum. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Samgöngumálaráðherra er heimilt að gefa út reglugerð um tilkynningarskyldu 

íslenzkra skipa. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 17. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 61. Útgáfudagur 25. maí 1968. 
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Nr. 62. 142 28. mai 1968. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum um vörumerki, nr. 47 2. maí 1968. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Iðnaðarmálaráðherra hefur tjáð mér, að mjög mikil vandkvæði 

séu á því að framkvæma, án nokkurs umþóttunartíma, lög um vörumerki, 

nr. 47 2. maí 1968, aðallega vegna ákvæða laganna um að skrásetja skuli og 

endurnýja vörumerki fyrir ákveðna vöruflokka. 

Til að ákveða slíkt flokkakerfi og auglýsa, þurfi góðan tíma og sé því 

brýn nauðsyn að fresta gildistöku hinna nýju laga til 1. janúar 1969. 

Fyrir því er hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnarskrár- 

innar, á þessa leið: 

1. gr 
Í stað orðanna „Lög þessi öðlast þegar gildi“, í 48. gr. laga um vörumerki nr. 47 

2. mai 1968, komi: Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1969. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Reykjavík, 28. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Jóhann Hafstein. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 62. Útgáfudagur 7. júní 1968. 
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31. maí 1968. 143 Nr. 63. 

LÖG 

um tollskrá o. fl. 

Forseti ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 3. gr. laga nr. 3 15. febrúar 1968, um breyting 
á lögum nr. 7 1963, um tollskrá o. fl., hef látið fella meginmál þeirra, 
ásamt meginmáli eldri laga um breyting á lögum nr. 7 1963, um tollskrá o. 
fl., að því leyti, sem þau eru enn í gildi, inn í meginmál laga nr. 7 1963, 

um tollskrá o. fl., og gef þau út hér með svo breytt: 

I. KAPÍTULI 

Tollskráin o. fl. 

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

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

tollskrá: 

Almennar reglur um túlkun tollskrárákvæða. 

Við skýringar á tollskránni skal fylgt eftirfarandi reglum: 
1. Fyrirsagnir á flokkum, köflum og undirköflum eru einungis til leiðbeiningar. 

Tollflokkunin skal byggð á orðalagi tollskrárnúmera, athugasemda við tilheyr- 
andi flokka eða kafla, og fari það ekki í bága við orðalag tollskrárnúmeranna 
eða athugasemdanna, skal fylgt eftirfarandi reglum: 

2. Þegar talað er um tiltekið efni í tollskrárnúmeri, tekur það ekki einungis til 
efnisins óblandaðs, heldur einnig til þess í blöndum eða í samböndum við önnur 
efni. Sérhver tilvísun til vara úr tilteknu efni tekur til vara, sem að öllu eða 
nokkru leyti eru úr því efni. Um tollflokkun blandaðra og samsettra vara fer 
eftir reglum 3. liðs hér á eftir. 

3. Nú kemur það til álita skv. 2. lið að framan eða af öðrum ástæðum, að telja 
vörur til tveggja eða fleiri tollskrárnúmera, og skal þá tollflokkurinn fara eftir 
því, sem hér segir: 
a. Tollskrárnúmer, sem felur í sér nákvæmasta vörulýsingu, skal tekið fram 

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

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

c. Ef ekki er hægt að flokka vörur eftir reglunum í a eða b hér á undan, skal 
telja þær til þess tollskrárnúmers, sem ber hæstan toll. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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4. Ef svo er fyrir mælt í athugasemd við flokk eða kafla, að tilteknar vörur skuli 

ekki taldar til þess flokks eða kafla og vísað er til annars flokks eða kafla 

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

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

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

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

skrárnúmers og þær vörur, sem þeim eru líkastar. 

I. flokkur. 

Lifandi dýr og afurðir úr dýraríkinu. 

1. kafli. 

Lifandi dýr. 

Athugasemd: 

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

01.01 00 Hestar, asnar, múlasnar og múldýr ............0000.00 00. nn0n...0.0... 50% 

01.02 00 Nautgripir ......0.0..0..0 0. nt nr 50% 
01.03 00 Svin .......0.0000.nnð ern 50% 

01.04 00 Sauðfé og geitfé ..........000.00000000neennneeneer nn 50% 

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

01.06 Önnur lifandi dýr: 
10 Einkum ætluð til neyzlu handa mönnum ......200000000 00... 50% 

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

2. kafli. 

Kjöt og ætir hlutar af dýrum. 
Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki: 

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

handa mönnum. 

b. Þarmar, blöðrur og magar (nr. 05.04), og dýrablóð (nr. 05.15). 

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

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

eða fryst: 
10 Af nautgripum .......00.00000nnen nr 50% 

20 Af sauðfé og geitum ........2.0000000 venner nennen rn 50% 

30 Af svínum .......0.00n rns 50% 

40 Af hrossum, ösnum, múlösnum og múldýrum .........20.0000000.. 50% 

50 Kjötúrgangur .........2.00000.econeennernnennen sr 50% 

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

02.03 00 Lifur úr alifuglum, ný, kæld, fryst, söltuð eða í saltlegi .............. 50%
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02.04 Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst: 
01 Hvalkjåt og hvalrengi ..........000%0000neneennnnner nn 0 

09 Annars ........00000nnnnnssssss ennen enes enes sesse 50% 

02.05 00  Obrædd svínafita án kjöts og óbrædd alifuglafita, ný, kæld, fryst, söltuð, 
í saltlegi, þurrkuð eða reykt .............000000000 0 een eee e0n0. 0... 50% 

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

10 „Bacon“, svínslæri og annað svínakjöt ..........0000.00...... 0... 50% 

20 Annað ......00rensssesðs ERE RER ERE RE EE RE RER ERR ER ERERRERELER 50% 

3. kafli. 

Fiskur, krabbadýr og lindýr. 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans telst ekki: 
a. Sjávarspendýr (nr. 01.06) og kjöt af þeim (nr. 02.04 eða 02.06). 
b. Fiskur, krabbadýr og lindýr, dautt, óhæft til manneldis (5. kafli). 

c. Styrjuhrogn, einnig eftirlíkingar (nr. 16.04). 

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

03.01 Fiskur, nýr (lifandi eða dauður), ísvarinn, kældur eða frystur: 
01 Lifandi fiskur í fiskibúri eða öðru íláti ..........00000000.000.0.. 50% 
02 Síld NÆRE RER LERKERE RER ERE RERERE RER ERERER KER RER ERR ERE EEKEREE 0 
03 Annar fiskur nýr ........0000000eeeenseeesnnesernn enenenee 0 
04 Síld, ísvarin, kæld eða fryst ........000000000 sens... 0 

09 Annar fiskur, ísvarinn, kældur eða frystur ..........0..0.00.... 0 

03.02 Fiskur, saltaður, í saltlegi, þurrkaður eða reyktur: 
01 Síld .....0..000000 ns 0 
09 Annar .......000000ses ss 0 

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

ol Smokkfiskur og skelfiskur til beitu ..........0000000. 00.00.0000. 0 
09 Önnur ........000000nss ess 50% 

4. kafli. 

Mjólkurafurðir; fuglaegg; býflugnahunang. 

Athugasemdir: 

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

gerjuð mjólk. 

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

telst ekki niðursoðið. 

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

10 Fljótandi eða hálffljótandi .........0.000000e ns eeenrnn nn 50% 
20 Í föstu formi, svo sem kökur eða duft ...........2.20000 0000... 50% 

04.03 00 Smjör ........0. rss 70%
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04.04 00 Ostur og ostahlaup ........0000.0.0000nsesesersrs rn 70% 
04.05 00  Fuglaegg og eggjarauður, nýtt, rotvarid, þurrkað, sykrad eða ósykrað .. 70% 
04.06 00  Náttúrlegt humang ..........20000 00 see nn 50% 

5. kafli. 

Afurðir úr dýraríkinu, ót. a. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

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

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

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

flokkur). 

d. Hárknippi tilsniðin til burstagerðar (nr. 96.03). 
2. Mannshár, flokkað eftir lengd, telst vera óunnið (nr. 05.01), enda sé það ekki jafn- 

framt flokkað þannig, að rótarendarnir séu allir sömu megin. 
3. Til fílabeins teljast alls staðar í tollskránni vígtennur úr filum, mammútum, 

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

úr öllum dýrum. 
4. Hvarvetna í tollskránni er með hrosshári átt við hár af makka eða svira og tagli 

eða hala dýra, er teljast til hrossa- eða nautgripaætta. 

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

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

öðrum efnum ........0..2.000000neenen 30% 
05.04 00  Parmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr öðrum dýrum en 

fiskum ..................0.000000 0. 35% 
05.05 00  Fiskúrgangur .............000000 0... enen res 0 
05.06 00  Sinar og taugar; afklippur og þess háttar úrgangur af óunnum húðum og 

skinnum ...............00000000..eeesesers nens eee esse rereee 35% 
05.07 Hamir og aðrir hlutar af fuglum, med áföstum fjöðrum eða dún, fiður, 

einnig þótt fjöðurstafurinn eða hluti af fjaðrahryggnum hafi verið tekinn 
burtu, fjaðrir klofnar í tvennt eftir endilöngu, dúnn, fanir (þar með taldar 
fanir með hluta af fjaðrahryggnum, einnig með jöfnum jöðrum), fjöður- 
stafir og fjaðrahryggir, óunnið, hreinsað, sótthreinsað eða varið gegn 
skemmdum við geymslu, en ekki frekar unnið ...................... 40% 

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

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

lagað en ekki formað, og úrgangur og mjöl úr þessum vörum; hvalskíði 
og þess háttar, óunnið eða lauslega lagað til, en ekki formað, og skíðis- 
hár og úrgangur frá þessum vörum ...........00.200 00... 00... 35% 

05.10 00  Fílabein, óunnið eða lauslega lagað til, en ekki formað; mjöl og úrgangur frá 

fílabeimi ..............00000 2000 nnnn rr 35% 
05.11 00  Skjaldbökuskeljar (skildir og plötur), óunnið eða lauslega lagað til, en 

ekki formað; klær og úrgangur frá skjaldbökuskel ................... 35%
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05.12 00 Kórallar og slík vara, óunnin eða lítils háttar búin undir vinnslu, en ekki 

frekar unnin; skeljar, óunnar eða lítils háttar búnar undir vinnslu, en 
ekki formaðar; mulningur og úrgangur úr skeljum .................. 35% 

05.13 00  Svampar náttúrlegir ...............00000000 00 rann 100% 
05.14 00 Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spanskflugur; gall, einnig 

þurrkað; afurðir úr dýraríkinu af því tagi, sem notaðar eru við lyfja- 
gerð, nýjar, kældar, frystar eða meðfarnar á annan hátt til bráðabirgða 

vegna geymslu ...............000000000. 00 nnnn 35% 
05.15 00 Afurðir úr dýraríkinu, ét. a., dauð dýr þeirra tegunda, sem 1. og 3. kafli 

tekur til, óhæf til manneldis .................0....0000000 00... 35% 

II. flokkur. 

Afurðir úr jurtaríkinu. 

6. kafli. 

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

afskorin blóm og blöð til skrauts. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast aðeins lifandi trjáplöntur og vörur (þar með taldir græðlingar), 
sem gróðrarstöðvar og garðyrkjuskólar venjulega hafa á boðstólum til gróðursetn- 

ingar eða til skreytingar. Til kaflans teljast þó ekki kartöflur, skalotlaukur, hvit- 

laukur og annar matlaukur (7. kafli). 

2. Til nr. 06.03 eða 06.04 teljast einnig blómvendir, blómakörfur, kransar og þess 

háttar að öllu eða nokkru gert úr vörum, sem teljast til þessara númera, og hafa 
fylgihlutar ekki áhrif á flokkunina, þó þeir séu úr öðrum efnum. 

06.01 00  Blémlaukar, rótar- og stöngulhnýði, jarðstönglar og aðrir forðastönglar 
í dvala, í vexti eða í blóma ...................0000000 00... 80% 

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

01 Trjåplåntur og runnar ........00.200000000 0000 rn 40% 
09 Annad ........000000000 000 40% 

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

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

farið á annan hátt: 
01 Jólatré (án rótar) og jólatrésgreinar ..................0000.0... 100% 
09 Annað .........00.0000 00 100% 

7. kafli. 

Grænmeti, rætur og hnýði til neyzlu. 

Athugasemd: 

Með orðinu grænmeti í nr. 07.01 er einnig átt við ætisveppa, jarðsveppa, ólívur, kapers, 
tómata, kartöflur, rauðrófur, gúrkur, grænar ertur, grasker, eggplöntur (auberginur), 

A 19
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capsicum grossum (sætt capsicum), finkul, steinselju, kjörvel, esdragon, karsa, majóran, 
piparrót og hvitlauk, Grænmeti samkvæmt nr. 07.02—-07.04 tekur til allra þeirra græn- 
metistegunda, sem nýjar teljast til nr. 07.01. Þurrkaðir afhýddir belgávextir teljast þó til nr. 
07.05, mulið capsicum grossum (sætt capsicum) til nr. 09.04, mjöl úr þurrkuðum belg- 

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

til nr. 11.05. 

07.01 Grænmeti, nýtt eða kælt: 
10 Kartöflur .......... AARON 100 kg 20 kr 
20 Tómatar ..............00 00 70% 

Annad grænmeti: 
31 Laukur .......2.00000000 eens 50% 
39 Annars .......0..0.00000 000 70% 

07.02 00 Grænmeti (einnig soðið), fryst ...........0000eeeseeersersnnnrneeee 70% 
07.03 00 Grænmeti lagt i saltlög, brennisteinssyrling eða önnur efni til varnar 

skemmdum um stundar sakir, en ekki tilbúið til neyzlu strax ........ 70% 
07.04 00 Grænmeti þurrkað eða eimað, einnig sundurskorið, mulið eða steytt í duft, 

en ekki frekar unnid ...............0.00000 0000 een 70% 
07.05 00  Belgåvextir, þurrkaðir og afhyddir, einnig flysjadir eða klofnir ........ #0 
07.06 00 Maníókarót, arrowrót, salop, jarðartískokka, batatar og þess háttar rætur 

og rótarhnýði, sem innihalda mikið af sterkju eða inúlíni, nýtt eða þurrkað, 
heilt eða skorið sundur; mergur sagópálmams ............000000000... 70% 

8. kafli. 

Ætir ávextir og hnetur; hýði af melónum og sítrusávöxtum. 

Athugasemdir: 

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

2. Kældir ávextir flokkast á sama hátt og nýir. 

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

hnetur, mangóaldin, guavaber, nýtt eða þurrkað, einnig afhýtt: 
10 Bananar nýir .......00.000neesssssnsnsnns eneret 15% 

Kókoshnetur, parahnetur og akajuhnetur, nýjar eða þurrkaðar: 
21 Kókosmjöl ......00.0000000n seen 70% 
29 Annað serene enes nerne nens, 90% 
30 Aðrir framangreindir ávextir, nyir .........000cuenereeeereresee 40% 
40 Aðrir framangreindir ávextir, þurrkaðir ...........0000000 0000... 70% 

08.02 Sitrusåvextir, nyir eda purrkadir: 
10 Appelsínur, tangarínur, mandarinur og clementinur .................. 15% 

Aðrir sitrusåvextir: 
21 Sítrónur .........0020000000sðese ser 15% 
29 Annars .......200.2000000nesss EERERELER 15% 

08.03 Fíkjur, nýjar eða þurrkaðar: 
10 Nýjar ....0000.0 rns 40% 
20 Þurrkaðar ..........22222220000eens nn 70%



31. mai 1968. 149 

08.04 

08.05 

08.06 

08.07 
08.08 
08.09 

08.10 
08.11 

08.12 

08.13 

10 
Vínber, ný eða þurrkuð: 

Vínber ný .....22220.00seeee enn 
Vínber þurrkuð: 
Rúsínur ........0.000000 000 nnsssrr serene: 
Kúrennur ......0..0000000000nnnnssn rr 

Hnetur aðrar en þær, sem teljast til nr. 08.01, nýjar eða þurrkaðar, með 
eða án hnotskurmar ..............0000.0 0000 rn ns 
Epli, perur eða kveður, nýtt: 

Epli .......20.0000 ern 
Perur og kveður ..........000000000 000. .nnnn rr 

Steinaldin ny ..............0.00000 0000 ð0nnn sr 
Ber ny .....00200.000.0n0neeeeer rr 
Aðrir ávextir, nýir: 

Melónur ......00.00000.00ne re 
Annars ..........0000000 00 

Á vextir (einnig soðnir), frystir, en ekki sykraðir .................0... 
Ávextir lagðir í saltlög, brennisteinssýrling eða önnur efni til varnar 
skemmdum um stundar sakir, en ekki tilbúið til meyzlu strax .......... 
Aðrir þurrkaðir ávextir en þeir, sem teljast til nr. 08.01-08.05: 

Sveskjur ........0000000000000.n nn 
Apríkósur .........0000000neeesersr rr 
Ávextir blandaðir .....................00.0. nennu 
Annars .....0.000000020000n rr 

Hýði af melónum eða sítrusávöxtum, nýtt, fryst, þurrkað eða lagt í salt- 
lög, brennisteinssýrling eða í önnur efni til varnar skemmdum um stundar 
sakir ..................0020..eesesssssssss eeneeeeee 

9. kafli. 

Kaffi, te, maté og krydd. 

Athugasemdir: 

1. Blöndur af vörum, sem teljast til nr. 09.04—-09.10, flokkast þannig: 

a. Blöndur af tveimur eða fleiri vörum, sem teljast til sama númers, flokkast í 
það númer. 

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

Hafi verið bætt öðrum efnum í blöndur þær, sem um getur í a- og b-lið að ofan, 
hefur það ekki áhrif á flokkunina, nema það breyti eðli þeirra. Sé svo, teljast blönd- 

urnar ekki til þessa kafla. Þannig teljast samsett bragðefni til nr. 21.04. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Capsicum grossum (sætt capsicum), ómalað (7. kafli). 

b. Pipar af afbrigðinu cubeba officinalis miquel og piper cubeba (nr. 12.07). 

09.01 

11 
12 
20 

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

Kaffi og kafflíki, sem inniheldur eitthvað af kaffi: 
Í smásöluumbúðum 2 kg eða minna ...........00.00.00.00.0.. 
Í öðrum umbúðum ..........0.00.00. 0. e nn 

Kaffiskurn og kaffihýði .............2..0.0000000 0 

70%
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09.02 00 Te..ccccceeeesesssnnsnns sr 10% 
09.03 00 Maté .......00000000 ns 50% 
09.04 00 Pipar af tegundinni Piber, piment (allrahanda) af tegundunum Capsicum 

eða Pimenta ...........2000000 0000 100% 
09.05 00 Vanilla ...........00000000nsssessssssssr rns 100% 
09.06 00  Kanill og kanilblóm ..........0000000s eeen ARA 100% 
09.07 00  Negull, heill, negulnaglar og negulstilkar ........................... 100% 
09.08 00  Múskathnetur, múskatblóm og kardamómur ............0000000000.. 100% 
09.09 00  Anís, stjörnuanís, finkull, kóríandri, rómverskt kúmen, kúmen og einiber 100% 
09.10 Blóðberg, safran, lárviðarlauf; annað krydd: 

01 Sildarkrydd, blandad, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun fjår- 
málaráðuneytisins ......0000usruereeeeneeseneeeneneenenereeee 2% 

09 Annars ........000000000 enn 100% 

10. kafli. 

Korn ómalað. 

Athugasemd: 

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

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

frekar unninn rís. 

10.01 00 Hveiti og meslín .............00..00000snnnssnnn 0 

10.02 00 Rúgur .............00000 0000. 0 
10.03 00. Bygg sssssseeeereeeesreeeneneeesenenerve een ennen een. 0 
10.04 00 Hafrar ........0000eesereneeeneeeneneneeneeseeeeseeeeeeeseeeee 0 

10.05 00 Maís ..............20.0sssssssessss rss 0 
10.06 Ris: 

Ris, med eda ån ytra hydis, en ekki frekar unninn: 

11 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............000000....... 0 
19 Í öðrum umbúðum .......0....00..00.0en rn 0 

Annar rís: 

21 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ..........000000. 0... 0... 0 

29 Í öðrum umbúðum .........0..0.0.0.0.0...0 ven 0 

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

11. kafli. 

Malaðar afurðir; malt; sterkja; glúten; inúlín. 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki: 

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

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

19.02). Mjöl, sem aðeins hefur sætt hitameðferð til þess að auka bökunarhæfni þess, 

telst hins vegar til þessa kafla. 

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

d. Lyfjavörur (30. kafli). 

e. Sterkja, sem hefur einkenni ilmvara, snyrtivara eða hreinlætisvara og telst til nr. 33.06.
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11.01 

11.02 

11.03 

11.04 
11.05 

11.06 

11.07 
11.08 

11.09 

22 
23 

Mjöl úr korni: 
Mjöl úr hveiti eða úr meslini: 

Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .......0.00.0. 00. 0.0..000.. 
Í öðrum umbúðum .........000000e sn sern seen 

Annað mjöl úr korni: 
Byggmjöl .......2.00000000eerenr rss 
Maísmjöl ........000000sessssserssss sn 
Rísmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ...........0000.00... 
Rísmjöl í öðrum umbúðum .......000000000nnnnn en 
Rúgmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .........00.00000... 
Rúgmjöl í öðrum umbúðum .........0000000000.0n eeen 
Annars ......0000000.00nner ener sense nens rese 

>
 

(
K
K
K
 

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

Hveitigrjón og meslingrjón .............0.0.00nnnnnsnsn 
Önnur grjón úr korni: 

Maís kurlaður ...........0000000 00 nsssnnnsss 
Hafragrjón í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ................ 
Hafragrjón í öðrum umbúðum ........0.000000 000... 
Annars ......0000.00.e eens 

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

malaðir .........020000. enn 0 

Mjöl úr belgávöxtum, sem teljast til nr. 07.05: 
Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, flysjuðum eða klofnum belgávöxt- 

>
 

(
K
K
)
 

um, í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ..........000000000... 0 
Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, flysjuðum eða klofnum belgávöxt- 
um, í öðrum umbúðum ...... FIFA 0 

Mjöl úr ávöxtum, sem teljast til einhvers númers í 8. kafla .......... 50% 
Mjöl, grjón og flögur úr kartöflum: 

smásöluumbúðum 5 kg eða minna .........00000 00.00.0000... 15% 
Í öðrum umbúðum ........0000000. 0000 0n nr 15% 

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

Maníókamjöl til skepnufóðurs ........000000.00. 000 nn... 0 
Annað .......00000000nnnsssrs rss 15% 

Malt, óbrennt eða brennt ........00000000.snsessessnr 35% 
Sterkja og inulin: 

Kartöflusterkja i smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............. 15% 
Kartöflusterkja í öðrum umbúðum .......000000000nes0 rn... 15% 
Önnur sterkja og inúlín í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....... 15% 
Önnur sterkja og inúlín í öðrum umbúðum .........00.0000.0.0.. 15% 

Glúten og glútenmjöl, einnig brennt .....................000 00. .0.0. 15%
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12. kafli. 

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

í iðnaði og til lyfja; hálmur og fóðurplöntur. 

Athugasemdir: 

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

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

(7. eða 20. kafli). 
2. a. Til nr. 12.03 telst m. a. rófnafræ, grasfræ og annað grænfóðurfræ, blómafræ, 

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

b. Eigi flokkast í nr. 12.03 vörur þær, sem teljast til nr. 07.05 (þurrkaðir belg- 
ávextir), til 9. kafla (m. a. krydd), til 10. kafla (korn), til nr. 12.01 (olíurík fræ 

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

3. Til nr. 12.07 teljast m. a. eftirtaldar plöntur og plöntuhlutar: Basilikum, borasurt, 
isópur, allar tegundir myntu, rósmarin, ruda, salvía og malurt. 

Til nr. 12.07 teljast hins vegar ekki: 

. Olíufræ og olíurík aldin (nr. 12.01). 

. Lyfjavörur, er teljast til 30. kafla. 

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

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

háttar efni, er teljast til nr. 38.11. 

m
o
 

m
r
 

12.01 Olíufræ og olíurík aldin, heil eða sundurskorin: 
10 Jarðhnetur .........2..00000 enn 20% 
20 Kopra ........2..00000.eenneenseenn rr 20% 
30 Pálmahnetur og kjarnar .............0.0000000na ns 20% 
40 Sojabaunir .......220.2.000 enn een 20% 
50 Línfræ ......2........0000 ir 20% 
60 Baðmullarfræ............000..0000 rr 20% 
70 Rísínusfræ ..........2..00002000 ner 20% 
80 Önnur 200... 20% 

12.02 00 Mjöl ófitusneytt, úr olíufræum eða olíuríkum aldinum, þó ekki mustarðsmjöl — 20% 
12.03 Fræ, aldin og sporar til sáningar: 

01 Grasfræ í 10 kg umbúðum og stærri .................0..00..... 0 
09 Annað ........2..020000 000 senn 0 

12.04 00  Sykurrófur, heilar eða sundurskornar, nýjar, þurrkaðar eða malaðar; 
sykurreyr ..............20000000n neee 40% 

12.05 00  Síkoríurætur, nýjar eða þurrkaðar, heilar eða sundurskornar, óbrenndar 0 
12.06 00 Humall og humalmjöl (lúpúlín) ..............2.0..0.0 000... nn. 35% 
12.07 00 Plöntur og plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin af trjám, runnum og 

öðrum plöntum), sem aðallega eru notaðir til framleiðslu á ilmvörum, 
lyfjavörum eða efnum til varnar gegn skordýrum, sveppum eða þess háttar, 
nýir eða þurrkaðir, heilir, sundurskornir, malaðir eða muldir .......... 40% 

12.08 00  Jóhannesarbrauð, nýtt eða þurrkað, einnig mulið eða malað, en ekki 
frekar unnið; aldinkjarnar og önnur jurtaefni, sem aðallega eru notuð 
til manneldis, ét. a. ............2..0200000 000. vn nn 70% 

12.09 00 Hålmur og hýði af korni, óunnið eða saxað, en ekki frekar unnið ...... 35% 
12.10 00  Bedjur, kálrófur og aðrar fóðurrófur, hey, lucerne, smári, esparsettur, 

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

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

Athugasemd: 

Til 13.03 telst m. a. lakkrisextrakt, pyrethrumextrakt, humlaextrakt, alóeextrakt og 

ópíum. Til þessa númers telst ekki: 

a. Lakkrisextrakt blandaður sykri, þegar sykurmagnið er meir en 10% af blöndunni 

miðað við þunga, eða hann er tilreiddur sem sykurvara (nr. 17.04). 

b. Maltextrakt (nr. 19.01). 

c. Extraktar úr kaffi, tei eða maté (nr. 21.02). 

d. Áfengir vökvar og extraktar, sem teljast drykkjarvörur, og áfengar blöndur, svo- 

nefndir „konsentreraðir extraktar“, til framleiðslu á drykkjarvörum (22. kafli). 

e. Kamfóra (nr. 29.13) og glycyrrhizin (nr. 29.41). 

f. Lyf, er teljast til nr. 30.03. 

g. Sút- og litextrökt (nr. 32.01 og 32.04). 
h. Rokgjarnar jurtaolíur og harpix (nr. 33.01), einnig vatnið frá gufueimingu rok- 

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

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

jurtaríkinu; náttúrlegir harpixar, gúmmíharpixar og balsöm: 
01 Gúmmí arabikum .......200000eeeeereeeenneseneneeseseeeeeee 30% 
02 Skellakk.............0200.00eseessessnss rr 30% 
09 Annað ........000000000nnse nan 30% 

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

01 Pektin ........2000000000n0sennn nn 35% 
02 Lakkrísextrakt í 4 kg blokkum eða stærri og fljótandi lakkrísex- 

trakt, eða lakkrísduft, á 3 lítra ílátum eða stærri ............. 40% 

03 Lakkrísextrakt annar ...........000000 000 nssssnsnn 100% 
09 Annað ........000000eeeennnsssn ene eee ene see 40% 

14. kafli. 

Flétti- og útskurðarefni úr jurtaríkinu; önnur efni úr jurtaríkinu 

ótalin annars staðar. 

Athugasemdir: 

1. 

3. 
4. 

Til þessa kafla teljast ekki jurtaefni og trefjar, sem fyrst og fremst eru notuð sem 

spunaefni og i því sambandi skiptir ekki máli á hvaða vinnslustigi þau eru. Eigi 

heldur teljast til kaflans þau jurtaefni, sem hafa sætt þeirri meðferð, að þau verða 

aðeins notuð sem spunaefni (XI. flokkur). 

Til nr. 14.01 teljast m. a. klofnar víðigreinar, reyr, bambus og þess háttar; peddig 

og. flysjaður og klofinn spanskreyr. Tréspænir (nr. 44.09) teljast ekki til þessa 

númers. 

Til nr. 14.02 telst ekki tréull (nr. 44.12). 

Til nr. 14.03 teljast ekki tilsniðin knippi til burstagerðar (nr. 96.03).
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14.01 00  Jurtaefni aðallega notuð til körfugerðar og annars fléttiiðnaðar, svo sem 
hreinsaður, bleiktur eða litaður hálmur, víðigreinar, reyr, sef, spansk- 
reyr, bambus, raffíabast og lindibast ....................0...00.0... 20% 

14.02 00  Jurtaefni aðallega notuð sem tróð eða til bólstrunar, svo sem kapok, viðar- 
hár, marhálmur, einnig sett á undirlag eða milli laga úr öðrum efnum 30% 

14.03 00  Jurtaefni aðallega notuð til burstagerðar, svo sem sópdúrra, píazzava, 
agavatrefjar, einnig í knippum eða hespum ........................ 30% 

14.04 00 Hörð fræ, kjarnar, skurnir og hnetur til útskurðar, svo sem fílabeins- 
og steinhmetur ...................0000000 0000 30% 

14.05 00 Önnur efni úr jurtaríkinu, ét. a. .........0.00000. ne. s nr 35% 

III. flokkur. 

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

tilbúin matarfeiti; vax úr jurta- og dýraríkinu. 

15. kafli. 

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

tilbúin matarfeiti; vax úr jurta- og dýraríkinu. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Feiti af svinum og alifuglum, sem ekki hefur verið brædd eða pressuð (nr. 02.05). 
b. Kakaósmjör (nr. 18.04). 
c. Hamsar (nr. 23.01), olíukökur og aðrar leifar, er til falla við vinnslu á olíu úr 

jurtaríkinu (nr. 23.04). 

d. Einangraðar kemískt skýrgreindar feitisýrur og feitialkóhól, tilbúið vax, lyf, 

málning, lökk, sápa, ilmvötn, hreinlætis. og snyrtivörur, súlfóneraðar olíur og 
aðrar vörur, er teljast til VI. flokks. 

e. Faktis gerður úr olíu (nr. 40.02). 

2. Leifar frá hreinsun á olíu (t. d. sápufótur og olíufótur), einnig sterinbik, ullar- 
feitibik og glyserólbik telst til nr. 15.17. 

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

feiti (þar með talin „premier jus“) ......................00 000... 70% 
15.03 00  Svinafeitisterin (lardstearin), oleosterín (pressutólg;) svinafeitiolia, oleo- 

margarín, tólgarolía, hvorki jafnblönduð, blönduð né unnin á annan hátt 35% 
15.04 00 Feiti og olía úr fiski og sjávarspendýrum, einnig hreinsuð ............ 35% 
15.05 00  Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (hér með talið lanólín) .......... 35% 
15.06 00 Önnur feiti og olía úr dýraríkinu (hér með talin klaufaolia, beinafeiti og 

úrgangsefnafeiti) ...................202.000000000 0... 35% 
15.07 Feiti og feit olía úr jurtaríkinu, hrá, hreinsuð eða hreinunnin: 

81 Sojabaunaolía ...........0veeeeeereeeeeenenennnenenesesesnere 10% 
82 Baðmullarfræsolía ............0..0000000 000. 10% 
83 Jarðhnetuolía ...........2.0.00002 0000 30% 
84 Ólívuolía ..............20. 00. 30%
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86 Rapsolía, colzaolía og mustarðsolía ............0..0.00. 0 35% 
87 Línolía ............20.200 000 30% 
88 Pálmaolía ..........0.0..2002200 renerne nens eee 30% 
89 Kókosolía ..............0200.00 20 30% 
91 Pálmakjarnaolía ............0..0...0.000 rn 30% 
92 Rísínusolía ............0..0.00000. ennen renerne even 35% 
93 Önnur „2... 35% 

15.08 Olía úr jurta- og dýraríkinu, soðin, oxyderuð, vatnssneydd (dehydrated), 
meðhöndluð með brennisteini, blásin, pólymeriseruð eða umbreytt með 
öðrum hætti: 

01 Linolia ..............000.000. even enrrnnnee 30% 
09 Önnur ........0.... 000. 35% 

15.09 00 Degras ..............0.0...0. ens 35% 
15.10 Feitisýrur, súr olía frá feitihreinsum, feitialkóhól: 

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

greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................... 2% 
12 Sterín (blanda af palmitínsýru og sterínsýru) ................... 30% 
19 Aðrar „........000000 0000 30% 
20 Feitialkóhól .................0.... enneeeeneenenenesenrenee 35% 

15.11 00  Glyseról, glyserólvatn og glyseróllútur .....................0..0.... 35% 
15.12 Feiti og olía úr jurta- og dýraríkinu, hert, einnig hreinsuð, en ekki frekar 

unnin: 
01 Sojabaunaolía ..........0.20.0.00000. 00 sr 10% 
02 Baðmullarfræsolía ............020.0000 000... AR 10% 
03 Aðrar olíur úr jurtaríkinu ...............2...00000. 0000. 30% 
09 Olíur úr dýraríkinu ..................0200 000. 35% 

15.13 00 Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard), og önnur tilbúin matarfeiti 70% 
15.14 00  Spermacet (hvalraf), hrátt, pressað eða hreinsað, einnig litað .......... 35% 
15.15 00 Byflugnavax og annað skordýravax, einnig litað ..................... 35% 
15.16 00 Vax úr jurtaríkinu, einnig litad ...........................0....... 35% 
15.17 00 Leifar frá hreinsum á feiti, feitri olíu eða vaxi úr jurta- og dýraríkinu .. 35% 

IV. flokkur. 

Matvælaframleiðsla; drykkjarvörur, etanól (etylalkóhól) 

og edik; tóbak. 

16. kafli. 

Framleiðsla úr kjöti, fiski, krabbadýrum og lindýrum. 

Athugasemd: 

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

16.01 00 Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum eða dýrablóði 100% 
16.02 00 Aðrar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum, tilreiddar eða niðursoðnar 100% 
16.03 00  Kjötextrakt og annað kjötseyði ......................0.00.000.0... 100% 
16.04 00 Fiskur, tilreiddur eða niðursoðinn, þar með talin styrjuhrogn og eftirlík- 

ingar þeirra .....................20....20.0 0... 100% 
16.05 00  Krabbadýr og lindýr, tilreidd eða niðursoðin ........................ 100%
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17. kafli. 

Svkur og sykurvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

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

c. Lyfjavörur (30. kafli). 

9. Kemiskt hreinn sakkarósi telst ávallt til mr. 17.01. 

17.01 Réfu- og reyrsykur i fåstu formi: 

10 Óhreinsaður rófu- og reyrsykur í föstu formi .......2.0.00000 0000... 0 

Hreinsaður rófu- og reyrsykur í föstu formi: 

21 Molasykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .........00.0..0.0.. 0 

22 Molasykur í öðrum umbúðum .......0.0.000eneenenenenene..0.. 0 

23 Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .......0.0.0.0..... 0 

24 Stråsykur í öðrum umbúðum .......0000ueeeeesere renere renee 0 

25 Púðursykur .........20000000enenersenrnrnenenr rann 0 

26 Sallasykur (flórsykur) ......0.0.0000.nenrnenenrernrer rent. 20% 

27 Steinsykur (kandis) .......0000000enennrnenvnrarenenerer rr 20% 

29 Annar „.......eees ass 20% 

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

brenndur sykur: 

01 Drúfusykur (glúkósi) .......00000000..eneerenenenernr ner. 70% 

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

03 Síróp 2.000eceenenernrsesenersesenrrsesss rr 100% 

09 Annað ........c.eee ss 100% 

17.03 Melassi, einnig aflitaður: 

01 Melassi til fóðurs ........0000.0.0ss ss ssnsnnnn nr 0 

02 Melassi til manneldis ........00000000000eneeenne nn 20% 

17.04 Sykurvörur, sem kakaó er ekki í: 

01 Lakkrís sykraður og lakkrísvörur ..........000000000 0... 00... 100% 

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

Stærri .......000000ssn ss 70% 

03 Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur ..........0.0.0.0....... 100% 

04 Tyggigúmmí, húðað með sykri og óhúðað ........000.000.0..... 100% 

05 Karamellur ........000000 000 eee ens 100% 

09 Aðrar .....0.0000sn0 neee 100% 

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

ávaxtasafi, sem sykur hefur verið látinn í að einhverju leyti .......... 100% 

18. kafli. 

Kakaó og kakaóvörur. 

Athugasemdir: 

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

eða 30.03. 

2. Til nr. 18.06 teljast sykurvörur, sem í er kakaó, og einnig aðrar neyzluvörur, sem 

í er kaka6, þó ekki þær, sem taldar eru í 1. athugasemd hér á undan.
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18.01 00  Kakaóbaunir, heilar eða muldar, einnig brenndar .................... 40% 
18.02 00  Kakaóhýði og kakaóúrgangur ...................0..0.0......0000000.. 40% 
18.03 00  Kakaódeig (þar með talið kakaódeig í stykkjum), einnig þótt feitin hafi 

verið dregin úr því ......................0.00000 enn 40% 
18.04 00  Kakaósmjör (feiti eða olía) ....................000000.0 0000. . 40% 
18.05 00  Kakaóduft ósykrað ........................2.0000 0000 rn 30% 
18.06 Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, sem í er kakaó: 

01 Kakaóduft sykrað ...................0.00000 0... 30% 
02 Nougatmassi í 10 kg blokkum og stærri ..........0.000.00.0.. 70% 
03 Búðingsduft ...................0.0..00 0 100% 
09 Aðrar .........0.000 0000 100% 

19. kafli. 

Framleiðsla úr korni, mjöli og sterkju; brauðvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

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

c. Lyfjavörur (30. kafli). 

2. Með orðinu mjöl í þessum kafla er einnig átt við mjöl úr ávöxtum og græn- 
meti, og vörur úr þess konar mjöli flokkast þá eins og vörur úr kornmjöli. 

19.01 00  Maltextrakt ................00.2.00000000 0. 50% 
19.02 00 Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreiddar sem fæða fyrir börn, 

fyrir sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er minna en 50% af kakaói 
miðað við þyngd: 

01 Búðingsduft ............00...0.20002000 nr. 100% 
09 Annað ..........2.0200 000 enn #50% 

19.03 00  Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur .................0...... 60% 
19.04, Tapíókagrjón og sagógrjón, tapíóka- og sagólíki unnin úr kartöflumjöli 

eða annarri sterkju: 
01 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna sr 20% 
09 Í öðrum umbúðum ..............0.0. 0000 20% 

19.05 00  Neyzluvörur úr uppbólgnuðu eða steiktu korni eða kornvörum, svo sem 
„puffed rice“, „corn flakes“ eða þess konar vörur .................. 50% 

19.06 00  Altarisbrauð, tóm hylki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, rísþynnur og þess 
konar vörur ..............0.2000.2000 0000 e nn 80% 

19.07 00 Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur, án sykurs, hunangs, eggja, 
feiti, osts eða ávaxta ..................0....00000 0000 #80% 

19,08 00 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaói að 
meira eða minna leyti ..,,..,.,..,,..,,,.20.00.000.n nn #80%
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20. kafli. 

Framleiðsla úr grænmeti, ávöxtum og öðrum plöntuhlutum. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Grænmeti og ávextir, sem teljast til 7. og 8. kafla. 

b. Aldinhlaup, aldinmauk og annað þess konar, sem hefur einkenni sykurvara (nr. 

17.04) eða súkkulaðivara (nr. 18.06). 

2. Til nr. 20.01 og 20.02 telst einungis þess konar grænmeti, sem nýtt telst til nr. 07.01. 

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

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

jarðhnetur teljast einnig til nr. 20.06. 

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

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

með sykri, salti, sinnepi eða öðru kryddi .............0.0000.0.0.... 100% 

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

01 Tómatpuré .....0000eeseeeeeeeee eres ser ener rr 80% 

02 Aspargus niðursoðinn eða niðurlagður .........0.0000.0.0....... #60% 

09 Annað ......0000eseeerre rss 100% 

20.03 00 Ávextir frystir, með sykri ............000000eeaeenee ner nnr ne 100% 

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

gljásykrað eða sykrað á annan hátt) ..........0.0000000 eee... 0... 100% 

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

einnig með sykri ..........00000000eeenenenerrrernenene senn 70% 

20.06 Åvextir, nidursodnir eda tilreiddir å annan hått, einnig med sykri eda 

vinanda: 

01 Pulpa ósykruð, í 50 kg umbúðum eða stærri ..........0.000... 40% 

09 Aðrir ....002000eeerersesn rss #50% 

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

en án vínanda: 

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

og StÆTTI .......200000000nennenenen rss n nr 40% 

09 ANNAT ......000.0s ss #50% 

21. kafli. 

Ýmsar fæðutegundir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

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

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

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

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

til nr. 21.02,
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21.01 00  Brenndar sikoriurætur og annað brennt kaffiliki; extraktar, kjarnar (essens- 
ar) og seyði úr þessum vörum .............2000000.nue0... ve... T0% 

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

10 Kaffiextraktar, kaffikjarnar, kaffiseyði og vörur úr þessum efnum .... 70% 
20 Extraktar, kjarnar og seyði úr tei eða maté og vörur úr þessum efnum 70% 

21.03 00  Sinnepsmjöl og lagað sinnep ..............00000000.. 0. nn... 100% 
21.04 00  Kryddsósur og önnur tilreidd bragðbætiefni ......................... 100% 
21.05 00 Súpur og súputeningar, fljótandi, í föstu formi eða sem duft .......... 100% 
21.06 Náttúrlegt ger, þar með talið þurrger; tilreitt bökunarduft: 

01 Ger, lifandi eða dautt .............000..000 0. n nn 80% 
02 Bökunarduft tilreitt ...............2220000000. 0... 100% 

21.07 Aðrar fæðutegundir, ót. a.: 
01 Áfengislaus efni (konsentreraðir essensar) til framleiðslu á drykkjar- 

vorum 22.02.0000... 40% 
02 Búðingsduft .........0...0..2200.0000 00 100% 
03 Neyðarmatvæli, enda beri umbúðir varanna með sér hina sérstöku 

notkun þeirra ......0..20000000.0ee nn 20% 
04. Fæðutegundir sérstaklega gerðar fyrir sykursjúka, enda beri um- 

búðir varanna með sér hina sérstöku notkun þeirra ........... 50% 
05 Hálftilreidd kornvara ..............0000 000. 50% 
06 Maís niðursoðinn eða miðurlagður ...............0000....... 0. #60% 
09 Annars ........0000000 enn 100% 

22. kafli. 

Drykkjarvörur, etanól (etylalkóhól) og edik. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sjór (nr. 25.01). 

hb. Eimað vatn og annað vatn af sams konar eða meiri hreinleika (nr. 28.58). 
c. Ediksýra með meira en 10% sýrustyrkleika miðað við þunga (nr. 29.14). 
d. Lyfjavörur (nr. 30.03). 
e. Ilmvörur, snyrti- og hreinlætisvörur (33. kafli). 

2. Etanólstyrkleiki nefndur í nr. 22.08 og 22.09 er miðaður við Gay-Lussac's alkóhól- 

mæli við 15” hita á Celcius. 

22.01 Vatn, ölkelduvatn og vatn með kolsýru; ís og snjór: 
01 Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru ........0.0000.00.0.0. 100% 
09 Annað ........2000000000n nn 0 

22.02 00  Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar óáfengar drykkj- 
arvörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi, er telst til nr. 20.07 ...... 100% 

22.03 00 Ol gert úr malti .......................0. 00. e rn 100% 
22.04 00 Drúfusafi í gerjun og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með öðru en etanóli 100% 
22.05 Vín úr nýjum drúfum og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með etanóli: 

01 Freyðivín ............2000000 0000 20% 
02 Hvítvín annað en rínarvín .......0..000.00000 0000... 20% 
03 Rauðvín .......20000000000 0. 20% 
04 Rínarvín ..........0...000000000 0. 20% 
05 Sherry .......0.20000n eeen 20%
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22.06 00 

22.07 00 

22.08 

01 

02 

22.09 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 
22.10 00 

23.01 00 

23.02 00 

23.03 00 

23.04 00 

23.05 00 

23.06 00 

23.07 00 

24.01 00 

24.02 

10 

20 

31 

39 
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Vermút og annað vin úr nýjum drúfum, með bragðefnum ............ 
Aðrar gerjaðar drykkjarvörur, t. d. eplavín, peruvín og mjöður (hunangs- 
VÍM) .....0000esnrensernsrrnrð sera 
Etanól (etylalkóhól) ómengað, með 80%, etanólmagni eða meira að rúm- 
máli; mengað etanól sérhvers styrkleika: 

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

Etanól mengað, sérhvers styrkleika ..............20.000. 000... 

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

Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli .... 

Brennivín .......002000200 ns enss nn 
Genever ......0..0000 nn 

Whisky .....0..000000000een str 
Sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á drykkjar- 
VÖTUM .....0000sresr rss 

Annað sees eee eee reverse. 

23. kafli. 

Urgangsefni frá matvælaframleidslu; tilreitt skepnufóður. 

Mjöl og duft úr kjöti, sláturúrgangi, fiski, krabbadýrum og lindýrum, 
óhæft til manneldis; hamsar ............0.0.00000 0000... 

Klíð og annað úrgangsefni, sem fellur til við mölun, sáldun eða aðra 
vinnslu korns eða belgávaxta AAA AR RA RARR RS SRÐÐÐÐR 
Sykurmelassi og annar úrgangur, sem fellur til við framleiðslu á sykri; 
hrat og önnur úrgangsefni frá öl- og áfengisgerð; úrgangsefni frá 
sterkjugerð og önnur áþekk úrgangsefni .„...................00... 
Olíukökur og aðrar leifar, sem falla til við framleiðslu á feiti og 

feitum sýrum úr jurtaríkinu (þó ekki leifar frá olíuhreinsun) ........ 
Víndreggjar, óhreinsaður vínsteinn ...............2.0000. 0... 00... 
Jurtaefni hæf til skepnufóðurs, ét. a. ..........0200000 0000. n 0... 
Skepnufóður blandað sykri eða melassa og annað tilreitt skepnufóður 

24. kafli. 

Tóbak. 

Tóbak óunnið; tóbaksúrgangur ..............000.20 0... nn0n 00... 
Tóbak unnið; tóbakssósa og tóbaksextrakt: 

Vindlar þ. á m. smávindlar ..........2000000000 nun 
Vindlingar ..........000000. 2. anser 
Annað unnið tóbak: 

Reyktóbak ..........0000000 renna 
Annars ........000.000 enn 

20% 

20% 

100% 
30% 

100% 
20%, 
20%, 
20%, 
20% 
20%, 
20%, 

20% 
20%, 
90%, 

35%, 

S
S
O
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V. flokkur. 

Jarðefni (mínerölsk efni). 

25. kafli. 

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

Athugasemdir: 

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

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

þó þannig að vörurnar breyti ekki eðli sínu), muldar, malaðar, í duftformi, rifnar, 

sáldaðar eða hreinsaðar með fleytingu (flotation), með segulafli eða með öðrum 

mekaniskum eða fysískum aðferðum (þó ekki umkrystöllun), en ekki brenndar eða 

meðfarnar á annan hátt en tilgreint er í hinum einstöku númerum. 

2. Til kaflans telst ekki: 

a. 

b. 

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

28.02). 

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

c. Lyfjavörur (30. kafli). 
d. Ilmvörur, snyrti. og hreinlætisvörur (nr. 33.06). 

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

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

25.01 

25.02 
25.03 

25.04 
25.05 

25.06 

25.07 

25.08 
25.09 

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

. Skrif- og teiknikrit (nr. 98.05). 

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

01 Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt) í smásöluumbúðum 
5 kg eða minna .......0000000 00 neee 5% 

02 Fóðursalt ................20000nenenenee 0 
09 Annað ......00000000000enn ens nenenseee 1000 kg 1 kr 
00 Brennisteinskís, ekki brenndur .................000000 00.00.0000... 20% 
00  Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur (sublimed), felldur eða 

hlaupkenndur (colloidal) ...........20000000000 000 0n nn 20% 
00 Nåtturlegt grafít .....................200000000 0 35% 
00 Nåtturlegur sandur hvers konar, einnig litaður, þó ekki málmsandur, sem 

telst til mr. 26.01 ...........00000000. 00. 30% 
00 Kvarz (þó ekki náttúrlegur sandur); kvarzítsteinn, einnig í söguðum eða 

tilhöggnum stykkjum, en ekki slípaður eða frekar unninn ............ 35% 
00 Leir (t. d. kaólín og bentonít), andalúsít, cyanít og sillímanít, einnig brennt 

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

leir .........000000000nn0nnen err 30% 
00 Krít .........0.00000.eenneeeennss sr 35% 
00 Jarðlitir, einnig brenndir eða blandaðir innbyrðis; náttúrlegur járngljásteinn 35%
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25.10 

25.11 

25.12 

25.13 

25.14 

25.15 

25.16 

25.17 

25.18 

25.19 

25.20 

25.21 

25.22 

25.23 

25.24 
25.25 

25.26 
25.27 

25.28 
25.29 
25.30 

25.31 
25.32 

01 

09 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

01 
09 
00 

00 

00 

00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 

00 
00 
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Náttúrleg kalsium- og kalsíumalúmínfosföt, apatit og kalsíumfosfatrík krít: 
Til áburðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins ......00.0005 sn 
Annað sees rns 

Náttúrlegt baríumsúlfat (þungspat), náttúrlegt baríumkarbónat (witherít), 
einnig brennt (þó ekki baríumoxyd) ..........220.00000. 0... 0... 
Kísilsalli og önnur þess konar kísilsýrurík jarðefni (t. d. kísilgúr, infúsóríu- 
jörð, díatómjörð) með rúmþyngd 1 eða minna, einnig brennt .......... 
Vikur (pimpsteinn), smergill, náttúrlegt kórund og önnur náttúrleg slípi- 
efni .........000000nnr rns 
Flögusteinn, einnig í söguðum og tilhöggnum stykkjum, en ekki slípaður 
eða frekar unninn .............2.00..00nneeennnre rr 
Marmari, travertin og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða bygg- 
inga, sem hefur rúmþyngd 2,5 eða meira, og alabastur, einnig í söguðum 
eða tilhöggnum stykkjum, en ekki slípað eða frekar unnið ........... 
Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og steinn til höggmyndagerðar eða bygg- 
inga, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en ekki slípað eða frekar 
unnid .......000.2000 nn 
Tinna, mulinn steinn, asfalthúðaður mulningur, smásteinar og möl til 
vega- og járnbrautarlagningar eða í steinsteypu, korn og önnur smá- 
stykki og duft þeirra steintegunda, sem teljast til ar. 25.15 eða 25.16 ... 
Dólómít, einnig brennt, og dólómít í söguðum eða tilhögsnum stykkjum, 
en ekki slípað eða frekar unnið; samrunnið dólómít (þar með tjöruborið 
dólómít) ........2200000000 nn 
Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít), einnig brennt (þó ekki magnesí- 
umoxyd) .......0002.00000nn rr 
Gips, anhydrít, brennt gips, einnig litað eða lítils háttar bætt mýkingar- 
efnum (þó ekki gips til tannlækninga): 

Gips óunnið, einnig malað ............00.0000 00. 
Annað .......2000..es.es sn 

vinnslu .............000000 0000 nsnsnn sn 
Brennt kalk, leskjað kalk og hydrólískt kalk (þó ekki kalsíumoxyd og 
kalsíumhydroxyd) ..........0.220000 000 00ennn 
Portlandssement, alúmínatsement, slaggsement, og annað hydrólískt 
sement, einnig litað eða sem sementsgjall .......................... 
Asbest ...........0.2.00000 err 
Merskúm (einnig í slípuðum stykkjum) og raf; plötur, stengur o. þ. h., 
sem er gert úr samanlímdu en ekki frekar unnu merskúmi eða rafi; harð- 
kol (jet) 2....000000000 00 
Gljásteinn (glimmer) (þar með talin glimmerblöð), gljásteinsúrgangur .. 
Náttúrlegt steatít, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en ekki 
slípað eða frekar unnið; talk (talksteinn) ..........0..00..00 0000... 
Náttúrlegt krýólít og náttúrlegt chiolít .............0..0.020000 0000... 
Náttúrleg arsensúlfíd .................0.22002000.n0 nn 
Óhreinsuð, náttúrleg bóröt og efni unnin úr þeim, einnig brennd, þó ekki 
bóröt unnin úr saltupplausnum, sem fyrir eru í náttúrunni; óhreinsuð 
náttúrleg bórsýra, sem í er 85% eða minna af bórsýru (H.B0,) miðað við 
þurrefnið ...............0000000 0000 
Feldspat, leueit, nefelín og nefelsyenít; flússpat ...................... 
Jarðefni, åt. a.; brotin leirvara ..........2.2000000 000 nn
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26. kafli. 

Málmgrýti, gjall og aska. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

Tómasgjall (nr. 31.03). 
Gjallull, steinull og önnur þess háttar ull úr jarðefnum (nr. 68.07). 

Vörur, sem teljast til nr. 71.11, þar með talin úrgangur, afklippur og aska, sem 
fellur til við gull- og silfursmíði. 

e. Kopar-, nikkil- og kóbaltgrýti, sem fellur til við málmframleiðslu (XV. flokkur). 
2. Orðið málmgrýti í nr. 26.01 tekur til jarðefna, sem aðallega eru notuð og hæf í 

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

á kvikasilfri, og einnig þótt þau séu í einstökum tilvikum ætluð til annars. Nr. 26.01 

tekur hins vegar ekki til jarðefna, sem hafa sætt óvenjulegri meðferð fyrir málm- 

grýti, sem ætlað er til málmiðnaðar. Málmgrýti telst þó til nr. 26.01, þótt það hafi 

verið malað, brennt, þvegið, fleytt eða hreinsað á annan svipaðan hátt, enda sé 

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

framleiðslu á kemískum málmsamböndum. 

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

81 Jårngryti (þó ekki brennt brennisteinskis) .......0000.000. 0000... 20% 
82 Brennisteinskís ..........00000000 0. ensnsnrsssr 20% 
83 Kopargrýti ........0000000000 nun 20% 
84 Nikkilgrýti „00.02.0000... 20% 
85 Alúmíngrýti (bauæite) ..........00.000 00 20% 
86 Blýgrýti .........0000020000n nerverne. 20% 
87 Linkgrýti ..........0.00 veere senere nnere 20% 
88 Tingrýti ...........0000r nn 20% 
89 Mangangrýti ........000000.00.nnnneeeee 20% 
91 Krómgrýti ...........000000 nn 20% 
92 Wolframgrýti ..............20000 0 20% 
93 Títan-, vanadín-, molybden-, tantal- og zirkongrýti ................ 20% 
94. Málmgrýti annað en það, er telst til nr. 26.01.81-26.01.93 og nr. 26.01.96. 20% 
95 Jarðefnasambönd silfurs, platínu og annarra platínumálma .......... 20% 
96 Uraníum- og thóríum-grýti ............2000000 000 20% 
97 Gull náttúrlegt, óhreinsað ............00020000n neee 20% 

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

ur er i eða málmsambönd ....................00.000.. 000... 20% 
26.04 00 Annað gjall og aska, ót. a. (þar með talin þangaska) ................ 20%
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27. kafli. 

Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd úr þeim; 

tjöruefni; jarðvax. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind, kemiskt skýrgreind lífræn efnasambönd (29. kafli). 

b. Lyfjavörur (nr. 30.03). 

2. Nr. 27.07 tekur — auk þeirra efna, sem framleidd eru með eimingu háhitaðrar 

koltjöru — einnig til slíkra efna, sem framleidd eru með eimingu lághitaðrar 

koltjöru eða annarrar jarðtjöru, með vinnslu á jarðolíu eða hvers konar annarri 

aðferð, ef þungi arómatísku efnishlutanna er meiri en þungi hinna, sem ekki eru 

arómatískir. 
3. Sem jarðolía eða skifuolia (nr. 27.10) teljast einnig aðrar áþekkar olíur án tillits 

til þess, hvernig þær eru framleiddar, ef þungi arómatískra efnasambanda er 

minni en annarra efnasambanda samantalinna. 

4. Til nr. 27.13 teljast ekki aðeins þær vaxtegundir, sem þar eru nefndar, heldur 

einnig tilsvarandi vörur framleiddar með samsetningu eða á annan hátt. 

27.01 Steinkol, steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum: 
10 Steinkol ...........0200000 00 eennn seen 1000 kg 2 kr. 
20 Steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum ( þó ekki 

steinkol) ........00000000 00 1000 kg  2kr. 
27.02 00  Brúnkol og brúnkolatöflur ...............0.....0.00.000... 1000 kg 2 kr. 
27.03 00 Mór, mótöflur og mómylsna ............000000 0000... 1000 kg 2 kr. 
27.04 00  Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó ........ 1000 kg 2 kr. 
27.05 00  Gaskoks .............000000000 0000 1000 kg 2 kr. 
27.06 Koltjara, brúnkolatjara, mótjara og önnur jarðtjara, einnig tjara eimd 

að nokkru leyti, tjara framleidd úr blöndu af biki og kreósótolíu og annarri 
olíu framleiddri úr koltjöru með eimingu: 

01 Netjatjara o. þ. h. til netjagerdar, eftir nánari skyrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..............000 0000... 0... 2% 

09 Önnur ......2.2000000000 00 0nes senn 35% 
27.07 00 Olíur og önnur efni framleidd með eimingu úr háhitaðri koltjöru, aðrar 

olíur og efni, sem nefnt er í 2. athugasemd við þennan kafla .......... 30% 
27.08 Koltjörubik og annað bik, unnið úr koltjöru eða annarri jarðtjöru: 

10 Koltjörubik og annað jarðtjörubik .............0000000 0... 35% 
20 Bikkoks ..........00000000n nn 35% 

27.09 00  Jarðolía og skífuolía, óhreinsaðar ....................0.0.. 100 kg 35au. 
27.10 Jarð- eða skífuolíur hreinsaðar (þar með taldar vörur ótaldar annars 

staðar, sem í er minnst 70% af jarð- eða steinolíu miðað við þunga, ef 
þessar olíur eru einkennandi fyrir vörurnar): 

10 Jarðolía hreinsuð að nokkru, þar með talið „topped crude“ .... 100 kg 35 au. 
Benzín: 

21 Flugvélabenzín .............00000000nsanen 15% 
29 Annað benzin ............200000eeeeeðe ss 50% 

Ljósasteinolía (þar með talið þotueldsneyti) og lakkbenzín: 
31 Steinolía hreinsuð til ljósa (ljósasteinolía, kerósín) .............. 15% 
32 Þotueldsneyti (jet fuel) ..........0.0000000 0000 15% 
33 Lakkbenzín (white spirit) ..........20000000 000. nv 30% 
39 Annað .......20220000 nn 30%
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27.11 

27.12 
27.13 

27.14 

27.15 
27.16 

27.17 

40 
50 
60 

71 
71 
79 

Gasolía (distillate fuel) ..........20.0 000 ee... 100 kg 
Brennsluolía (residual fuel oil) .......0....0. 0... … 100 kg 
Smurningsolia og smurfeiti ..........000%.. 000 

Aðrar: 
Íburðarefni í veiðarfæri ..............00.20..0 0. nn 
Ryðvarnarefni og ryðolía .........0.2.2000000 00. 
Annars .......0000200000 ene 

Petróleumgas og önnur loftkennd kolvatnsefnissambönd: 
Gas til eldsneytis og lýsingar ..............00.0.. 00... nn... 
Annað .........000000.00 eeen 

Vaselín ............200000000eenensn 
Parafín, smákristallað vax, móvax, ósókerit, ceresín, montanvax og aðrar 
vaxtegundir af mínerölskum uppruna, einnig litað ................... 
Jarðolíubítúmen, jarðolíukoks og önnur úrgangsefni frá jarðolíu. og skífu- 
olíuvinnslu: 

Jarðolíukoks ............22002200000 nn 
Annað .........2.20000000n nr 

Bítúmen og asfalt, náttúrlegt, bítúmenskífa, asfaltsteinn og tjörusandur 

Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, náttúrlegu bítúmeni, 
jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða jarðtjörubiki (t. d. asfaltmastix og 
»cut backs") ............2000000000nsnnnns rr 

Rafmagn ............0000000 000 

VI. flokkur. 

Kemísk og önnur svipuð framleiðsla. 

Athugasemdir: 

Nr. 63. 

35 au. 

35 au. 

2% 

2% 
35%, 
15% 

2% 
35% 
359%, 

30% 

35% 
35%, 
35% 

359% 
2% 

1. a. Vörur (aðrar en geislavirkt málmgrýti), sem svara til skyrgreininganna vid nr. 

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

tollskrárinnar. 

Vörur, sem svara til skýrgreininganna við nr. 28.49 eða 28.52, skulu teljast til 
Þessara númera og einskis annars númers tollskrárinnar, þó með þeim takmörk- 

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

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

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

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

þeim, sem leiðir af fyrri tölulið (1). 

28. kafli. 

Ólífræn kemísk efni, lífræn og ólífræn sambönd góðmálma, sjaldgæfra 

jarðalkalímálma, geislavirkra frumefna og ísótópa. 

Athugasemdir: 

1. Sé ekki annars getið í skýrgreiningum hinna einstöku tollskrárnúmera þessa kafla, 

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

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

blönduð óhreinindum. 

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

vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi í uppleystu formi af öryggisástæðum 
eða sökum flutningahæfni og upplausnarefnið geri efnið sjálft ekki hæfara til 

notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 

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

efnum nauðsýnlegum til að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða í 
flutningi. 

2. Auk dithionita (hydrósúlfit), sem haldið er í óbreyttu ástandi með lifrænum efnum, 
og súlfoxylata (nr. 28.36), karbónata og perkarbónata ólífrænna basa (nr. 28.42), 

einfaldra eða komplexra cyanida ólifrænna basa (nr. 28.43), fúlminata og cyanata 
ólifrænna basa (nr. 28.44), lifrænna efna, sem teljast til nr. 28.49—-28.52 og karbida 
málmleysingja og málma (nr. 28.56), teljast enn fremur eftirtalin kolefnasambönd 

til þessa kafla: 

Oxyd kolefnis, blásýra og cyanósýrur (nr. 28.13). 

Kolefnisoxydhalógenid (nr. 28.14). 

Brennisteinskolefni (nr. 28.15). 

Karbónylsúlfid, thíókarbónylhalógenid, dicyan, cyanhalógenid ásamt cyanamidi 

og málmderivötum þess (nr. 28.58), þó að undanskildu kalsiumcyanamidi, sem 

inniheldur ekki yfir 25% köfnunarefni að þunga miðað við þurrefni (31. kafli). 

3. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Natríumklóríd og önnur steinefni, sem teljast til V. flokks tollskrárinnar. 
b. Framleiðsla, sem heyrir jafnt hinni ólifrænu sem lifrænu kemiu til, enda sé 

hún ekki talin upp í 2. tölulið hér að ofan. 
Vörur, sem nefndar eru í athugasemd 1, 2, 3 eða 4 við 31. kafla. 

Ólífræn efni, sem notuð eru í ljósnæma liti (nr. 32.07). 

e. Gervigrafít (nr. 38.01), eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars 

konar hylkjum til notkunar í sama skyni í nr. 38.17, blekeyðandi efni í smásölu- 

umbúðum í nr. 38.19, tilbúnir krystallar (þó ekki til ljóstækniáhalda) úr 

magnesíumoxydi eða úr halógenídum alkali- eða jarðalkalímálma, enda vegi 

hver krystall a. m. k. 2% g (nr. 38.19). 

f. Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) eða mylsna 

eða duft slíkra steina (nr. 71.02—71.04) og góðmálmar í 71. kafla. 
g. Málmar, sem falla undir eitthvert númer XV. flokks, einnig þótt um kemiskt hreinan 

málm sé að ræða. 
h. Efni til ljóstækniáhalda, t. d. úr magnesíumoxydi eða úr halógenídum alkali- 

málma eða jarðalkalímálma (nr. 90.01). 

4. Kemískt skýrgreindar komplexar sýrur myndaðar úr málmleysingjum, er teljast til 

undirkafla II, og sýrur myndaðar úr málmum, er teljast til undirkafla IV, skulu 

teljast til nr. 28.13. 

5. Til nr. 28.29—28.48 teljast einungis sölt og peroxysölt málma og ammóníums. 
6. Til nr. 28.50 telst einungis: 

a. Eftirtalin kljúfanleg kemisk frumefni og ísótópar: náttúrlegt úraníum og úraníum- 
isótópar 233 og 235, plutonium og plútoníumísótópar. 

b. Eftirtalin geislavirk kemisk frumefni: technetíum, prómethíum, pólónium, astatine, 
radon, francium, radíum, actinium, protactiníum, neptúníum, americium, og 
önnur kemísk frumefni með hærra atómnúmeri. 

c. Allir aðrir geislavirkir ísótópar, náttúrlegir eða tilbúnir, þar á meðal ísótópar 
góðmálma og annarra málma, er teljast til XIV. og XV. flokks. 

d. Ólifræn og lifræn sambönd þessara frumefna eða isótópa, hvort sem þau eru 
kemiskt skýrgreind eða ekki og blönduð eða ekki. 

e. Legeringar (aðrar en ferró-úraníum), jafnblöndur og „cermets“, sem innihalda 
eitthvert þessara frumefna eða isótópa eða ólifræn eða lifræn sambönd þeirra. 

f. Hylki gerð geislavirk í kjarnakljúfa, lítt geislandi eða nýgeisluð. 
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Hugtakið ísótópar, sem notað er hér að ofan og i skýrgreiningu á nr. 28.50 og 
28.51, felur einnig í sér efni með auknu innihaldi ísótópa, en hvorki kemisk frum- 
efni, sem finnast í náttúrunni sem hreinir ísótópar, né úranium breytt í U 235. 

7. Fosfórjárn (ferrifosfid), sem inniheldur 15% eða meira af fosfór, miðað við þunga, 

einnig fosfórkopar (koparfosfid), sem inniheldur yfir 8% af fosfór, miðað við þunga, 

telst til nr. 28.55. 

I. Kemisk frumefni. 

28.01 Halégen (flåor, klér, brém og jod): 
10 Klór ssssseueeeeeeeneeeeenenesenensensesnnennnensnnenerseseeee 35% 
20 Ánnað ......0000000 enn 35% 

28.02 00  Brennisteinn, þurreimdur (sublimed), eða felldur; hlaupkenndur (colloidal) 
brennisteinn „............00000000 ene sssnsssrr 35% 

28.03 00 Kolefni (t. d. sót, antracensvart og acetylensvart) ................... 35% 
28.04 Vatnsefni, eðalgös og aðrir málmleysingjar: 

10 Súrefni .........200000 nenna 35% 
20 Köfnunarefni ....…...2000rurerererererenenensreeenenensnsnneee 35% 
30 Vatnsefni og eðalgös ..........000000.nseeeennerrnn nn 35% 
40 Ánnað .......000ssr nr 35% 

28.05 Alkalí-, jarðalkalí- og sjaldgæfir jarðalkalímálmar (þ. á m. yttríum og 
scandium), kvikasilfur: 

10 Kvikasilfur ........0.0...000nnnvannansss rr 35% 
20 Annað #0... 35% 

II. Ólífrænar sýrur og oxyd málmleysingja. 
28.06 00  Saltsýra og klórsúlfónsýra .........0000000000eennnevennnn nr 35% 
28.07 00  Brennisteinsdíoxyd ..........000000.0ssssssrsssss rns 35% 
28.08 00  Brennisteinssýra, oleum ...........0.000.0000nnnsenenr 20% 
28.09 00 Saltpéturssýra, nitreringssyra ..........0000200.aeeeneeceeeer 35% 
28.10 00  Fosférpentoxyd og fosfórsýra (meta-, ortó- og pyré-) ................ 35% 
28.11 00  Arsentrioxyd, arsenpentoxyd og arsensyrur ......0...00000.0000.0.0.0.. 35% 
28.12 00 Béroxyd og bórsýra ...........0.000%%00sssseensreersrr neneennneee 35% 
28.13 Aðrar ólífrænar sýrur og önnur súrefnissambönd málmleysingja (þó ekki 

vatn): 
01 Kolsyra (koldíoxyd) ......0000000e00nnseesnnnr 35% 
09 Annars ......0000000 ns 35% 

III. Halógen- og brennisteinssambånd málmleysingja. 

28.14 00 Halégenid og oxyhalógeníd málmleysingja ...............00000.0.... 35% 
28.15 00  Súlfíð málmleysingja (þ. á m. fosfórtrísúlfíd) ........................ 35% 

IV. Ólífrænir basar og oxyd, hydroxyd og peroxyd málma. 

28.16 00  Ammóníak, vatnssnautt eða í upplausn ............0.0.000 000... 35% 
28.17 Natríumhydroxyd, kalíumhydroxyd, peroxyd natríums og kalíums: 

10 Vítissódi (natríumhydroxyð) .......0..0 00. 20% 
Kalíumhydroxyd, peroxyd natríums og kalíums: 

21 Kalíumhydroxyd ........0.2200000nnnsssssnr 20% 
29 Peroxyd natríums og kalíums ...........20000000. ee nnnn 0. 35% 

28.18 00  Oxyd, hydroxyd og peroxyd magnesiums, strontiums og bariums ...... 35% 
28.19 00  Zinkoxyd og zinkperoxyd .......000000000 sn nn n nn 35%
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Alúmínoxyd og alúmínhydroxyd, tilbúið kórundum: 
Alúmínoxyd og alúmínhydroæyd ............0.000 0000 35% 
Tilbúið kórundum 2.........00erueeeeeeeeeseneennrneneneneeeree 35% 

Krómoxyd og krómhydroxyd ...............0..000 000 00 35% 
Manganoxyd ....0eeeseeeeeeevseeseeres enes enens seerne svenee 35% 
Jårnoxyd og jårnhydroxyd, par med talinn leirlitur, enda innihaldi hann 
jårnsambånd, sem nema 70% eða meira miðað við þunga, reiknað sem 
Fe,0, ..........000 0000 35%, 
Kóbaltoxyd og kóbalthydroxyd .................00000 000... 35% 
Títanoxyd ............002.0000 0000 25% 
Tinoxyd (stannóoxyd og stanníoxyð) ...............0.0.00 0... 000... 35% 
Blyoxyd ..........000.2.200000000r rr 35% 
Aðrir ólífrænir basar, oxyd, hydroxyd og peroxyd málma (þar með talið 
hydrazin og hydroxylamín og ólífræn sölt þeirra) .................... 35% 

V. Málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna. 

Flúóríd, silikóflúóríd, flúórbóröt og önnur flúórsölt .................. 35% 
Klóríd og oxyklóríd: 

Kalsíumklóríd .............00020000 0000 00nn nn 20% 
Annað ......002000000. 0000 30% 

Klórit og hypóklórit ...................2.00000 0000 san 35% 
Klóröt og perklóröt ........................00000 0. 35% 
Brómíd, oxybrémid, brómöt, perbrómöt og hypóbrómit................ 35% 
Jédid, oxyjódíd, jódöt og perjódöt .....................00000 0000... 35% 
Sulfid, par með talin pólysúlfíd ....................0.0.0000000.0000.. 35% 
Díthíonit, einnig þótt þau séu blönduð lífrænum efnum til að halda þeim 
í óbreyttu ástandi, enn fremur súlfoxylöt ..................0......... 35% 
Súlfít og thíósúlföt ........................0..0.000 0000. 35% 
Súlföt (þ. á m. álún) og persúlföt ................0.0000.00 0... 35% 
Nitrit og nitråt: 

Natrium nitrit ................000000 0... 15% 
Annað ........20000000 0000 ner 35% 

Fosfit, hypófosfit og fosföt .....................0..0000 0000. 35% 
Ársenit og arsenöt ................0.0...00.0 000 35% 
Karbénåt og perkarbónöt (þar með talið ammóníumkarbónat, sem inni- 
heldur ammóníumkarbamat): 

Natríumkarbónat (sódi) ................000.0 0... 20% 
Önnur ............. 0 35% 

Cyanid og eyanósölt ...................2...00000000 0. 35% 
Fúlmínöt og cyamöt ................0....0000.0 000 35% 
Sílíköt, þar með talið venjulegt natríumkalíumsílíkat ................ 35% 
Bóröt og perbóröt ............0...0.002000. 0000 35% 
Sölt málmsýrna (t. d. krómöt, permanganöt, stannöt) ................ 35% 
Önnur málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna, þó ekki azíd ..... 35% 

VI. Ýmislegt. 
Hlaupkenndir góðmálmar, amalgöm góðmálma, ólífræn eða lífræn sölt og 
önnur sambönd góðmálma, þar með talin albúmínöt, próteínöt, tannöt og 
önnur sams konar sambönd, einnig þótt samböndin séu ekki kemískt skýr- 
greind .........0..2.0.00000.00n neðra 35% 
Kljúfanleg kemísk frumefni og ísótópar, önnur geislavirk kemísk frum- 
efni og geislavirkir ísótópar, ólífræn eða lífræn sambönd þessara frumefna 
og Ísótópa, einnig þótt samböndin séu ekki kemískt skýrgreind; legeringar, 
jafnblöndur og „„cermets“, sem innihalda eitthvert af þessum frumefnum, 
ísótópum eða samböndum ...............0.0020000. 000. se een
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28.51 

28.52 

28.53 
28.54 
28.55 
28.56 

28.57 
28.58 

00 fsétépar og ólífræn eða lífræn sambönd þeirra, einnig þótt samböndin séu 
ekki kemískt skýrgreind, enda teljist ísótóparnir og samböndin ekki til 
mr. 28.50 ........20220000000erðrsðs rn 35% 

00 — Sölt og önnur ólífræn eða lífræn sambönd thóríums, úraníums eða sjald- 
gæfra jarðalkalímálma (þar með talið yttríum og scandium) og blöndur 
þessara salta og sambanda .............222000000eeeneenn nn 35% 

00  Fljótandi andrúmsloft ...........00000000sneeennseeeennnn 35% 
00 Vatnsefnisperoxyd ...........0000000esesnnssesnnn rr 35% 
00 Fosfid ............00000000 000 35% 

Karbíd (t. d. kísilkarbíd, bórkarbíd, málmkarbíd): 

10 Kalsíumkarbíd .............0000000 0. nn ssnssrrr 35% 
20 Annað 2... 35% 
00  Hydrid, nítríd, azid, silicíd og bóríd .............0..2000000 00.00.0000. 35% 
00. Önnur ólífræn sambönd (þ. á m. eimað vatn og annað vatn af sams konar 

eða meiri hreinleika, einnig amalgöm önnur en góðmálmaamalgöm) ... 35% 

29. kafli. 

Lífræn kemísk efni. 

Athugasemdir: 

1. Sé ekki annars getið í skýrgreiningum hinna einstöku tollskrárnúmera þessa kafla, 
tekur hann einungis til þeirra efna, er hér skulu talin: 

a. 

b. 

Aðgreind, kemískt skýrgreind lífræn sambönd, einnig þótt þau innihaldi óhreinindi. 
Blöndur af tveim eða fleiri jafnhlutaefnum (isomers) hins sama lifræna sambands, 

einnig þótt þau séu blönduð óhreinindum. 

Efni í nr. 29.38—29.42 eða 29.43 og 29.44, einnig þótt þau séu ekki kemiskt skýr- 

greind. 

Efni þau, sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan, uppleyst í vatni. 

Efni þau, sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan, leyst upp í öðru upp- 

lausnarefni en vatni, enda sé það vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi i 

uppleystu formi af öryggisástæðum eða sökum flutningshæfni og upplausnarefnið 
geri efnið sjálft ekki hæfara til notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 

Efni þau, sem nefnd eru í a-, b-, c-, d- eða e-lið hér að ofan og blönduð hafa 
verið efnum nauðsynlegum til að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða 

flutningi. 

Diazoniumsölt afmælds styrkleika, arylid afmælds styrkleika til notkunar til teng- 

ingar við fyrrnefndu söltin, enn fremur fastir basar afmælds styrkleika í azólitar- 

efni. 
2 Til þessa kafla telst ekki: 

a. 
b. 
c. 

d. 

Vörur, sem teljast til nr. 15.04 eða glyseról (nr. 15.11). 

Etanól (nr. 22.08 eða 22.09). 
Efni fengin með eimingu á kolum, jarðtjöru, jarðolíu eða skifuolíu og önnur 

efni, sem teljast til 27. kafla. 

Kolefnissambönd nefnd í athugasemd 2 við 28. kafla. 

Þvagefni (urea), sem inniheldur ekki meira en 45% af köfnunarefni miðað við 

þunga og þurrefni (31. kafli). 
Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu (nr. 32.04), tilbúin lífræn litarefni (þar með 

taldir pigmentlitir), tilbúnir lífrænir ljósnæmir litir, bleikjandi lifræn efni, er 

festast við trefjarnar, og náttúrlegt indigó (nr. 32.05) og litir mótaðir til smásölu 

eða í smásöluumbúðum (nr. 32.09). 
Metaldehyd, hexametylentetramíin og önnur sams konar efni mótuð sem töflur, 

stengur eða annað þess konar til notkunar sem eldsneyti og fljótandi eldsneyti 

til notkunar í kveikjara í hylkjum, sem ekki taka meira en 300 cm3 (nr. 36.08).
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h. Eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar hylkjum til 

notkunar í sama skyni í nr. 38.17, blekeyðandi efni í smásöluumbúðum í nr. 

38.19. 
i. Efni til ljóstækniáhalda, t. d. etylendíamintartrat (nr. 90.01). 

3. Vörur, sem flokka má í tvö eða fleiri númer þessa kafla, skulu taldar til hins síðasta 

þessara númera. 

4. Til nr. 29.03—29.05, 29.07—29.10 og 29.12—29.21 telst, auk halógen-, súlfó-, nitró- 
og nitrósóderivata, einnig derivatar hvers konar tengsla innbyrðis, milli þessara 

substitúenta. 

Nitró- og nitrósósubstitúentar skoðast ekki sem köfnunarefnissambönd í skýr- 
greiningu tollskrárnúmers 29.30. 

5. a. Esterar myndaðir úr lífrænum sýrum, er teljast til kafla í flokkum I—VII, og 

úr lífrænum samböndum, er teljast til sömu kafla, flokkast á sama hátt og það 

af estermyndandi samböndum, sem flokkast í það númer, sem síðast er talið. 

b. Esterar myndaðir úr etanóli, glyseróli eða sakkarósa og lífrænum sýrum, sem 
teljast til kafla í flokkum I— VII, flokkast í sama tollskrárnúmer og viðkomandi 
sýra. 

c. Sölt þeirra estera, sem nefndir eru í a- og b-lið hér að ofan í tölulið 5, með 

ólifrænum bösum, flokkast á sama hátt og viðkomandi ester. 
d. Sölt mynduð úr lífrænum sýrum eða fenólum, sem teljast til kafla í flokkum 

I-VII, og úr ólifrænum bösum, teljast til sama tollskrárnúmers og viðkomandi 
sýra eða fenól. 

e. Halógenid af karboxylsýrum teljast til sama tollskrárnúmers og viðkomandi sýra. 

6. Til nr. 29.31—29.34 teljast lífræn sambönd því aðeins, að sameindir þeirra séu, auk 

vatnsefnis, súrefnis og köfnunarefnis, mynduð úr atómum annarra málma eða málm- 

leysingja (t. d. brennisteini, arseni, kvikasilfri eða blýi), sem séu í beinum tengslum 
við kolefnisatómin. 

Tollskrárnúmer 29.31 (lífræn brennisteinssambönd) og 29.34 (önnur lífræn- 

ólifræn sambönd) taka ekki til súlfó- eða halógenderivata (hér með taldir samsettir 

derivatar), sem auk vatnsefnis, súrefnis og köfnunarefnis einungis eru myndaðir úr 

brennisteins- og halógenatómum með þess konar tengslum við kolefnisatómin, að 

samböndin beri einkenni súlfó- eða halógenderivata (eða samsettra derivata). 
7. Nr. 29.35 (mishringliða (heterocyclic) sambönd) tekur ekki til innri etera, metylen- 

etera, ortódifenóla, epoxyda með þri- eða fjórliðuðum hringjum, hringliða (cyclic) 
acetala, hringliða fjölhlutasambanda (polymers) af aldehydum, thióaldehydum eða 

aldiminum, anhydrída marggildra sýrna, hringliða úreida, ímida marggildra sýrna, 
hexametylentetramins og trímetylentrínítramins. 

I. Karbonhydríd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 
vötum þeirra. 

29.01 Karbonhydríd: 
10 Styren ........22.00000n rr 35% 
20 Önnur „0... 35% 

29.02 00  Halógenderivatar karbonhydrída ...................0.0000.000 000... 35% 
29.03 00  Súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar karbonhydrída ..................... 35%
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29.04 
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II. Alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nitré- 
og nítrósóderivötum þeirra. 

Óhringliða (aeyclic) alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 
vötum þeirra: 

Metanól (metylalkóhól) .................00 00. 35% 
Annað: 

Etylenglykol (frostlögur) .........00..2000000000 0... 100% 
Annars .........20.00.0. eeen 35% 

Hringliða alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra 35% 

III. Fenól og fenólalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og 
nítrósóderivötum þeirra. 

Fenól og fenólalkóhól .....................002000 000. 35% 
Halógen-, súlfó-, nitré- og nítrósóderivatar fenóla og fenólalkóhóla .... 35% 

IV. Eter, alkóhólperoxyd, eterperoxyd, epoxyd með þrí- eða 
fjórliðuðum hringjum, acetöl og hemiacetöl ásamt halógen-, 

súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

Eter, eteralkóhól, eterfenól, eteralkóhólfenól, alkóhólperoxyd og eter- 

peroxyd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra ...... 35% 
Epoxyd, epoxyalkóhól, epoxyfenól og epoxyeter með þrí- eða fjórliðuðum 
hringjum ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra .... 30% 
Acetöl og hemiacetöl ásamt einföldum og samsettum acetölum og hemi- 

acetölum mynduðum úr atómhópum með súrefnisatómum að einhverju 
leyti, enn fremur halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara efna 35% 

V. Aldehyd. 

Aldehyd, aldehydalkóhól, aldehydeter, aldehydfenól og önnur aldehyd (ein- 
föld eða samsett) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti úr súrefni: 

Formaldehyd og formalín ...............00000.0 000... 15% 
Annað ........000000000 ner 35% 

Halégen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar efna þeirra, er teljast til nr. 
29.11 ...........000000000n ner 35% 

VI. Keton og quinon. 

Keton, ketonalkóhól, ketonfenól, ketonaldehyd, quinon, quinonalkóhól, 
quinonfenól, quinonaldehyd og önnur keton og quinon (einföld eða sam- 
sett) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti úr súrefni ásamt 
halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þessara efna ............. 35% 

VII. Sýrur, sýruanhydríd, sýruhalógeníd, peroxysýrur og sýru- 
peroxyd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

Einbasiskar sýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og peroxyd þeirra, 
einnig halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara sýrna: 

Ediksýra, sölt hennar, esterar og anhydríd .................... 35% 
Annað ........0000000 000 35% 

Tví- eða margbasiskar sýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og per- 
oxyd þeirra, einnig halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þeirra sýrna —35% 
Alkóhólsýrur, aldehydsýrur, ketonsýrur, fenólsýrur og aðrar sýrur (ein- 
faldar eða samsettar) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti úr 
súrefni ásamt anhydrídum, halógenídum, peroxysýrum og peroxydum 
þeirra og enn fremur halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara 
SÝTÐA ........000020 neee 35%
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VIII. Ester ólífrænna syrna og sölt þeirra ásamt halógen-, 
súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

Ester brennisteinssýru ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósó- 

derivötum ..........00000020 00 sens 

Ester saltpéturssýrlings og saltpéturssýru ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 

og nítrósóderivötum ...........202000000000 nn 
Ester fosfórsýru ásamt söltum (hér með talin laktófosföt) og halógen-, 
súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum ...........00000000 00... nn. 0.0... 

Ester kolsýru ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum 
Ester annarra ólífrænna sýrna (þó ekki af hydrógenhalógenídum) ásamt 
söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum ................ 

IX. Köfnunarefnissambönd. 

AMÍN ......20.00000n0 enn 
Amín (einföld eða samsett) mynduð úr atómhópum með súrefnisatómum 
að einhverju leyti ............2202000.0.eeeereeeennn rss 
Kvaterner ammóníumsölt og kvaterner ammóníumhydroxyd (þar með talin 
lesítín og önnur fosfóramínólípíd) ..........000000e0enneeeennn 0... 
Amid .......0.000000.00 enn 
Imíd og imín .......2000000000 000 nnnneser rr 
Nitril ..........0002.0.0000nnnne nn 
Díazó-, azó- og azoxydsambönd ............22.00000.0 0... 0... 0... 
Lífrænir derivatar af hydrazíni og hydroxylamíni .............20.00.. 
Sambönd með annars konar atómhópum, sem að einhverju leyti eru úr 
köfnunarefni ..........0002200 0. sssneeesnnnr sn 

X. Ólífræn-lífræn sambönd og mishringliða sambönd. 

Lífræn brennisteinssambönd ............00000.0..0.0.n 00... 

Lífræn arsensambönd .............000000eensvsssn 

Lífræn kvikasilfursambönd .............0000..eensecenssr 

Önnur ólífræn.lífræn sambönd ...........000000 000 enn nn. 

Mishringliða (heteroeyclic) sambönd (þar með taldar núkleínsýrur) .... 
Súlfónamíd ............0.e.sssssssesssns 

Sulton og sultöm .........000000000.. ve ene... FARA 

XI. Próvítamín, vítamín, hormón og enzym, náttúrleg eða tilbúin. 

Próvítamín og vítamín, náttúrleg eða tilbúin (þar með talin hreinsuð 
vítamín) ásamt blöndum þeirra, einnig upplausnir þessara efna í hvers 
konar upplausmarefmi .........0000000000ennnnennnaner err 
Hormón, náttúrleg eða tilbúin ............22..000000 000... 0... 

Enzym: 
Ostahleypir ........00000000.nnneneeeerr ern 
Enzym (önnur en ostahleypir) ........00000000 00. nn neee... 

XII. Glykósíd og jurtaalkalóíd, náttúrleg eða tilbúin ásamt 
söltum, eterum, esterum og öðrum derivötum þeirra. 

Glykósíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, esterum og öðrum 

derivötum þeirra .........220000000cennneen nr 

Jurtaalkalóíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, esterum og 

öðrum derivötum þeirra ........005.000.00nsnenennnr nn
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XIII. Önnur Kfræn sambönd. 

29.43 00 Sykur, kemískt hreinn, nema sykrósi, glúkósi og laktósi; sykureterar og 
sykuresterar og sölt þeirra, nema vörur í nr. 29.39, 29.41 og 29.42 .... 35% 

29.44 00 Antibiétika .....................0.020 00 15% 
29.45 00 Önnur lMfræn sambönd .....................000000. 000 35% 

30. kafli. 

Vörur til lækninga. 

Athugasemdir: 

1. Með hugtakinu lyf í nr. 30.03 er áit við vörur (aðrar en matvæli og drykki ætlað 
sykursjúkum mönnum eða öðrum sjúklingum, matvæli með auknum vitaminstyrk, 
styrkjandi drykki, ölkelduvatn), sem teljast hvorki til nr. 30.02 né 30.04 og eru 
annað hvort 

a. framleiðsla, sem inniheldur tvö eða fleiri efni, sem eru blönduð eða sett 
saman til notkunar sem læknislyf eða lyf til að koma í veg fyrir sjúkdóma, 

b. óblönduð framleiðsla til notkunar í sama tilgangi í mældum skömmtum, eða 
umbúin til smásölu á þann hátt, sem venjulegt er um læknislyf eða lyf til að 

koma í veg fyrir sjúkdóma. 

Í samræmi við ofan nefndar ákvarðanir og ákvarðanir í d-lið 3. athugasemdar 

skoðast eftirgreindar vörur: 

A. Sem óblönduð framleiðsla: 

1. Óblönduð efni leyst upp í vatni. 
2. Allar vörur, sem teljast til 28. og 29. kafla (þó ekki hlaupkenndir (collodial) 

góðmálmar). 

3. Einfaldir plöntuextraktar, sem teljast til nr. 13.03, enda hafi ekki verið frekar 

að þeim unnið en að gera styrkleika þeirra afmældan eða leysa þá upp, og 

skiptir þá ekki máli, hvert upplausnarefnið er. 
B. Sem blönduð framleiðsla: 

1. Hlaupkenndar upplausnir og jafnblöndur (þó ekki hlaupkenndur brennisteinn). 
2. Plöntuextraktar unnir úr blöndu af efnum úr jurtaríkinu. 

3. Sölt þurrkuð úr ölkelduvatni að nokkru eða öllu leyti. 
2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vatn frá eimingu rokgjarnra olía úr jurtaríkinu og vatnsupplausnir slíkra olía til 

lækninga (nr. 33.05). 

b. Tannkrem, einnig þótt það sé blandað efnum til að lækna eða koma í veg fyrir 
sjúkdóma (nr. 33.06). 

c. Lyfjasápa hvers konar (nr. 34.01). 

3. Til nr. 30.05 telst einungis: 

a. Dauðhreinsað girni (catgut) til læknisaðgerða og annað dauðhreinsað efni til 

notkunar í sama skyni. 

b. Dauðhreinsað laminaria og laminariastifti (parastifti). 
c. Dauðhreinsuð efni til að stöðva blæðingar, enda geti líkaminn tekið þau til sín. 
d. Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir og rannsóknarefni við læknisskoðanir 

til notkunar útvortis eða innvortis (þó ekki vörur þær, er teljast til nr. 30.02), 

jafnt óblönduð efni í skömmtum sem blönduð efni. 

e. Sement til tannviðgerða og annað tannfyllingarefni. 
í. Kassar og annað þess háttar með gögnum til hjálpar í viðlögum.
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Kirtlar og önnur líffæri til lækninga, þurrkuð, mulin eða ómulin; ex- 

traktar af kirtlum eða öðrum líffærum eða úr safa þeirra til lækninga; 

önnur efni úr dýraríkinu framleidd til að lækna eða koma í veg fyrir 

sjúkdóma, enda séu þau ekki talin eða innifalin annars staðar ........ 15% 

Antísera, bóluefni, toxín og hreinræktaður sýklagróður (hér með talinn 

smáverugróður, sem komið getur af stað gerjun, þó ekki ger) ásamt öðrum 

þess konar vörum ......0...0000.0eernrnerrnernennenenenearn rn 15% 

Sælgæti (medicated sweets) ......2.0000.0e0eenenrnrr renn. 100% 

Annað .....000000 nn 15% 

Vatt, bindi og aðrar þess konar vörur (t d. sáraumbúðir, heftiplástur, 

bakstrar) gegndreyptar með efnum til lækninga eða í smásöluumbúðum, 

sem bera þess greinileg merki, að um vörur til lækninga sé að ræða (að 

undanteknum vörum nefndum í 3. lið athugasemdanna við þennan kafla) 35% 

Aðrar vörur til lækninga .......0.0.0000000 eee ener nn 35% 

31. kafli. 

Áburður. 

Athugasemdir: 

1. Til tollskrárnúmers 31.02 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki 

mótaðar eða í smásöluumbúðum eins og lýst er í nr. 31.05: 

A. Vörur, sem ein eða önnur eftirgreind lýsing á við: 

8. 

Natríumnítrat, sem inniheldur ekki meira en 16% af köfnunarefni, miðað við 

þunga. 

Ammóniumnitrat, einnig kemiskt hreint. 

Ammóniumsúlfatnitrat, einnig kemískt hreint. 

Ammóníumsúlfat, einnig kemískt hreint. 

Kalsíumnitrat, sem inniheldur ekki meira en 16% af köfnunarefni, miðað við 

þunga. 

Kalsíummagnesíumnitrat, einnig kemiskt hreinsað. 

Kalsíumcyanamid, sem inniheldur ekki meira en 25% af köfnunarefni, miðað 

við þunga, einnig þótt það hafi sætt meðferð með oliu. 

Þvagefni (urea), sem inniheldur ekki meira en 45% af köfnunarefni, miðað 

við þunga. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum, sem nefnd eru í A-lið hér að 

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

C. Áburður búinn til úr ammóníumklóridi eða einhverjum þeirra efna, sem nefnd 

eru i A- eða B-lið hér að ofan, og blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólifrænum 

efnum, sem ekki hafa áburðargildi, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

D. Fljótandi áburður úr vatns- eða ammóníakupplausn ammóniumnitrats eða þvag- 

efnis, sbr. málsgr. 1 A, eða blöndum þessara efna. 

2. Til nr. 31.03 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki mótaðar eða i 

smásöluumbúðum eins og lýst er í nr. 31.05: 

A. Vörur, sem ein eða önnur eftirfarandi lýsing á við: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tómasgjall. 

Kalsiumfosföt gerð auðleystari með upphitun, glæðingu eða bræðslu og náttúr- 

leg kalsíumalúmíinfosföt, sem sætt hafa sams konar meðferð. 

Súperfosföt (ein-, tvi- eða þríföld). 

Díkalsíumfosfat, sem inniheldur a. m. k. 0,2% af flúór, miðað við þunga. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum, sem nefnd eru í A-lið hér að 

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli.
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C. Áburður búinn til úr einhverjum þeirra efna, sem nefnd éru í A- eða B-lið hér 
að ofan, og blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum, sem ekki hafa 
áburðargildi, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

3. Til nr. 31.04 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki mótaðar eða i 

smásöluumbúðum eins og lýst er í tollskrárnúmeri 31.05: 
A. Vörur, sem ein eða önnur eftirgreind lýsing á við: 

Óhreinsuð náttúrleg kaliumsölt (t. d. karnallit, kainit, sylvinit). 

Óhreinsuð kalíumsölt fengin sem úrgangur við framleiðslu á sykurrófnamelassá. 

Kalíumklóríd, einnig kemiskt hreint (þó ekki vörur nefndar í 6. málsgr. c). 
Kalíumsúlfat, sem inniheldur í mesta lagi 52% K20 miðað við þunga. 

Kalíummagnesíumsúlfat, sem inniheldur í mesta lagi 30% K:0 miðað við 
þunga. 

B. Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum, sem nefnd eru í A-lið hér að 

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

4. Ammóníumfosföt, sem innihalda 6 mg eða meira af arseni i hverju kg, teljast til 

nr. 31.05. 
5. Magnhlutföll þau, sem um er getið í málsgreinunum 1A, 2A, 3A og 4, skulu miðast 

við þurrefni efnisins. 

6. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dýrablóð, er telst til nr. 05.15. 

b. Aðgreind, kemiskt skilgreind sambönd (þó að undanteknum efnum þeim, sem 

nefnd eru í málsgreinunum 1A, 2A, 3A og 4). 

c. Ræktaðir kalíumklórídkrystallar (aðrir en til ljóstækniáhalda), sem vega a. m. k. 
2% g hver (nr. 38.19), en efni til ljóstækniáhalda úr kaliumklórídi teljast til 

nr. 90.01. 

á
 

31.01 00  Gúanó og önnur náttúrleg áburðarefni úr jurta- og dýraríkinu, einnig 
blönduð saman, enda hafi efnin ekki sætt kemískri meðferð .......... 0 

31.02 Köfnunarefnisáburður úr steinaríkinu eða kemiskur köfnunarefnisáburður: 

10 Natríumnítrat náttúrlegt ........0.0000.0 0. er 0 
Annar köfnunarefnisáburður: 

21 Kalkammonsaltpétur .......0000000000.00eneeee 0 
22 Kalksaltpétur (kalsíumnítrat) .......00...020000 0000... 0 
23 Tröllamjöl (kalsíumeyanamíd) .........000000000. 0 nn nn. 0 
29 Annars ........002000..se rss 0 

31.03 Fosfóráburður úr steinaríkinu eða kemískur: 
10 Tómasgjall (thomasfosfat) ........0..00000 0. 0 

Annar fosfóráburður : 
21 Súperfosfat .........0200000..veennneee rn 0 
29 Annars ........00.000000..v0sss sr 0 

31.04 Kalíáburður úr steinaríkinu eða kemískur: 

10 Kalísölt óhreinsuð, náttúrleg ...........2.22..00000.. 0. 0 

Annar kalíáburður : 

21 Kalíumklóríd ................200200 000 sns ns 0 

22 Kalíumsúlfat ..................0200 ne sess 0 

29 Annars serene ss 0 
31.05 Annar áburður; hvers konar áburður, sem telst til þessa kafla og er mót- 

aður í töflur eða svipað form, eða er í svo smáum umbúðum, að hvert 

stykki vegi 10 kg eða minna brúttó: 

01 Nitréphoska ...sssseeeeeeeereeereeeeseeneenessnnnenenenenese 0 
02 Áburður í smásöluumbúðum 10 kg eða minni, svo og áburður í 

töflum o. þ. h. ............ ARA 40% 
09 Annars ..........0..00... sess 0
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32. kafli. 

Sútunar- og litextraktar, sútunarsýrur og derivatar þeirra, litarefni, lökk og aðrar 

málningavörur, kítti, spartl, prentlitir, blek og túsk. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki: 

a. Aðgreind, kemiskt skýrgreind frumefni og sambönd (þó ekki þau efni, sem teljast 

til nr. 32.04 eða nr. 32.05, ólífræn ljósnæm efni í 32.07 ásamt uppleysanlegum 
litarefnum mótuðum til smásölu eða í smásöluumbúðum í nr. 32.09). 

b. Próteinderivatar af sútunarsýrum (nr. 35.01—35.04). 

. Til nr. 32.05 teljast blöndur ætlaðar til framleiðslu á azólitarefnum á spunatrefjum 

gerðar úr díazóníumsöltum og tengiliðum til myndunar litarefnisins og haldið með 
sérstökum efnum í óbreyttu ástandi. 

. Til nr. 32.05, 32.06 og 32.07 telst einnig framleiðsla að meginstofni gerð úr tilbúnum 

lífrænum litarefnum (þar með talin pigment), litlökkum eða öðrum litandi efnum, 

og sé framleiðslan ætluð til blöndunar í plast, gúmmíi og önnur þess konar efni Í 

litunar skyni eða til tilbúnings á litum til prentunar á vefnaði. Til þessa númers 

teljast þó ekki tilreiddir pigmentlitir, sem nr. 32.09 tekur til. 

. Til nr. 32.09 teljast upplausnir (aðrar en „collodions“) af efnum þeim, sem talin eru 

i nr. 39.01—-39.06, í rokgjörnum lífrænum upplausnarefnum, enda sé upplausnar- 

efnið meira en 50% upplausnarinnar, miðað við þunga. 
Orðið litarefni í þessum kafla tekur ekki til efna, sem notuð eru sem fylliefni í oliu- 

liti, enda þótt einnig sé hægt að nota þau sem pigment í distemper og aðra slíka 

vatnsliti. 

. Með prentþynnum, sem teljast til nr. 32.09, er einungis átt við slík efni eins og þau, 

sem notuð eru til prentunar, t. d. gyllingar á bókbandi og prentunar á hattböndum, 
og gerð eru með þeim hætti, er hér segir: 

a. Þunnar arkir úr málmdufti (einnig góðmálmum), sem haldið er saman með lími, 
gelatíni eða öðru bindiefni. 

b. Málmduft (t. d. gull eða alúmin) eða pigment á pappír, plasti eða öðru berandi 

efni. 

32.01 00  Sútunarefnaextraktar úr jurtaríkinu .............000000 00.00.0000. 30% 
32.02 00 Sútunarsýrur (tannin), þar með talið galleplatannín dregið út með vatni, 

ásamt söltum þeirra, eterum, esterum og öðrum derivötum .......... 30% 
32.03 00 Tilbúin sútunarefni, einnig blönduð náttúrlegum sútunarefnum; tilbúinn 

bæs til sútunar (t. d. enzym-, pankreas- eða gerlabæs) ............ 30% 
32.04 Litarefni úr jurtaríkinu (þar með taldir viðarlitarextraktar og aðrir litar- 

extraktar úr jurtaríkinu, þó ekki indígó) eða úr dýraríkinu: 
01 Barkarlitur (veiðarfæralitur) ............2220000.0000 0000... 2% 
02 Bæs ......0..2000000 0000 30% 
03 Smjör- og ostalitir .............00.2200 00 0eer renn 20% 
04 Öl- og gosdrykkjalitir ..............02.0.0200 0000. 40% 
09 Önnur ........000000 0000 rann 30% 

32.05 00 Tilbúin lífræn litarefni (þar með talin pigmentlitarefni); tilbúnir lífrænir, 
ljósnæmir litir; bleikjandi lífræn efni, er festast við trefjarnar; náttúrlegt 
indigé ........0.020000 nn 25% 

32.06 00 Litlökk (substrat pigment) .........0......00000 0000 n nn 30%
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32.07 
01 
02 
09 

32.08 00 

32.09 

01 
02 
09 

32.10 00 

32.11 00 
32.12 00 
32.13 

10 
20 

Önnur litarefni; ólífrænir, ljósnæmir Litir: 

Jarðlitir syntetískir ..........0....0200000 0000. 25% 
Málningalitir þurrir ......0...0000000000 00 25% 
Áfað ......000000000neese rr 25% 

Tilreidd pigment, tilreidd gruggunarefni og tilreiddir litir, smelt og annar 

glerungur, fljótandi, gljáamyndandi efni og önnur þess konar framleiðsla, 

sem notuð er við leirmunagerð, smeltun og glergerð; engober (slips); glerfrit 
og annað gler sem duft, korn eða flögur ...................0.0..... 40% 
Lökk, tær eða með pigmenti; distemper, vatnslitir til litunar á leðri o. þ. h.; 

önnur málning og lökk; pigment rifin í línolíu, jarðterpentínu, fernis eða 
öðrum svipuðum efnum notuðum við framleiðslu á málningu; prentþynnur; 
uppleysanleg litarefni mótuð til smásölu eða í smásöluumbúðum: 

Blakkfernis .......0.0000000200.000n0n nr 35% 
Prentþynnur .........00000000 0000 40% 
Annars 2... 60% 

Litir til listmálunar, kennslu, auglýsingagerðar, litblæbreytinga og annars 
þess konar, í töflum, skálpum (túbum), krukkum, flöskum, skálum eða 

öðru svipuðu, þar með taldar litasamstæður með eða án pensla, skála, 

litspjalda eða annars, er málun heyrir til ....................0...... 35% 
Þurrkefni ..............00000000000 000 35% 
Kítti, spartl og önnur fylli- eða þéttiefni; ágræðslukvoða ............. 60% 
Blek, prentlitir og aðrir þess konar litir: 

Prentlitir ...........0..000222 ne eveeeseeneneneneseeee 20% 
Blek, túsk og aðrir þess konar litir, þó ekki prentlitir .............. 80% 

33. kafli. 

Rokgjarnar olíur úr jurtaríkinu og resinóíd; ilmvötn, 

hreinlætis- og snyrtivörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Framleiðsla gerð að nokkru leyti úr alkóhóli til notkunar í drykkjarvörur til 
bragðbætis (nr. 22.09). 

b. Sápa (nr. 34.01). 
c. Terpentinolia og önnur efni, sem teljast til tollskrárnúmers 38.07. 

2. Til nr. 33.06 teljast m. a. vörur, einnig óblandaðar (þó að undanskildum vörum, 

sem teljast til nr. 33.05), er nota má sem ilmvatn eða til hreinlætis eða snyrtingar 

og eru í smásöluumbúðum, er gefa til kynna, að nota eigi vöruna sem ilmvatn eða 

til hreinlætis eða snyrtingar. 

33.01 00 
33.02 00 
33.03 00 

Rokgjarnar olíur (einnig terpensnauðar), fljótandi eða fastar; resinóíd .. 40% 
Terpenríkar aukaafurðir af rokgjörnum olíum ....................... 40% 
Konsentröt af rokgjörnum olíum í feiti, órokgjörnum olíum, vaxi eða öðru 
þess háttar, fengin með enfleurage eða maceration .................. 40%
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33.04 

33.05 

33.06 
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Blöndur af tveim eða fleiri ilmandi efnum (náttúrlegum eða tilbúnum) 
og blöndur (þar með taldar alkóhólupplausnir) að meginefni úr einu eða 
fleiri þessara efna, enda sé um að ræða hráefni til ilmvatnsgerðar, matvæla- 

eða drykkjaframleiðslu eða annars iðnaðar: 
01 Bragðbætandi efni til iðnaðar .............20000 0... 0... 0... 40% 
02 Ilmefni til iðnaðar ...........2.00000.0000nnnn 40% 
03 Bökunardropar .......0000000nssssnssnnsss …  80% 
09 Annað seeren even er eee ss rese. 40% 
00  Vatn frá eimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir slíkra olía, einnig 

þótt nota megi til lækninga ...........0.0000000 000 nn nn nn 60% 
Ilmvötn, hreinlætis- og snyrtivörur: 

01 Hárliðunarvökvar og hårlidunarduft .............0000.0. 000. 0... 100% 
02 Andlitsduft ..........0..00.220000 nn 100% 
03 Húðkrem og húðolía .........200022000n0nen enn 100% 
04 Ilmvötn .........00000000 000 100% 
05 Naglasnyrtiefni .........2020.00000en en 100% 
06 Rakkrem ..........20000 00. 100% 
07 Tannsnyrtiefni ..........22222000 0000 nn 50% 
08 Varalitur ...........0.000000000000neveeer rr 100% 
09 Annað ........2200000000 000 100% 

34. kafli. 

Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, þvotta- og hreingerningarefni, smurefni, 

tilbúið vax, tilreiddar vaxblöndur, fægi- og ræstiefni, kerti og aðrar 

þess konar vörur, mótunarefni og vax til tannviðgerða. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind, kemískt skýrgreind efni. 
b. Tannkrem, rakkrem og hárþvottaefni, enda þótt vörur þessar séu gerðar að ein- 

hverju leyti úr sápu eða lífrænu yfirborðsvirku efni (nr. 33.06). 
2. Til nr. 34.01 telst einungis sápa, sem leysist upp í vatni, einnig þótt í hana sé 

blandað öðrum efnum (t. d. sótthreinsandi efnum, slípiefnum, fylliefnum eða lyfjum). 

Sem olíur unnar úr jarðolíu eða skífuolíu í nr. 34.03 skoðast einungis vörur þær, 

sem skýrgreindar eru í 3. athugasemd við 27. kafla. 

Sem varblöndur, sem hvorki ern jafnblandaðar né innihalda upplausnarefni, í nr. 
34.04 skoðast einungis: 

Blöndur af vaxi úr dýraríkinu, blöndur af vaxi úr jurtaríkinu eða blöndur af 

tilbúnu vaxi. 

Blöndur ýmiss konar vaxtegunda (úr dýraríkinu, úr jurtaríkinu, úr steinarikinu eða 

tilbúnar). 

Vaxkenndar blöndur, sem eru ekki jafnblandaðar og innihalda ekki upplausnar- 

efni, gerðar að meginstofni úr einni eða fleiri vaxtegundum og innihalda auk 

þess feiti, harpix, steinefni eða annars konar efni. 

Til þessa númers telst ekki: 

a. Vax það, sem telst til nr. 27.13. 

b. Óblandað vax úr dýra- eða jurtaríkinu, sem einungis hefur verið litað. 

3. 

4. 

A. 

B. 

C.
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34.01 

34.02 

34.03 

34.04 

34.05 

34.06 
34.07 

01 
02 

Såpa, einnig lyfjasåpa: 
Blautsápa ........000000000 000. 
Handsápa (toiletsápa) ..........0220.0000 0000 
Raksápa .........0000.0000000nnnn evne. 
Sápa föst, til þvotta og hreingerninga (önnur en sú, sem telst til 

nr. 34.01.02 og nr. 34.01.03) ....0.0.0.02.000000 0. 
Sápuspænir og sápuduft ............222.00000 0000. 0 nn 
Lyfjasápa og önnur sápa en sú, sem telst til nr. 34.01.01-34.01.05 

Lífræn yfirborðsvirk efni; yfirborðsvirkar efnablöndur, þvotta- og ræsti- 
efni, einnig þótt þau innihaldi sápu: 

Þvottaduft, einnig þótt það innihaldi sápu ...................… 

Efnivörur til sútunnr og málningagerðar ...................... 
Lífræn yfirborðsvirk efni, yfirborðsvirkar efnablöndur, þvotta- og 
ræstiefni (þó ekki þvottaduft), einnig þótt þau innihaldi sápu .... 

Smurefni gerð úr blöndum af olíum eða feiti eða úr blöndum gerðum að 
meginefni úr olíum eða feiti, þar með ekki talin smurefni, sem innihalda 

70% eða meira af olíum unnum úr jarðolíu eða skífuolíu, miðað við þunga 
Tilbúið vax (þar með talið vax leysanlegt í vatni), vaxblöndur, sem hvorki 
eru jafnblandaðar né innihalda upplausnarefni ...................... 
Fægi- og gljáefni fyrir skófatnað, húsgögn, gólf eða málma, ræstiduft og 
aðrar þess konar vörur, þó ekki vaxblöndur, sem teljast til nr. 34.04.00: 

Bón alls konar .............2..00...n sess 
Ræstiduft ................20.00000 00 
Skóáburður og leðuráburður ...............02000.000 00... 0... 
Slípimassi .........0.0..0000000 nn 
Annað ........0.00000022.0.0ssss ss 

Sterín-, paraffín- og vaxkerti ásamt öðrum þess konar vörum ........ 
Mótunarefni (þar með talin mótunarefni ætluð börnum til dægrastyttingar 
og samstæður af mótunarefni); vax og annað mótunarefni til tannvið- 
gerða í plötum, stöngum, skeifulaga eða öðruvísi í lögun ............ 

35. kafli. 

Próteín, lím og klístur. 

Athugasemd: 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Prótein, sem ætluð eru til lækninga (nr. 30.03). 

b. Póstkort og önnur grafísk verk úr gelatíni (49. kafli). 

35.01 
35.02 
35.03 

35.04 

35.05 

00 
00 
00 

01 
09 
00 

00 

Kasein, kaseinöt og aðrir kaseínderivatar, kaseinlim ................. 

Albúmín, albúmínöt og aðrir albúmínderivatar ...................... 

Gelatín (þar með talið gelatín í ferhyrndum plötum, einnig þótt þær séu 
litaðar eða unnar á yfirborðinu) og gelatínderivatar; lím unnið úr beinum, 
húðum, sinum eða öðru þess háttar, fiskilím; matarlím: 

Lím annað en matarlím ...........2..2.20200 0... 
Annad .......2000000000 00 

Pepton og önnur prótein og derivatar þeirra; húðaduft, einnig þótt það 
hafi krómsaltameðferð ......................00.000 00...
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35.06 Límblöndur, ét. a.; hvers konar efni, sem nota má til límingar og eru í 

smásöluumbúðum, sem bera það með sér, að um lím sé að ræða, enda 
vegi innihald í hverju stykki ekki meira en 1 kg: 

01 Í smásöluumbúðum, enda vegi innihald í hverju stykki ekki meira 
en I kg .....0000000000nnn sess 80% 

09 Annars .......00000 err 50% 

36. kafli. 

Sprengiefni; flugeldar og skrauteldar; eldspýtur, kveikilegeringar 

og tiltekin eldfim efni. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki aðgreind, kemískt skýrgreind efni önnur en þau, sem 

nefnd eru í a- og b-lið 2. athugasemdar þessa kafla. 

2. Til nr. 36.08 telst einungis: 

a. Metaldehyd, hexametylentetramin og önnur þess konar efni, enda séu þau mótuð 

(t. d. í töflur, stengur eða á annan svipaðan hátt) og ætluð til notkunar sem 

eldsneyti, enn fremur eldsneyti að meginefni úr alkóhóli og annað svipað elds- 
neyti sem fast efni eða deig. 

b. Fljótandi eldsneyti (t. d. benzin) til notkunar í kveikjara, enda sé það í hylkjum, 
er ekki taka meira en 300 cmð. 

c. Bik- og harpixblys, eldkveikjarar og aðrar þess konar vörur. 

36.01 00  Púður .............000000seeesnsseessn ss 35% 
36.02 00 Sprengiefni tilbúin til notkunar, þó ekki púður ...................... 35% 
36.03 00  Kveikiþráður, sprengiþráður .....................00.000. 0... 00... 35% 
36.04 00  Hvellhettur og önnur þess konar kveikiefni til notkunar við sprengingar 35% 
36.05 Flugeldar, skrauteldar og aðrar þess konar vörur: 

01 Flugeldar o. þ. h. til slysavarna, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ...........00000000 0000... 20% 

02 Kveikipappír í mótora .........000000000 000. nn 35% 
09 Annað ......000000000 0 100% 

36.06 00  Eldspýtur (þó ekki bengalskar eldspýtur) .........0...0....000 0000... 100% 
36.07 00  Ferró-ceríum og aðrar kveikilegeringar, einnig mótaðar .............. 100% 
36.08 00 Önnur eldfim efni ...................0.0.0. 000... 89% 

37. kafli. 

Vörur til ljósmynda- og kvikmyndagerðar. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki afklippur eða úrgangur. 

2. Til nr. 37.08 telst einungis: 

a. Blönduð kemisk efni til ljósmyndagerðar (t. d. ljósnæmar jafnblöndur, fram- 

kallarar, festingar- og blæbreytingarsölt). 

b. Óblönduð kemisk efni til notkunar í sama skyni, enda séu þau í hæfilega stórum 

skömmtum eða í smásöluumbúðum og tilbúin til notkunar. 

Til nr. 37.08 telst ekki lakk, klístur og önnur þess konar efni til notkunar við 

ljósmyndagerð.
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37.01 

37.02 

37.03 

37.04 

37.05 

37.06 

37.07 

37.08 

Ljósnæmar plötur (þar med bladfilmur), ólýstar, úr hvers konar efni öðru 
en pappír, pappa eða vefnaði: 

01 Råntgenfilmur og -plåtur, ólýstar ..............0.0.000 0. 0... 
09 Aðrar .......20.0000 000 

Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, einnig gataðar: 
01 Råntgenfilmur .........22000000 000 nnnn ner 
02 Kvikmyndafilmur ........00.20000000 0000 rns 
09 Aðrar ........0.00220nnenne ennen, 
00 Ljésnæmur pappír, pappi eða vefnaður, lýstur eða ólýstur, en ekki fram- 

kallaður ..............0..2.00002 0000 nan 
00 Ljésnæmar plötur og filmur, lýstar, en ekki framkallaðar, negativ eða 

Positiv ............0002020 rn 
00 Plötur og filmur, einnig gataðar (aðrar en kvikmyndafilmur), lýstar og fram- 

kallaðar, negativ eða positiv: 
01 Filmur med lesmåli ..............2..00000 000... 
02 Ljóssetningarletur ..........2.002.0000 0. 
09 Annað eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee 8 

00 Kvikmyndafilmur einungis med hljómbandi, lýstar og framkallaðar, nega- 
tiv eða påsitiv ...............0000 0000 .00 nr 

00 Aðrar kvikmyndafilmur, með eða án hljómbands, lýstar og framkallaðar, 
negativ og pósitíy ...........000000000000nnne rr 1 kg 

00 Kemisk efni til ljósmyndagerðar (þar með talið leifturduft) 

38. kafli. 

Ýmis kemísk efni. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind, kemiskt skýrgreind frumefni og sambönd með þeim undantekningum, 

b. 

er nú greinir: 

1. Tilbúið grafit (nr. 38.01). 

2. Sótthreinsandi efni, efni til varnar gegn og til útrýmingar á skordýrum, svepp- 

um og illgresi, efni til að hindra spírun, rottueitur og önnur þess konar efni, 
er teljast til nr. 38.11. 

3. Eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar til notkunar 
i sama skyni (nr. 38.17). 

4. Efni nefnd í a-, c-, d- eða f-lið 2. athugasemdar hér að neðan. 

Lyf (nr. 30.03). 

2. Eftirtaldar vörur teljast til nr. 38.19 og einskis annars númers: 

Ræktaðir krystallar (aðrir en til ljóstækniáhalda) úr magnesíumoxydi eða úr 
halógenidum alkalímálma eða jarðalkalímálma, enda vegi hver krystall a. m. k. 
2% g. 

Fúsilolía. 

Blekeyðandi efni í smásöluumbúðum. 

Leiðréttingalakk í smásöluumbúðum fyrir fjölritunarstensla. 

Bræðanlegir leirmunir til hitamælinga (t. d. segerkeilur). 

Gips sérstaklega tilreitt til notkunar við tannviðgerðir. 

Blönduð alkyl mjög lágt pólymeriseruð. 

00. Tilbúið grafít; hlaupkennt (collodial) grafít annað en jafnblöndur þess 
Í Olía .........0.00000 0000 

00  Dyrakol (t. d. beinsverta, fílabeinssverta), einnig notuð ............... 
00 Åvirk kol (aflitandi, afskautandi eða aðsogandi), ávirkt kísilgúr, ávirkur
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Gasvatn ög notaður gashreinsunarleir .............. FP 
Tallolía (tallsýra) .........220000000neðsen nn 
Innsoðinn súlfitlútur ............220000000nnsennnessss nnennennnee 
Terpentínuolía og önnur upplausnarefni úr terpenum framleidd með eim- 
ingu eða annarri aðferð úr viði barrtrjáa (t. d. balsam-, trjá- og súlfat- 
terpentína), óhreinsað dípenten, óhreinsað cymen, „pine-oil“ .......... 

Kólófóníum og harpixsýrur ásamt derivötum þeirra (þó ekki harpixesterar, 
er teljast til nr. 39.05), harpixkjarni (pínólín) og harpixolíur ......... 
Viðartjara; viðartjöruolíur (þó ekki upplausnarefni og þynnar, er teljast 
til nr. 38.18); viðarkreósót, óhreinsað metanól, acetónolía: 

Metanól óhreinsað ............00.0.0..ensnssss 
Acetónolía .........0000000 00 
Annað .......2.0000000n essa 

Bik úr jurtaríkinu hvers konar; bruggarabik og annað þess konar að 
meginefni úr kólófóníum eða biki úr jurtaríkinu; kjarnabindiefni (fyrir 
mótasand) að meginefni úr harpixefnum ...........0000.000 0000... 
Sótthreinsandi efni, efni til varnar gegn og til útrýmingar á skordýrum, 
sveppum og illgresi, efni til að hindra spírun, rottueitur og önnur þess 
konar efni, enda séu þau í smásöluumbúðum, séu blöndur efna eða til- 

reiðd sem sérstakar vörur til notkunar í ofan nefndu skyni (t. d. bönd, 
kveikir eða kerti blönduð brennisteini, flugnaveiðarar): 

Baðlyf, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 
Efni til að hindra spírun eða til eyðingar illgresis, eftir nánari skýr- 
greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...........0.00.... 
Annað .........0000000n eens 

Steining, bæs og annað þess konar til notkunar í pappírs-, vefnaðar- eða 
leðuriðnaði og skyldum iðngreinum ...........00000200 0... 00. 
Bæs fyrir málma, bræðsluefni og önnur hjálparefni til notkunar við lóðun 
málma og logsuðu, lóð- og logsuðuduft ásamt lóð- og logsuðupasta úr 
málmi og öðrum efnum; efni til að þekja eða fylla logsuðu- eða rafsuðu- 
þráð: 

Lóðningar- og logsuðuefni .........2000000000 era 
Annað ......0220000ennsssssrsns serene nens reneste 

Efni til varnar banki i vélum, oxyderingu, tæringu eda harpixmyndun, efni 
til aukningar á þykkt smuroliu og önnur svipuð efni til blöndunar í jarðolíu 
Efni til hvatningar vúlkaniseringar ............0000.0. 0... 00... 
Efni til ræktunar smáverugróðurs ...........0...0000 0000... 0... 
Blönduð efni og hleðslur til að slökkva eld; eldslökkvandi efni í hylkjum 
fyrir slökkvitæki eða annars konar hylkjum til notkunar í sama skyni 
Blönduð upplausnarefni og þynnar fyrir lakk og annað þess háttar .... 
Kemísk framleiðsla og fullunnar vörur kemísks iðnaðar og skyldra iðn- 
greina (þar með taldar blöndur úr náttúrlegum efnum), úrgangsefni kem- 
ískrar framleiðslu og skyldra iðngreina, enda séu vörur þessar ekki taldar 
annars staðar: 

Kemísk framleiðsla: 
Hemlavökvi ..........0220000 neee 
Frostlögur .........002000000 nenna 
Sementsteypuþéttiefni ..............000.0unsnnnsnn 
Kol til kolburstagerðar ...........00000 00 .nssnssssnnr 
Prófefni (reagenser) ........2.000000000 sn 
Hvatar til iðnaðarframleiðslu .........0000000. 0... nnen nn... 
Naftanöt .........00000000 00 
Efnivörur til sútunar ........0..0000 0000 snn nn 
Önnur .....000000000 0000 

Eldfast lím og mörtel ........0.0.0 000
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VII. flokkur. 

Plast — þar með talið sellulósaester og -eter, gerviharpix og 

önnur plastefni — og vörur úr plasti; náttúrlegt gúmmí 

(kátsjúk), tilbúið (syntetískt) gúmmí og faktis og 
vörur úr þessum efnum. 

39. kafli. 

Plast — þar með talið sellulósaester og -eter, gerviharpix og önnur 

plastefni — og vörur úr plasti. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki: 
a. Prentþynnur, er teljast til nr. 32.09. 

b. Tilbúið vax, er telst til nr. 34.04. 

c. Tilbúið gúmmí eins og það er skýrgreint í 40. kafla og vörur úr þvi. 
d. Reiðtygi og aktygi, er teljast til nr. 42.01, handtöskur og annað þess háttar til 

ferðalaga í nr. 42.02. 
e. Efni til körfugerðar, vörur úr því og aðrar vörur úr fléttiefnum, er teljast til 

46. kafla. 
f. Tilbúin spunaefni og vörur úr þeim, er teljast til XI. flokks. 

g. Skófatnaður, höfuðföt, regnhlifar, sólhlífar, göngustafir, svipur (keyri), blævængir 

og hlutar til nefndra vara og aðrar vörur, er teljast til XII. flokks. 

h. Glysvarningur, er telst til nr. 71.16. 

ij. Vélar, tæki, verkfæri, rafmagnstæki og vörur, er teljast til XVI. flokks. 

k. Hlutar til farartækja, er teljast til XVII. flokks. 

1. Ljóstækniyðrur úr plasti, gleraugnaumgerðir, teikniáhöld og aðrar vörur, er teljast 

til 90. kafla. 
m. Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur, úr og hlutar til þeirra). 

n. Hljóðfæri, hlutar til þeirra og aðrar vörur, er teljast til 92. kafla. 

o. Húsgögn, hlutar til þeirra og aðrar vörur í 94. kafla. 

p. Burstar og aðrar vörur, er teljast til 96. kafla. 

q. Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

r. Hnappar, rennilásar, greiður, pipumunnstykki, vindlingamunnstykki og annað 

þess háttar, hlutar til hitabrúsa og annars þess háttar, pennasköft, skrúfblýantar 

og aðrar vörur, er teljast til 98. kafla. 

2. Nr. 39.01 og 39.02 taka einungis til eftirgreindra efna, sem framleidd hafa verið með 

kemiskri samsetningu: 

a. Plast, þar með talið gerviharpix. 

b. Sílikon. 
c. Resól, fljótandi pólyisóbútylen og svipuð fjölhlutaefni (polymers) með mjög háum 

sameindarþunga. 

3. Nr. 39.01—-39.06 taka því aðeins til efnanna, að þau séu þannig á sig komin, er nú 

skal greina: 

a. Fljótandi eða deigkennd efni, þar með taldar jafnblöndur og upplausnir. 

b. Stykki, klumpar, korn, flögur eða duft, þar með talið pressu- eða úðaduft. 

c. Einþáttungar, sem hvergi eru minna en Í mm í þvermál; saumlausar pípur og 

stengur með hvers konar þverskurði, einnig þótt þær hafi verið fágaðar á yfir- 

borðinu, en ekki frekar unnar.
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d. Plötur, arkir, þynnur og bönd, óáprentuð eða prentuð eða með öðrum hætti 
unnin á yfirborðinu, en ekki sniðin í annað en ferhyrnt lag og ekki frekar unnin. 

e. Úrgangur og rusl. 

39.01 Efni orðin til fyrir þéttingu (kondensation), fjölþéttingu (pólykondensa- 
tion) og fjölaukningu (pólyaddition), einnig þótt þau séu blönduð öðrum 
efnum frekari vinnslu þeirra viðkomandi, og önnur náskyld efni (t. d. 
fenóplast, amínóplast, alkyd, pólyallylester og önnur ómettuð pólyester, 
sílíkon): 

01 Bindilögur til veiðarfæragerðar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ...............2...000 000. n nn 2% 

02 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ........... 30% 
03 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og þræðir .... — 35% 
04. Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar ..............000..200000000s rn 30% 
05 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og 

óáletrað .............00000020000n nr 35% 
06 Límbönd (tape) .......20.0000200000n nn 35% 
07 Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—21, mm 

í þvermál ........2.00.000 0000 4% 
09 Annað .........0.000000 00 40% 

39.02 Efni orðin til fyrir pólymerisation og kópólymerisation (t. d. pólyetylen, 
pólytetrahalógenetylen, pólyísóbúten, pólystyren, pólyvínylklóríd, póly- 
vínylacetat, pólyvínylklórídacetat og aðrir pólyvínylderivatar, pólyacryl- 
sýru- og pólymetacrylsýruderivatar, kúmarónindenharpix): 

81 Bindilögur til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins .....................0020000 000. 2% 

82 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ........... 30% 
83 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og þræðir .. 35% 
84 Plåtur, sem bera bad med sér, ad þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar ............00.00000 2000... 30% 
85 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og óáletrað 35% 
86 Límbönd .........0.00.. 0000. 0 FRA 35% 
87 Gólfdúkur og gólfflísar ..................000 000. 35% 
88 Plötur til myndamótagerðar .................000. 0. 0000. "”.. 15% 
91 Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—24, mm 

í þvermál ............0000000 0000 4% 
99 Annað .........2000000 0000 40% 

39.03 Endurunninn sellulési, sellulésanitrat, sellulésaacetat og önnur sellulósa- 
ester, sellulósaeter og aðrir kemískir derivatar sellulósa, einnig blandað 
mýkiefnum (t. d. collodíum og celluloid); vúlkanfíber: 

10 Vúlkanfíber .............2.00000 0 30% 
Annað: 

21 Bindilögur til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ........................00.00000000.. 2% 

22 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ........... 30% 
23 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og þræðir .. 35% 
24 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar ...................0.0.00000 0. 30% 
25 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og 

óáletrað ...............000..0000000r rr 35% 
26 Límbönd ............002200..000 00 35% 
27 Handfæralinur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—21, mm 

í þvermál ...............00.0.00 000 4% 
29 Annars ............200000000n00ne rns 40%
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Hert pråtein (t. d. hert kasein og hert gelatín): 
Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur .......... 

Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur, þræðir, blöð, 
þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og óáletrað 

Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—2% mm 
í þvermál .........00..20..eennrssssnrr ss 
Annað .......000000eennn ens 

Náttúrlegt harpix ummyndað með bræðslu (t. d. bræddur kópall), gervi- 
harpix orðið til fyrir estrun á náttúrlegu harpix eða harpixsýrum (harpix- 
ester), kemískir derivatar af náttúrlegu gúmmíi (kátsjúki), t. d. klórkátsjúk, 
kátsjúkhydróklóríd, oxykátsjúk og hringliða (cyclised) kátsjúk: 

Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur .......... 
Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur, þræðir, blöð, 

þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og óáletrað 
Límbönd .........00002000nnn rns 

Önnur fjölhlutaefni með háum sameindaþunga, gerviharpix og plast, 
algínsýra ásamt söltum hennar og esterum; línoxyn: 

Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ........... 

Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur, þræðir, blöð, 
þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og óáletrað 
Annað .......0.0020 nn 

Vörur úr efnum, sem teljast til nr. 39.01-39.06: 
Netjakúlur og netjakúlupokar, nótaflotholt .............0.0.... 
Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar ........0..000000..0........ 

Lóðabelgir ..........22000.000.esssss ns 
Vörur til hjúkrunar og lækninga ..........00000 0. .n0nsn 000 
Björgunar- og slysavarnatæki, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........002000.0.. 0... 0... 
Mjólkurbrúsar 10 lítra og stærri .......0.00200000.. 0... 0... 
Pípuhlutar (fittings), svo og pípu- og vélaþéttingar og hliðstæðir 
smáhlutir til véla ..........000000000nneesnns nn 
Boltar, rær, undirlög (skinnur) 0. þh. .....0000000000... 00... 
Vatnsfergingarútbúnaður .........20220000 sense erer rr 
Geymar, ker og önnur stór ílát með yfir 300 lítra rúmtaki ..... 
Pokar til vélpökkunar á vörum, eftir nánari skýrgreingu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............00020000. 0... 
Lampar, lampaskermar og lýsingatæki ............0..00000.0..... 
Umbúðakassar úr plasti, að rúmmáli 0,01 m? og stærri ...... 

Flöskur, krukkur, dósir, tappar og hettur, svo og brúsar, ót. a. .. 

Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ..........2..0000000 nanna 
Verkfæri, ét. a. ........00000... sn 

Pokar, åt. a. sees rs 

Hreinlætistæki ...............00000 0000 
Dúkar og þynnur, tilsniðið til fataframleiðslu o. bp. h. ............ 
Fatnaður ..........020000000eeessnnr nerne resene 
Búsáhöld, þar á meðal brúsar minni en 10 lítra ................ 

Tunnnur .......00222000 sens 
Tilbúin hús og mannvirki og húshlutar, eftir nánari skýrgrein- 
ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .........00..0.0.0000.. 
Veggplötur, formsteyptar ........0.000000nssnen sn
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64 Úraglös og úraarmbönd ........0.0.000. 000... ns 50% 
65 Rúður .......0....0000 000 50% 
66 Niðurskornar gervibeitur til handfæraveiða í sjó ............... 4% 
67 Mjólkurumbúðir, eftir nánari skýringu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ............0.2.200000e enn 20% 
68 Smávarningur og annað þess háttar, úr plasti, til að búa, slá eða 

leggja með ýmsa hluti, snagar, fatahengi, hilluhné og annað þess 
háttar ........00.0000 000 RA 40% 

71 Girdingastaurar ..............000000000 00 AÐRAR 20% 
72 Kúplar og glös fyrir siglingaljós og duflaljósker ............... 35% 
73 Skrautvörur .....200uueseeeseeneneenereneseeeserneennseseee 100% 
74 Burstahausar úr plasti ...... FRA ARA RRRÐARR 35% 
75 Bólur til gangbrautamerkinga ..............000000 nn nn. 35% 
76 Töskuhandföng ..........00000000 0. n0nenerer rr 40% 
89 Aðrar vörur úr plasti ........0.200000000 00... 70% 

40. kafli. 

Náttúrlegt gúmmí (kátsjúk), tilbúið gúmmí (gervigúmmí) og faktis 

og vörur úr þessum efnum. 

Athugasemdir: 

1. Sé ekki annað tekið fram hér í tollskránni, tekur orðið gúmmí til eftirtaldra vöru- 
tegunda, einnig vúlkaniseraðra eða hertra: Náttúrlegs gúmmís (kátsjúks), balata, 
gúttaperka og þess háttar náttúrlegs gúmmis, gervigúmmiís, faktis framleidds úr olíum 

og til þessara vörutegunda endurunninna. 

2. Þessi kafli tekur ekki til eftirgreindra vara úr gúmmii og spunaefnum, sem teljast 

yfirleitt til XI. flokks: 

a. Prjónavoð og heklvoð og annar teygjanlegur vefnaður og vörur úr slíku með 
innsettu eða innofnu gúmmíi; aðrar teygjanlegar spunavörur með gúmmíþráðum 

og vörur úr slíkum efnum. 
Brunaslöngur og þess háttar slöngur úr spunaefnum, gerðar vatnsheldar með 

gúmmíþynnu að innanverðu. 
Ofin spunaefni, gegndreypt, þakin eða limd saman með gúmmíi (nema vörur, er 

teljast til nr. 40.06 og 40.10), ef 
(1) þunginn er 1% kg hver m? eða minna, eða 

(2) þunginn er yfir 1% kg hver m? og í vörunni er yfir 50% af vefnaðarefnum 

miðað við þunga. 

Einnig vörur úr þessum efnum. 

Flóki, gegndreyptur eða þakinn með gúmmii, ef spunaefnin eru yfir 50% af þunga 

vörunnar; einnig vörur úr slíkum efnum. 

Trefjadúkur, gegndreyptur eða þakinn með gúmmíi eða ef gúmmiíið er bindiefnið 

og spunaefni yfir 50% af þunga vörunnar; einnig vörur úr slíkum efnum. 

Dúkur úr trefjum límdum samhliða saman með gúmmii, hver svo sem þunginn 

er, miðaður við fermetra; einnig vörur úr þessum efnum. 

Spunaefni þakin eða limd saman með blásnu gúmmii, frauðgúmmii eða svamp- 
gúmmii teljast þó alltaf til 40. kafla, og vörur úr þessum efnum flokkast sem gúmmií- 

vörur, en ekki sem spunavörur. 

3. Til þessa kafla teljast ekki heldur eftirtaldar vörur: 

a. 
b. 
c. 

Skófatnaður, hiutar til hans og aðrar vörur, er teljast til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður, þar með taldar baðhettur, og hlutar til hans, sem teljast til 65. kafla. 

Harðgúmmíhlutar til véla, áhalda og verkfæra, svo og aðrar þær vörur til raf- 

magnsiðnaðar, sem teljast til XVI. flokks.
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d. Vörur, sem falla undir 90., 92., 94. eða 96. kafla. 

e. Leikföng, leiktæki, íþróttatæki og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla, nema iþrótta- 

hanzkar og vörur, er teljast til nr. 40.11. 

f. Hnappar, greiður, pipumunnstykki, pennasköft og aðrar vörur í 98. kafla. 

4. Orðið gervigúmmií í 1. athugasemd hér að ofan og í nr. 40.02, 40.05 og 40.06 tekur til: 

a. Ómettaðra tilbúinna efna, sem með herzlu með brennisteini, selen eða tellúr má óaf- 

máanlega breyta í efni, sem ekki sveigjast, og sem má eftir beztu vúlkaniser- 

ingu (og án blöndunar annarra efna, svo sem mýkingarefna og styrkjandi fylli- 

efna, sem ekki eru nauðsynleg til að mynda þverbindingu) teygja við 15* til 20* C 

hita þrisvar sinnum upprunalega lengd sína án þess að þau slitni, og, eftir að þau 

hafa verið teygð 2 sinnum upprunalega lengd sína, draga sig saman innan tveggja 

tima þannig, að þan verða ekki yfir 1% sinnum upphafleg lengd. 

Til slíkra efna teljast pólyisoprene (CIS), pólybútadien, pólyklórbútadien (GRM), 

pólvbútadíen-styren (GRS), pólyklórbútadíen-acrylónitril (GRN), pólybútadien- 

acrylónitril (GRA) og bútylgúmmi (GR). 

b. „Thioplasts“ (GRP). 

c. Náttúrlegt gummi breytt við samruna eða blöndun við gerviplast, enda uppfylli 

það þau skilyrði varðandi vúlkaniseringu, teygjanleika og samdráttarhæfni, sem 
um getur í a að ofan. 

5. Til nr. 40.01 og 40.02 telst ekki gummi, sem í eru fylliefni (virk eða óvirk), mýkingar- 

efni, vúlkaniseringsefni, hvetjandi efni eða litarefni, og ekki heldur blöndur af náttúr- 

legu gúmmíi og gervigúmmii eða blöndur af ýmsum teygjanlegum efnum. Til nr. 40.02 
telst þó gervigúmmií, sem jarðolíur eru settar í fyrir storknun, gervigúmmí, sem Í 
eru rotverjandi efni, og gervigúmmií, sem litarefni hafa verið sett í til auðkenningar. 

6. Þráður, sem er úr toggúmmiíi einu og ekki yfir 5 mm í þvermál, telst til nr. 40.08, og 

skiptir lögun þverskurðarins ekki máli. 

7. Til nr. 40.10 teljast vélareimar og færibönd úr spunaefnum, sem eru gegndreypt, 

yfirdregin, yfirlögð eða limd saman með gúmmíi, eða gerð úr spunagarni — ein- 

þráða, fleirþráða eða með kaðalgerð — gsegndreyptu eða þöktu gúmmii. 

8. Í nr. 40.06 telst forvúlkaniseruð gúmmikvoða (latex) vera óvúlkaniseruð gúmmíkvoða 

(latex). Sem toggúmmií í nr. 40.07—-40.14 telst einnig balata, gúttaperka svo og þess 

háttar náttúrleg teygjanleg efni, faktis, og þessi efni endurunnin úr þessum vöru- 

tegundum, þó að þær séu ekki vúlkaniseraðar. 

9. Sem plötur, þynnur og bönd í nr. 40.05, 40.08 og 40.15 teljast aðeins plötur, þynnur 

og bönd óáprentuð, áprentuð eða öðruvísi unnin á yfirborði, en ekki tilsniðin nema 

i rétthyrnd stykki og ekki frekar unnin. 

Orðin stengur og prófílar í nr. 40.08, og orðin stengur, prófílar og pípur i nr. 

40.15 taka til, og taka einungis til, þessara vara (hvort sem þær eru skornar í stykki 

og unnar á yfirborði eða ekki), að þær séu ekki öðruvísi unnar. 

I. Hrágúmmií. 

40.01 Náttúrlegt gúmmí (kátsjúk), balata, gúttaperka og þess háttar náttúrleg 
teygjanleg efni, óunnin (þar með talið latex, einnig stabilíserað): 

01 Latex, fljótandi, duft eða deig, einnig stabilíserað .............. 30% 
02 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar ..........000.00..200.000neenee rr 30% 
09 Annað ........22200000 00 35% 

40.02 Gervigúmmí (þar með gervilatex, einnig stabilíserað); faktis unnið úr 
olíum: 

01 Gervilatex, fljótandi eða duft, einnig stabilíserað ............... 30% 

09 Annað .............0000 seven RNA 35%
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Endurunnið gúmmí …….....0ssseseeeeeseeseee rr gk ener rrnngrenee 35% 

Afklippur af toggúmmíi og annar úrgangur, svo og duft; slitnar vörur úr 

toggúmmíi, sem aðeins eru hæfar til endurvinnslu á gúmmíi .......... 35% 

II. Óvúlkaniserað gúmmí. 

Plötur, þynnur og bönd úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða gervi- 

gúmmíi, þó ekki reyktar þynnur eða krepþynnur, sem teljast til nr. 40.01 

eða 40.02; korn úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða gervigúmmíi, 

blönduð eða tilreidd til vúlkaniseringar: 

Til skógerðar, enda beri varan það með sér, að hún sé sérstaklega 

unnin til þess ......00.0000 000 e0neenrrnernrenrn ner 10% 

Annað .....0..00000 00 35% 

Óvúlkaniserað náttúrlegt gúmmí eða gervigúmmí (þar með talið latex) 

með annarri lögun eða í öðru ástandi en í nr. 40.05 (t. d. stengur, pípur, 

prófílar, upplausnir og jafnblöndur); vörur úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu 

gúmmíi eða gervigúmmíi (t. d. húðað eða gegndreypt spunaefni; límbönd 

með hvers konar undirlagi, úr efni, sem í er óvúlkaniserað gúmmí; hringir 

og skífur) .......00.000 0000 never nest nanna 35% 

Di. Vörur úr toggúmmíii. 

Þræðir og snúrur úr toggúmmíi, einnig þakið spunavörum; spunagarn, 

gegndreypt eða þakið með toggúmmíi ...........00.00 00.00.0000... 35% 

Plötur, þynnur, bönd, stengur og þræðir úr toggúmmíi: 

Úr svampgúmmiíi til skósólagerðar, enda beri varan það með sér, að 

hún sé sérstaklega unnin til þess ..........0000000 00.00.0000... 30% 

Annað svampgúmmí, þó ekki bönd, stengur og þræðir ........ 50% 

Gólfdúkur ......0.00000 ss 35% 

Annað ......occeeeeseee ss 35% 

Pípur og slöngur úr toggúmmíi ........0.000000 ne enenernrnr ner. 35% 

Vélareimar og færibönd úr toggúmmíi ........2.000000.0..00 10... .. 35% 

Hjólbarðar alls konar, skiptanlegir hjólbarðaslitfletir, slöngur og felgubönd 

úr toggúmmiíi, á alls konar hjól: 
Hjólbarðar á bifreiðar og bifhjól, mýir ......00.0.000.......... 40% 

Hjólbarðar hvers konar, notaðir .......0000000.0enenee er... 0... 35% 

Ånnars .....0.00 sr 40% 

Vörur úr toggúmmíi til lækninga og hjúkrunar, einnig að hluta úr harð- 

GÚMMÍ „......0000000 0000. nr nennt satt 35% 

Fatnaður alls konar (þar með taldir hanzkar) og tilheyrandi, úr toggúmmíi: 

Kafarabúningur ......0..00000000neenseennsrnnrrnnrn rr 20% 

Hanzkar ...........00000.. eens 65% 

Röntgenklæðnaður með blýinnleggi .........00000...eeu eee... 35% 

Annar ......00eeseserr rss 65% 

Aðrar vörur úr toggúmmíi: 

Botnrúllur (bobbingar) ......0.2200000eeeenanvernnne nr... 2% 

Björgunartæki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála 

ráðuneytisins .........000000000neennernnrrn nr 20% 

Burstahausar .......00000000 0. sn senn 35% 

Vélaþéttingar og þéttilistar .........0200.000. 000. vven erat... 35% 

Vörur til tækninota, hringir í niðursuðudósir og handverkfæri .. 35% 

Niðurskornar gervibeitur til handfæraveiða í sjó ........2..... 4% 

Vörur sérstaklega til skipa .........00000.00nennneen ner. 35% 

Hurðir ........... ARASON ROÐNSÐÐR 40% 

Annars „...0.00 A ses 70%
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40.15 

40.16 

IV. Harðgúmmí (ebónít og vúlkanít) og vörur úr því. 

Harðgúmmií í bitum, plötum, þynnum, böndum, stöngum með hvers konar 
þverskurði (prófílum), pípum og þráðum; úrgangur af harðgúmmíi og duft 
úr því: 

01 Til skégerdar, enda beri varan bad med sér, ad hun sé sérstaklega 
unnin til þess .........2.0.00000000 0000... 30% 

09 Annað ........2..00000000 enn 35% 
Aðrar vörur úr harðgúmmíi: 

01 Til lækninga og hjåkrunar .................0.0.000 00... nes. 35% 
09 Annars ........00..002 0000 70% 

VITI. flokkur. 

Húðir, skinn, leður, loðskinn og vörur úr þeim; reið- og aktygi; 

ferðabúnaður, handtöskur o. þ. h.; vörur úr þörmum 

(öðrum en silkiormaþörmum). 

41. kafli. 

Húðir og skinn, óunnið (þó ekki loðskinn), og leður. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Afklippur og annar þess háttar úrgangur af óunnum roðum, húðum og skinnum 

(nr. 05.05 og 05.06). 
b. Fuglshamir og hlutar af þeim með tilheyrandi fjöðrum eða dún (nr. 05.07 eða 

C. 

67.01). 
Húðir og skinn með hárum, óunnin, sútuð eða unnin (43. kafli). Til nr. 41.01 

teljast þó óunnar húðir og skinn, með hárum, af nautpeningi (þar með taldir 

vísundar), hestum og öðrum dýrum af hestaættinni, sauðfé og lömbum (þó ekki 
persian, astrakan, karakúl, breitschwanz og svipuð lambskinn, og skinn af ind- 
verskum, kinverskum, mongólskum og tíbetskum lömbum), geitum og kiðlingum 
(þó ekki af arabískum, kinverskum, mongólskum og tíbetskum geitum og kiðling- 
um), svínum (þar með moskussvín), gemsum, gazellum, hreindýrum, elgum, 

krónhjörtum, rádýrum og öðrum dýrum af hjartarættinni og af hundum. 
2. Með leðurlíki er alls staðar í tollskránni aðeins átt við vörur þær, sem teljast til 

nr. 41.10. 

41.01 Húðir og skinn, óunnin (ný, söltuð, þurrkuð, pækluð eða kölkuð), einnig 
klofin, hér með taldar gærur: 

Húðir af nautpeningi og hestum, þó ekki af kálfum: 
11 Nautshúðir í botnvörpur, óunnar en saltadar og/eða blåsteinslitadar 4% 
19 Aðrar ........000.0000 0 20% 
20 Kálfsskinn .............0000000 00 20% 
30 Geitaskinn og kiðlingaskinn .............00vureeeeeersnrrrrnsnsee 20% 
40 Saudskinn og lambskinn með ull ............0.000.. 0000 20% 
50 Sauðskinn og lambskinn ullarlaus .................00 0000 000 00... 20% 
60 Aðrar húðir og skinn ....,......20.0.00 0. .en nv erne, 20%
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Leður år nautshúðum (þar með talið visundaledur) og leður år hrosshúðum 
(þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06-41.08): 

10 Kálfsleður .......200.00000cenneennne esne 20% 

Leður úr nautshúðum (þó ekki kálfsleður) og leður úr hrosshúðum: 

21 Í sóla og bindisóla, enda beri varan það með sér, að hún sé sérstak- 

lega unnin til þess .......020000000000nceennernne rn 20% 

29 Annað ......0..000eeens re 20% 

00 Leður úr sauð- og lambskinnum (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06- 

41.08) ...0.00000 eeen 20% 

00 Leður úr geitar- og kiðlingaskinnum (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 

41.06-41.08) „......20000. 2000 20% 

Annað leður (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06-41.08): 

01 Svínsleður ....200eeeeeeeeeeeerereneeenererneesssnreneneernee 20% 

09 Leður, ét. a. (þ. á m. fiskrod) .......0000000.00n nn. 20% 

00  Þvottaskinn (chamois-dressed lether) .......0000000000 0000... 0... 20% 

00 Pergament ........00000000.. essa 20% 

00  Lakkleður og málmbþakið leður ............00000000 0... enn... 20% 

00 Afklippur og úrgangur frá leðri, leðurlíki og pergamenti, enda sé það ekki 
hæft til framleiðslu á vörum úr leðri; enn fremur leðurdust, leðurduft og 
leðurmjöl ............0.0000.00 0. nnneennnserrnnn rr 20% 

00 Ledurliki að meginstofni úr leðri eða leðurþráðum, í plötum eða rúllum 20% 

42. kafli. 

Vörur úr leðri; reið- og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur o. þ. h.; 

vörur úr þörmum (öðrum en silkiormaþörmum). 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

F
R
 
m
o
 

þr 
5: 

Dauðhreinsað girni (catgut) til læknisaðgerða og annað þess háttar dauðhreinsað 

efni til notkunar í sama skyni (nr. 30.05). 

Fatnaður og annað, er honum heyrir til (þó ekki hanzkar), fóðrað með loðskinni 

eða loðskinnslíki eða með loðskinni eða loðskinnslíki á ytra borði, nema þessi 

skinn séu aðeins leggingar til skrauts (nr. 43.03 eða 43.04). 

Burðarnet og annað þess háttar, er telst til XI. flokks. 

Vörur, er teljast til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans, er teljast til 65. kafla. 

Svipur, keyri og aðrar vörur, er teljast til nr. 66.02. 

Strengir, trumbuskinn og aðrir hljóðfærahlutar (nr. 92.09 eða 92.10). 

Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 

Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Hnappar, flibbahnappar, ermahnappar, smellur o. þ. h. og efni og hlutar til þessara 

vara, sem teljast til nr. 98.01 eða 71. kafla. 

2. Vörur, sem ekki eru heilar eða eru ófullgerðar, flokkast á sama háit og heilar og 

fullgerðar vörur, enda hafi bær að öllu verulegu leyti einkenni varanna heilla eða 

fullgerðra. 

3. Til fatnaðar og þess, sem honum heyrir til (nr. 42.03), telst m. a. hanzkar (þar með 

íþróttahanzkar), svuntur og önnur hlifðarföt, axlabönd, belti, axlarólar, armbånd, 

Þar með talin úrarmbönd.
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42.01 00  Ak- og reidtygi (t. d. hnakkar, aktygi, klafar, vagnólar, hnéhlífar), úr hvers 
konar efni og fyrir hvers konar dýr ..............00000000. 00. .00... 80% 

12, 02 00  Ferðabúnaður (töskur, hattöskjur, bakpokar, sjópokar, burðartöskur), 

hober 

  

handtöskur, veski, pyngjur, skólatöskur, skjalamöppur, snyrtiskrin, snyrti- 

Eg Í pokar, verkfæratöskur o. þ. h., úr leðri, leðurlíki, válkanfíber, plastplötum 
si eða þynnum, pappa eða vefjarefnum ............0.0.00...0.0.00000.. 90% 

42.03 — Fatnadur úr leðri og leðurlíki og það, sem honum heyrir til: 
01 Belti ............000000 000 65% 
02 Hanzkar ............002.0000nnn se 65% 
03 Úraarmbönd ...........0..0.000000 rðr 50% 
04 Röntgenhanzkar ............0000000 000. 35% 
09 Annar .....0000000 000 65% 

42.04 00 Vörur úr leðri eða leðurlíki til tæknimota ...............0....0000... 35% 
42.05 Aðrar vörur úr leðri eða leðurlíki: 

01 Ledurrendur til skógerðar, sem bera það með sér, að þær séu sér- 

staklega unnar til þess ...........0.0....0000000 0... 35% 
02 Töskuhandföng ...........222220.000eennen nn 40% 
03 Vörur til lækninga ...........00000 0000. 35% 
09 Annars ........0000000 0000 65% 

42.06 00 Vörur úr þörmum, gullsláttarhimnum, blöðrum eða sinum ............ 65% 

43. kafli. 

Loðskinn og loðskinnslíki og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

Með loðskinnum er alls staðar í tollskránni (nema í nr. 43.01) átt við sútaðar eða 

unnar húðir eða skinn með hárum og af alls konar dýrum. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Fuglahamir og hlutar af þeim með föstum upprunalegum fjöðrum og dún (nr. 

05.07 eða 67.01). 

Þær óunnar húðir og skinn með hárum, sem teljast til 41. kafla. 

Hanzkar úr leðri og loðskinni eða úr leðri og loðskinnslíki (nr. 42.03). 

Skófatnaður, skófatnaðarhlutar og aðrar vörur, er teljast til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður og hlutar af honum, er teljast til 65. kafla. 

Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Með plötum, krossum o. þ. h. í nr. 43.02 er áit við loðskinn eða hluta af þeim (þó 

ekki skinn, sem „hleypt hefur verið fram“, lengd), sem hafa verið saumuð saman Í 

ferhyrning, rétthyrning, kross eða trapizu án annarra efna. Önnur samansaumuð 

loðskinn, sem eru tilbúin til notkunar eða aðeins þarf að skera til fyrir notkun, svo 

og loðskinn og hlutar af þeim, sem eru saumuð saman sem fatnaður, fatahlutar, annað 

er fatnaði heyrir til, eða frá er gengið sem annarri vöru, telst til nr. 43.03. 

Fatnaður og annað, er honum heyrir til (þó ekki það, sem nefnt er í 2. athugasemd 

hér að framan), sem hefur verið fóðrað með loðskinni eða loðskinnslíki eða er með 

loðskinni eða loðskinnslíki á ytra borði, telst til nr. 43.03 eða 43.04 eftir atvikum, 

enda sé um meira en leggingar einar að ræða. 

Með loðskinnslíki er alls staðar í tollskránni átt við sérhverja eftirlíkingu loðskinns, 

sem er úr ull, hári eða öðrum trefjum, sem eru límdar eða saumaðar saman við leður, 

spunaefni eða annað efni. Ofnar eftirlíkingar af loðskinni flokkast sem spunavörur 

(t. d. nr. 58.04). 

m
e
m
e
 5
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43.01 00 Loðskinn óunnin ..........0000000 00. nn ns 40% 
43.02 00 Loðskinn, sútuð eða unnin (þar með teljast loðskinn saumuð saman í 

plötur, krossa o. þ. h.); loðskinnshlutar og afklippur (þar með talin höfuð- 
skinn, skinn af fótum og skottum), ekki saumuð saman .............. 50% 

43.03 00 Vörur úr loðskinnum .........0.......0000eeneeene 65% 
43.04 Loðskinnslíki og vörur úr því: 

01 Lodskinnsliki .............00.000.nnnssssnnssr 40% 
09 Vörur úr loðskinnslíki .........000rereseerersseenesrseneneeee 65% 

IX. flokkur. 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol; korkur og korkvörur; 

körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum. 

44. kafli. 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol. 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans telst ekki: 

a. Trjáviður, sem aðallega er notaður til framleiðslu á ilmvörum, lyfjum, efnum fil 
varnar gegn skordýrum, sveppum o. þ. h. (nr. 12.07). 

Trjáviður, sem aðallega er notaður til litunar og sútunar (nr. 13.01). 

Ávirk viðarkol (nr. 38.03). 
Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum, er teljast til 46. kafla. 

Skófatnaður og hlutar til hans, er teljast til 64. kafla. 

Göngustafir og hlutar til þeirra og hlutar í regnhlífar, sólhlifar, svipur og keyri 
(66. kafli). 
Plötur, flögur, hellur og annað þess konar úr tréspónum, trjáúrgangi og þess háttar, 

límt saman með sementi, gipsi eða öðrum bindiefnum úr steinaríkinu (nr. 68.09). 

Glysvarningur, er telst til nr. 71.16. 

Farartæki og hlutar til þeirra og aðrar vörur í XVII. flokki. 

Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

Hljóðfæri og hlutar til þeirra (92. kafli). i 

Hlutar i skotvopn (nr. 93.06). 
Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 

Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Reykjapípur, pipuhlutar o. þ. h., hnappar, blýantar og aðrar vörur, er teljast til 

98. kafla. 
. Vörur úr trjáviði, sem fluttar eru inn ósamsettar eða í aðskildum hlutum eða eru 

að hluta úr gleri, marmara eða öðru efni, eða hlutar, sem þessum vörum heyra til 

og eru úr þessum tilgreindu efnum, flokkast eins og vörurnar samsettar, enda séu 

hinir einstöku hlutar fluttir inn samtímis. 

. Með orðunum sérstaklega unninn trjáviður í þessum kafla er átt við trjávið, sem 

fyrir kemiska meðferð, vinnslu með vélum eða með öðrum tækjum, hefur fengið 

slíkan þéttleika, hörku eða hæfni, að hann stenzt betur kemisk áhrif, mekanisk áhrif 

eða áhrif frá rafmagni, og sé um samanlímdar plötur eða samanlímdan trjávið að 
ræða, verður vinnslan að vera önnur og meiri en traust samanlíming. 

. Til nr. 44.19—44.28 teljast einnig vörur úr spónlögðum trjáviði, krossviði, holtré, 
sérstaklega unnum trjáviði eða gerviviði. 

. Nr. 44.25 tekur ekki til verkfæra og áhalda, ef málmur er í blöðum þeirra, eggjum, 

tönnum eða hliðstæðum hlutum, sem ákvarða aðalnot þeirra. 
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44.01 00 Eldsneyti úr trjáviði, í bolum eða bútum, greinar eða hríslur í böggum; 
viðarúrgangur, þar með talið sag .............0000000 0... .n nn ann. 40% 

44.02 00  Vidarkol (þar með talin kol úr hnetuskurn), einnig samanlímd ....... 40% 
44.03 Trjábolir óunnir, einnig þótt börkurinn og greinar hafi verið teknar af: 

10 Trjábolir til framleiðslu á viðarslípi (pulp wood) .................. 35% 
20 Trjábolir af barrtrjám, til framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o. þ. h. 35% 
30 Trjábolir af öðrum trjátegundum en barrtrjám, til framleiðslu á borðum, 

plönkum, spæni 0. þh. 22.22.0000. 35% 
40 Námustoðir (pitprops) ..........0.00 nan 35% 

Trjábolir óunnir aðrir: 
51 Staurar og spírur í fisktrönur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ...........00200000 00. nr 2% 
52 Girðingarstaurar ...........200.00 00 20% 
53 Síma- og rafmagnsstaurar ...........00002000 0 enn 35% 
59 Annars ..........02.0.2.0020000 neee 35% 

44.04 Trjåbolir, kantadir å tveimur eda fjérum hlidum, en ekki frekar unnir: 
10 Trjábolir af barrtrjám 2.…...............ssusenennerer nen ernernese 35% 
20 Trjábolir af öðrum trjåtegundum ...........00... 0. nnsnnnnn nn 35% 

44.05 Trjåvidur, sagadur eftir endilångu, flettur eda afbarkadur, en ekki frekar 
unninn, meir en 5 mm að þykkt: 

Úr barrtrjám: 
11 Pilfarsplankar úr „oregon-pine““,,pitch-pine“ eða „„douglas-fir“, 3 x5” 

eða stærri ........00000000 nan 15% 
19 Ånnar ......000000 000 35% 

Úr öðrum trjátegundum: 
21 Úr eik .........0....000 0... sess 15% 
22 Úr beyki .......2..0.2000000 00 neee 40% 
23 Úr birki og hlymi .........0..0000000..n een ne rn 40% 
24 Úr rauðviði (mahogni) ...........0.00000 000. n0 nn 40% 
25 Úr teakviði ..............000.00 00. seen 40% 
29 Annar „2... 40% 

44.06 00 Kubbar til gatnagerðar ...........000000000 00 nn nn 35% 
44.07 00  Járn- og sporbrautaþvertré .............0000000 000 nn nunna 35% 
44.08 00 Trjåvidur í tunnustafi, klofinn, aðeins einn aðalflötur sagaður, en ekki 

frekar unninn; tunnustafir, ef einn aðalflötur er sagaður ávalur, en ekki 

frekar unmir ..............2.002000000.nesnsð sr 3% 

44.09 Trjåvidur i tunnubånd; klofnar stodir; staurar og stafir, yddad en ekki sagad 
niður eftir endilöngu; tréspænir; spænir notaðir við ediksgerð eða vid 
hreinsun á vökvum: 

01 Trjåvidur í tunnubönd ...........00eeeeeeeeesesenerenennnenee 3% 
09 Annað ........00000000 00. 35% 

44.10 00 Trjåvidur í gångustafi, regnhlífar, keyri, golfkylfur, verkfæri, áhöld o. þ. h., 
grófunninn eða gerður sívalur, en ekki renndur, beygður eða frekar unninn 60% 

44.11 00  Tréþráður; eldspýtnaefni; trépinnar í skó ..............0000000....0. 40% 
44.12 00  Viðarull og viðarmjöl ..............00000000 00 ens 35% 
44.13 Trjáviður, heflaður, plægður, grópaður, fasaður eða unninn á annan svip- 

aðan hátt, þar með talið ósamsett efni í parketgólf: 
Ur barrtrjám: 

11 Þilfarsplankar úr „oregon-pine“, „pitch-pine“ eða „douglas-fir“, 

3x5? eða stærri .......0.....00000n nn 15% 
19 Annar ........2000 0000 35% 

Úr öðrum trjátegundum: 
21 Parketstafir ............000.2000000 ner 50% 
29 Annar ........0000 nn 40%
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Spónn og þynnur i krossvið (sagað, skorið eða flagad), ekki yfir 5 mm ad 
þykkt, einnig styrkt með pappír eða spunaefnum ................... 
Krossviður, spónlagður trjáviður og aðrar límdar plötur, einnig í sam- 
bandi við önnur efni, innlagður viður (með áteiknuðu eða máluðu mynstri) 
Holplötur (lamelplötur), einnig lagðar ódýrum málmum .............. 
Sérstaklega unninn (improved) viður í plötum, blokkum eða þess konar 
Gervitrjáviður úr spónum, sagi, viðarmjöli eða öðrum viðarkenndum úr- 
gangi, haldið saman með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðru líf- 
rænu bindiefni, í plötum, bitum eða þess háttar .................... 

Ramma- og húsgagnalistar úr trjáviði og listar með hvers konar þverskurði 
til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir og annað þess háttar ......... 
Myndarammar, rammar fyrir spegla og aðrar slíkar umgerðir úr trjáviði 
Umbúðakassar, rimlakassar, öskjur og aðrar umbúðir úr trjáviði, samsett, 

ósamsett eða samsett að nokkru leyti .................0000000000... 
Ámur, tunnur, ker, balar, fötur og aðrar slíkar beykisvörur úr trjáviði, 

hlutar í þessar vörur, þó ekki tunnustafir þeir, sem teljast til nr. 44.08: 
Kjöttunnur og hlutar til þeirra ........0.0000000 0020... 
Síldartunnur og hlutar til þeirra ......000000.0.0. 000... 
Annað .......2200000000 rann 

Trésmíðavörur til bygginga (þar með talin ósamsett tilsniðin hús og sam- 
sett parketgólf): 

Hurðir, gluggar og karmar til þeirra ..........0.........0...... 
Hús tilhöggvin ..........00000000. 000 
Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákv. fjárm.ráðuneytisins 
Annað .......22200000 000 

Búsáhöld úr trjáviði ....................000.000 0000. 
Verkfæri, áhöld og hlutar til þeirra úr trjáviði (handföng, sköft og þess 
háttar), burstatré, sköft og handföng úr trjáviði fyrir bursta og kústa; skó- 

smíðaleistar og blokkir úr tré, fyrir skósmíði: 
Burstatré .............222.000000 een 

Annað .......222.00000 000 enn 
Snældur, kefli og þess háttar úr renndum viði ...................... 
Gólflampar, borðlampar og önnur ljósatæki, úr trjáviði; húsgögn úr trjá- 
viði, sem ekki teljast til 94. kafla; skrín, vindlingakassar, bakkar, ávaxta- 

föt og hlutir til skreytingar úr trjáviði; öskjur, kistur og hylki úr trjá- 
viði, fyrir verkfæri, teikniáhöld, hljóðfæri o. þ. h.; vörur úr trjáviði til 
persónulegra nota eða til skrauts, sem menn hafa almennt í vösum sínum, 

í handtöskum eða á sér; hlutar úr trjáviði til þessara vara: 
Lampar og önnur ljósatæki úr trjáviði ........................ 
Annað ......0.00000 0000 

Aðrar vörur úr trjáviði, ót. a.: 

Botnvörpuhlerar og bobbingar .........000000000 0000... 

BP 0. ssssersrs sr 
Stýrishjól .......000020..00000eeeee rr 
Hnakkvirki og aktýgjaklafar ............0...000000. 00.00.0000... 
Glugga- og dyratjaldastengur ............0.0.0.0 00.00.0000. 
Herðatré ........2..0200.0..00nenee 

Skápa- og hurðahandföng ..........220020000 00 nnnn nn 
Tréteinar (drýlar) .........00000000002.0n0nn 
Annars seeren sneen ener renere eee, 
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45. kafli. 

Korkur og korkvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Skófatnaður og hlutar til skófatnaðar, er teljast til 64. kafla. 

b. Höfuðfatnaður og hlutar til höfuðfatnaðar, er teljast til 65. kafla. 

c. Leikföng, leiktæki, íþróttaáhöld og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

2. Náttúrlegur korkur lauslega skorinn í ferhyrnd stykki, og náttúrlegur korkur, sem 

tekið hefur verið af yzta barkarlagið, telst til nr. 45.02, en ekki til nr. 45.01. 

45.01 00  Náttúrlegur korkur, óunninn, mulinn eða malaður; korkúrgangur ...... 30% 
45.02 00  Nåtturlegur korkur i stykkjum, plötum, þynnum eða ræmum, þar með taldir 

teningar og ferhyrningar til framleiðslu á töppum ................... 30% 
45.03 Vörur úr náttúrlegum korki: 

01 Netja- og nótakorkur ...........2.00000000 0000 2% 
02 Björgunaráhöld úr korki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..........00.0.0...20. nan 20% 
03 Korktappar .........200..0% 000 n ner 50% 
09 Aðtar ........0.0020 000. 60% 

45.04 Pressadur korkur með eða án bindiefna og vörur úr slíkum korki: 
01 Korkvörur til skógerðar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjår- 

málaráðuneytisins ............00200.0000n 00 30% 
02 Korkplåtur til einangrunar ..............00000000 00... nv... 35% 
03 Vélaþéttingar, pípur o. þ. h. úr korki ..........0.0.0....00000. 35% 
04 Korkparkett ...............000000000 00 50% 
05 Korkur í flöskuhettur ...............00.0000 0... 50% 
09 AÅnnad .......00000000 00 60% 

46. kafli. 

Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum. 

Athugasemdir: 

1. Með fléttiefnum er m. a. átt við strá, hálm, tágar, reyr, bambus, sef, trjáviðarspæni, 

ræmur af viðartrefjum og viðarberki, óspunnin vefjarefni, einþáttunga og ræmur úr 

plasti og pappirsræmur, en ekki ræmur úr leðri, leðurlíki eða flóka, mannshár, hross- 

hár, einþráðunga, né ræmur og spunagarn, sem telst til 51. kafla. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Seglgarn, reipi og kaðlar, einnig fléttað (nr. 59.04). 

b. Skófatnaður og höfuðfatnaður og hlutar til þeirra, er teljast til 64. og 65. kafla. 

c. Ökutæki og hlutar til þeirra úr fléttiefnum (87. kafli). 

d. Húsgögn og hlutar til þeirra (94. kafli). 

3. Með fléttiefnum bundnum saman í plötur í nr. 46.02 er átt við fléttiefni lögð hlið við 

hlið og bundin þannig saman, hvort sem bindiefnið er spunaefni eða annað.
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46.01 00 Fléttur og aðrar þess konar vörur úr fléttiefnum til hvers konar nota, 
einnig fléttaðir borðar ..............022000 0000 0nnðn nanna 35% 

46.02 Fléttiefni bundin saman eða ofin saman í plötur, þar með talið mottur, 
teppi og skermar; flöskustrá: 

01 Mottur til umbúða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjårmåla- 
ráðuneytisins ...........0000000nnsnrrrrrrr rr 20% 

02 Gólfmottur, teppi 0. þ. h. ......2.0000000 0. 90% 
03 Skermar .........0.0000000 000 90% 
09 Annað ........0000000000 00 60% 

46.03 Körfugerðarvörur og aðrar vörur gerðar fyrst og fremst úr fléttiefnum eða 
vörum þeim, sem teljast til nr. 46.01-46.02; vörur úr lúffuknippum: 

01 Fiskkörfur og kolakörfur, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .............0.000000 00. n nn 15% 

02 Töskuhöldur úr fléttiefnum ........00002000 ann 40% 
09 Annað ..........0022000.0 ns 100% 

X. flokkur. 

Efnivörur í pappír; pappi, pappír og vörur úr þeim efnum. 

47. kafli. 

Efnivörur í pappír. 

47.01 Pappírsmassi, vél- eða kemískt unninn úr hvers konar trefjaefni úr jurta- 
ríkinu: 

10 Viðarslíp vélunnið ........0000020000neneeeeree rn 20% 
20 Pappírsmassi úr öðru en trjáviði ..........00000000n0n00 nn... 20% 
30 Viðarmassi kemískur í upplausnarstigum (dissolving grades) ........ 20% 
40 Sóda- og súlfatviðarmassi, óbleiktur ...........0.0000.. 0. v0 00... 20% 

50 Sóda- og súlfatviðarmassi, bleiktur (annar en „dissolving grades“) .... 20% 

60 Súlfitviðarmassi, óbleiktur ...........220000000.nnseenenn nn 20% 
70 Súlfitviðarmassi, bleiktur (annar en ,,dissolving grades“) ........... 20% 
80 Viðarmassi hálfkemískur ...........22...000 00 erase 20% 

47.02 00 Urgangspappir og úrgangspappi; úrgangsvörur úr pappír eða pappa aðeins 
hæfar til pappírsgerðar .............2222000000ennnnnnn nn 20% 

48. kafli. 

Pappír og pappi; vörur úr pappírsmassa, pappír og pappa. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Prentþynnur, er teljast til nr. 32.09. 

b. Ilmpappir og andlitsfarðapappir (nr. 33.06). 

c. Pappir gegndreyptur eða þakinn sápu (nr. 34.01), pappír gegndreyptur eða þakinn 

ræstiefnum (nr. 34.02) og sellulósavatt gegndreypt með fægi- og gljáefnum o. s. frv. 

(nr. 34.05). 
d. Ljósnæmur pappir og pappi (nr. 37.03). 

e. Samfellur af plasti og pappír eða pappa (nr. 39.01—-39.06), vúlkanfiber (nr. 39.03) 

og vörur úr slíkum efnum (nr. 39.07). 

f. Vörur, er teljast til nr. 42.02 (t. d. ferðabúnaður). 

Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum (46. kafli). 

Pappirsgarn og spunavörur úr því (XI. flokkur). Þ
a
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ij. Slípiefni með pappir og pappa sem undirlag (nr. 68.06) og gljásteinsflögur með 
sams konar undirlagi (nr. 68.15). (Hins vegar telst pappír og pappi þakið gljásteins- 
dufti til nr. 48.07.) 

k. Málmþynnur styrktar með pappir eða pappa (XV. flokkur). 

Gataður pappir og pappi í hljóðfæri (nr. 92.10). 

m. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur) eða vörur, 

er teljast til 98. kafla (t. d. hnappar). 
2. Til nr. 48.01 og 48.02 telst einnig pappír og pappi, sem er sléttur, gerður með vatns- 

merki, einnig óekta, svo og pappir og pappi, sem er litaður eða marmararákaður í 

gegn i massanum með hvaða hætti sem er, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd 

hér á eftir. Hins vegar teljast ekki til þessara númera pappir og pappi, sem er frekar 
unninn, í. d. yfirlagður eða gegndreyptur. 

3. Pappir og pappi, sem eru þannig gerðir, að þeir geta talizt til tveggja eða fleiri af 
nr. 48.01—-48.07, teljast til þess númers, sem er síðast í röðinni. 

4. Til nr. 48.01—48.07 telst ekki pappír, pappi eða sellulósavatt í eftirgreindu ásig- 
komulagi: 

a. Í ræmum eða rúllum, sem eru 15 cm á breidd eða minna. 

b. Í rétthyrndum örkum, ef ekkert af hliðunum er yfir 36 cm. 

c. Með annarri lögun en rétthyrndri. 

Handgerður pappír eða pappi af hvaða stærð og lögun sem er telst þó til nr. 48.02, 
ef hinn ójafni kantur, sem myndast við framleiðsluna, hefur ekki verið numinn 
burtu að nokkru eða öllu leyti, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd hér á undan. 

5. Sem veggfóður og linkrústa (nr. 48.11) skoðast einungis: 

a. Pappir í rúllum hæfur til vegg- og loftskreytinga og er 
— annað hvort með einni eða tveimur auðum röndum, með eða án kennimerkis, 

— eða án auðrar randar, litaður, mynsturprentaður, upphleyptur eða skreyttur 
á annan hátt á yfirborði og ekki yfir 60 cm á breidd. 

b. Pappirsbryddingar, pappírsrandir og pappirshorn til vegg- og loftskreytinga. 
6. Nr. 48.15 tekur m. a. til pappirsullar og pappirsræma (einnig samanbrotinna eða 

þakinna á yfirborði), sem ætlað er til notkunar sem fléttiefni, og til salernispappírs 
í rúllum og pökkum, en hins vegar ekki til vara, sem nefndar eru í 7. athugasemd 
hér á eftir. 

7. Til nr. 48.21 teljast m. a. spjöld í statistískar vélar, rifgötuð blöð og spjöld í Jacquard- 
vélar og þess háttar vélar, blúndur, hilluborðar, dúkar, pentudúkar og vasaklútar, 
vélaþéttingar, steyptar og formaðar vörur úr pappírsmassa og fatasnið. 

8. Til þessa kafla telst pappir, pappi og sellulósavatt og vörur úr þeim, með áprentun 
eða myndum, ef þessi áprentun eða myndir eru ekki ákvarðandi um notkun þeirra 
eða valda því, að þær teljast til prentaðra verka í 49. kafla. 

þm
 

. 

Fa 
I. Pappír og pappi í rúllum og örkum. 

48.01 Pappír og pappi (þar með talið sellulósavatt), vélunninn, í rúllum eða 
örkum: 

10 Dagblaðapappír .........2..0.00 2200 4% 
20 Prent- og skrifpappír ........0.0.000..0 000 30% 
30 Kraftpappír og kraftpappi .............0.0 AÐ 30% 
40 Vindlingapappír .......2...00.2000 2. 100% 

Annar: 
51 Bókbandspappi og hliðstæður pappi, einnig karton .............. 30% 
52 Umbúðapappír venjulegur ...............2..000.00 0... 30% 
53 Veggpappi og gólfpappi .................00.00... nn 30% 
59 Ånnad .........000000000 0000 30% 

48.02 00 — Handgerður pappír og pappi .................00. 000. 0n nn 30%
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Pergamentpappír og -pappi og annar feitiheldur pappír og pappi, einnig 
eftirlíkingar, og pergamyn, í rúllum eða örkum: 

Smjörpappír og hvítur pergamentpappír, sem vegur allt að 100 g/m? 4% 
Annað ......0000000 00 30% 

Pappír og pappi úr samanlímdum blöðum, ógegndreypt eða óyfirdregið, 
með eða án innri styrkingar, í rúllum eða örkum .................. 30% 
Bylgjupappir og bylgjupappi, einnig med ålimdu sléttu lagi, einnig krepadur, 
felldur, mynstradur og gatadur, í rúllum og örkum .................. 40% 
Pappír og pappi, línustrikað eða krossstrikað, en ekki prentað á annan 
hátt, í rúllum eða örkum .........0..200000 0000 30% 
Pappír eða pappi, gegndreyptur, húðaður, yfirdreginn, litaður eða skreyttur 
á yfirborði eða áprentaður (þó ekki pappír og pappi, sem telst til nr. 48.06 
eða prentaðar vörur, er teljast til 49. kafla), í rúllum eða örkum: 

Prent- og skrifpappír .........0.02.0 000. 30% 
Annað: 

Pappaumbúðir um mjólk, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............0000000 000 nnnn nn 15% 
Pappír og pappi, vaxborinn eða plastborinn .........0.00000... 30% 
Þakpappi og annar asfaltborinn pappír .......00000..00.0..00. 35% 
Pappír og pappi, áprentaður, ét. a. ......000..00 000... 0... 60% 
Límborinn pappír .......00000000nnsnnnrr 30% 
Veggfóður ..........000000nnnnnn nr 35% 
Einangrunarplötur .........0.2200000000 ee asne nr 40% 
Vaxborinn pergamentpappír utanum fisk til útflutnings, enda sé 
á honum viðeigandi áletrun ........000000000nn nn ene 4% 
Umbúðapappír, áprentaður, utan um brauð ................... 40% 
Pappi til myndamótagerðar ............000000 0... nn sn 25% 
Efni í vélaþéttingar ...........0....00.0nnen er 35% 
Annars .......0.200.0 000 60% 

Síuplötur úr pappírsmassa .............0000000 0000 35% 
Byggingarplötur úr viðartrefjum eða öðrum jurtatrefjum, einnig límdar 
með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðrum þess háttar bindiefnum 40% 

TI. Tilskorinn pappír eða pappi og vörur úr pappír og pappa. 

Vindlingapappír tilskorinn, einnig heftur eða í hylkjum .............. 100% 
Veggfóður og línkrústa; gagnsær gluggapappír .........00.0..00000... 35% 
Gólfpappír og gólfpappi, með eða án línóleumhúðar, einnig tilskorinn ... 35% 
Kalkerpappír og annar pappír til fleirritunar, stensilpappír og annar hlið- 
stæður pappír, tilskorinn, einnig í öskjum ...............00...000... 80% 
Skrifblokkir, umslög, bréfkort, póstkort (án mynda); öskjur, möppur 
o. pb. h., sem aðeins innihalda bréfsefni, umslög og annað af því tagi til 
bréfaskrifta: 

Umslög óáprentuð .......000000000.0nnnnnnn 50% 
Bréfsefni í öskjum, möppum o. þ. h. .....0220000 000... 100% 
Annað ......00200000 ne 80% 

Annar pappír og pappi, tilskorið í stærðir eða form: 
Límbönd ..........0.22002000000 nn 30% 
Rúllur í reiknivélar, ritsimatæki o. b. h. ......00000000 000... 50% 
Skrifpappír, fjölritunarpappír og teiknipappír, óáprentaður ...... 50% 
Salernispappír ........0000000 0000 50% 
Tilskornar síuplötur ..........00022200000nnr ern 35% 
Hólkar (umbúðir úr pappír) ......2000eeseeeseesseerennnnene 35% 
Annars ........020000 ens 80%
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Prentadar bækur, blöð, myndir og annað prentað mál; handrit, 

Kassar, pokar og aðrar slíkar umbúðir, úr pappír og pappa: 
Pappakassar og öskjur ..........2..0000.0s nennt 
Pappírspokar margfaldir til umbúða, að flatarmáli 0,2 m? og þar yfir 
útflattir, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 
Pappírspokar margfaldir til umbúða um kartöflur, enda sé á þeim 
viðeigandi áletrun ............00000sensenseessssrnnnr 
Pappírspokar til vélpökkunar á vörum, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............0000000.......... 
Aðrir pappírspokar ..........000000.esnsnenn 
Pappakassar utan um fisk til útflutnings, enda sé á þeim viðeig- 
andi áletrun ........2200000000 nn 
Pappírspokar, margfaldir, utan um fiskafurðir til útflutnings, enda 

sé á þeim viðeigandi áletrun .........2.22.0000. 000... 0... 
Annað .......0.20000000ne nr 

Spjaldskrárkassar, seymsluöskjur og annað þess háttar úr pappír og pappa, 
til notkunar í skrifstofum, verzlunum 0. hb. h. ..........000000.0.... 
Skrifstofubækur, stílabækur, minnisbækur og blokkir, pöntunarbækur, 
kvittunarblokkir, dagbækur, ritundirlög, bréfa- og skjalabindi, bókabindi, 

skrifmöppur og annað þess háttar úr pappír og pappa; sýnishornaalbúm 
og önnur albúm og bókahlífar úr pappír og pappa: 

Frímerkjaalbúm ..........2.220000 000 ssssnnnnr rr 
Annað ......002000nn renn 

Vörumiðar og merkimiðar, einnig áprentað og límborið: 
Vöru- og merkimiðar, óáprentaðir ............00000000.00000.. 
Áprentaðir merkimiðar fyrir útflutningsafurðir ................. 
Annað .....00.00000 ner 

Vinzli, spólur og annað þess háttar úr pappírsmassa, pappír eða pappa, 
einnig gatað eða hert .............0200000. 000 nrnnn nr 
Aðrar vörur úr pappírsmassa, pappír, pappa eða sellulósavatti: 

Pípur og vélaþéttingar og hliðstæðir smáhlutir til véla ......... 
Spjöld í gataspjaldavélar, línuritaspjöld, pappír og pappírsrúllur í 
sjálfritandi vélar ...........000000.0.nsnsrsssnr 
Lampar og lampaskermar .........22000000. 0 near 
Servíettur, handþurrkur, dúkar, bakkar o. þ. h. ................ 

Pappír í dýptarmæla ..........0022000 0000 ssnnr ss 
Umbúðakassar og öskjur úr pappírsmassa eða sellulósavatti 
Dömubindi og barnableiur .........%%.200000.asnnnnn 
Fatnaður ..........00200200 000 
Annars ........0.0.00 enn 

49. kafli. 

vélrituð verk og uppdrættir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Pappir, pappi, sellulósavatt og vörur úr þessum efnum með áprentun eða myndum, 
ef áprentunin eða myndirnar eru ekki aðalatriðið fyrir eðli varanna og notkun 
(48. kafli). 
Spil og aðrar vörur, er teljast til einhvers númers 97. kafla. 

Frumgerðir af stungum, þrykki og steinprentun (nr. 99.02), frímerki, stimpil- 

merki og Önnur slik merki í nr. 99.04, safnmunir og aðrar vörur, er teljast til 

99. kafla. 

b. 

c.
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2. Blöð og timarit, sem heft eru í annað en pappir, og tvö eða fleiri eintök eða hefti 
af blöðum og tímaritum bundin saman, teljast til nr. 49.01, en ekki til nr. 49.02. 

3. Til nr. 49.01 telst einnig: 

a. Endurprentanir af listaverkum, teikningum o. þ. h. með tilheyrandi texta um 

verkin eða höfunda, tölusett til að bindast saman. 
b. Myndir, sem fylgja bundnum bókum eða eru viðbætur við þær. 

c. Bækur og bókahlutar, sem flutt er inn í heftum eða örkum og hefta á saman 

eða binda á inn. 

Prentmyndir og myndir án texta, í heftum eða lausum örkum teljast hins vegar 
til nr. 49.11. 

4. Til nr. 49.01 og 49.02 telst hvorki prentað mál, sem er gefið út í auglýsingaskyni af 
aðila eða fyrir aðila, sem þar er tilgreindur, né prentað mál, sem fyrst og fremst er 

gefið út í auglýsingaskyni (þar með talin ferðakynningarstarfsemi). Slíkt prentað 

mál telst til nr. 49.11. 
5. Með myndabókum fyrir börn (nr. 49.03) er átt við barnabækur, bar sem myndirnar 

en ekki textinn eru aðalatriðið. 
6. Til handrita og vélritaðra verka (nr. 49.06) teljast einnig vélrituð eftirrit og eftir- 

myndir af verkunum á ljósnæman pappir. Ákvæði þessa kafla um prentuð verk gilda 
einnig um sams konar efni fjölritað. 

7. Með póstkort með mynd í nr. 49.09 er átt við kort, þar sem myndin er aðalatriðið 
og prentunin á það bendir til notkunar þess sem póstkorts. 

49.01 Prentaðar bækur, bæklingar og önnur þess konar rit, einnig einblöðungar: 
01 Á íslenzku ...............00 00... 30% 
09 Á erlendu máli .................000..0 0000 0 

49.02 00 Blöð og tímarit, einnig með myndum ................000.0..0000.... 0 
49.03 00 Myndabækur og teiknibækur fyrir börn ….….…....…....................... 0 
49.04 00 Hljédfæranétur, prentaðar eða skrifaðar, einnig bundnar og með myndum 0 
49.05 Landabréf, sjókort og önnur þess háttar kort alls konar, þar með taldar 

kortabækur og veggkort, prentuð; prentuð jarðlíkön og himinmyndarlíkön: 
01 Landabréf, sjókort og önnur þess háttar kort af Íslandi og land- 

grunninu, þar með taldar kortabækur og veggkort .............. 0 
02 Önnur landabréf, sjókort 0. þ. h. ........000.0000. 000 0 
03 Jarðlíkön og himinmyndarlíkön ..................00.000000.0.... 0 

49.06 00  Bygginga- og vélauppdrættir, aðrir tæknilegir uppdrættir og aðrir slíkir 
uppdrættir, í frumriti eða eftirmyndir; handrit og vélrituð verk ........ 0 

49.07 Ónotuð frímerki, stimpilmerki og önnur slík merki, sem eru gild eða verða 

01 Frímerki ónotuð ......................0000 00. 0 
02 Peningaseðlar ..........................200. 0000. 0 
09 Annað ...........0.0000000 0020. 30% 

49.08 00  Færimyndir alls konar .....................000000.0 000 50% 
49.09 00 Póstkort, jólakort og önnur hamingjuóskakort með myndum, prentuð á 

hvaða hátt sem er, einnig með skrauti .............................. 100% 
49.10 00  Almanåk alls konar úr pappír og pappa, þar með taldar almanaksblokkir 30% 
49.11 Annað prentað mál, þar með taldar prentaðar myndir og ljósmyndir: 

01 Auglýsingaspjöld, auglýsingaskilti, auglýsingabækur o. þ. h., með 
erlendum texta .....................00 000. 0 

02 Biblíumyndir og myndir til notkunar við kennslu í skólum .... 0 
09 Annars .............00000 0. 80%
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XI. flokkur. 

Spunaefni og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. 

b. 

"a
ð 

og
 

Burstir og dýrahár til burstagerðar (nr. 05.02), hrosshár og hrosshársúrgangur 

(nr. 05.03). 

Mannshár og vörur úr því (nr. 05.01, 67.03 og 67.04), þó ekki síudúkur og 

grófgerður vefnaður úr mannshári til notkunar í olíupressur og til annars þess 

háttar, er telst til nr. 59.17. 

Efni úr jurtaríkinu, sem teljast til 14. kafla. 
Asbesttrefjar (nr. 25.24) og vörur úr asbesttrefjum (nr. 68.13 og nr. 64.14). 

Vatt, bindi og aðrar þess konar vörur til notkunar við lækningar og þráður til 

að sauma saman skurði og sár (nr. 30.04 og 30.05). 

Ljósnæmur vefnaður (nr. 37.03). 
Einþáttungar úr plasti, sem hvergi eru minni en 1 mm í þvermál, og ræmur úr 

plasti (tilbúinn hálmur og þess háttar), sem eru meira en 5 mm að breidd (39. 
kafli); enn fremur fléttur og vefnaður úr slíkum einþáttungum og ræmum 

(46. kafli). 
. Ofin spunaefni og flóki, gegndreypt, þakin eða limd saman með gúmmii, og vörur 

úr slíkum efnum, er teljast til 40. kafla. 
Húðir og skinn með ull eða hári (41. og 43. kafli), vörur úr loðskinni (nr. 43.03) 

ásamt eftirlíkingum af loðskinni og vörum úr þeim (nr. 43.04). 
Reiðtygi og aktygi, handtöskur og annað þess háttar til ferðalaga (nr. 42.01 

og 42.02). 
Sellulósavatt (48. kafli). 

Skófatnaður og hlutar til hans, legghlífar og aðrar þess konar vörur, er teljast 
til 64. kafla. 
Höfuðfatnaður og hlutar til hans, er teljast til 65. kafla. 
Hárnet hvers konar (nr. 65.05 eða eftir atvikum 67.04). 

Tilbúin blóm, blævængir og aðrar vörur, er teljast til 67. kafla. 

Garn, snúrur, vefnaður og annað þess háttar þakið slipiefni (nr. 68.06). 

Glertrefjar og vörur úr þeim aðrar en útsaumur gerður úr glerþráðum á sjáan- 
legum grunni (70. kafli). 
Húsgögn og rúmfatnaður (94. kafli). 

Leikföng, leiktæki, íþróttaáhöld og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

. Vörur úr spunatrefjum, sem teljast til einhvers númers í 50.—57. kafla og gerðar 

eru úr tveim eða fleiri trefjategundum, flokkast til kafla og númera, sem hér segir: 
a. Vörur, sem í er meira en 10% að þunga af náttúrlegu silki, teljast til 50. kafla, 

og við flokkun í númer í kaflanum skal við þá tegund hins náttúrlega silkis 

miðað, sem mest er af í vörunni reiknað eftir þyngd, og þannig með farið 

eins og varan væri öll úr þeirri silkitegund einni. 

b. Allar aðrar vörur flokkast í samræmi við þá spunatrefjategund, sem mest er 

af að þunga í vörunni, og þannig með farið eins og varan væri öll úr þeirri 

trefjategund einni. 

Þegar farið er eftir því, er að ofan greinir, gilda eftirfarandi reglur: 

a. Málmgarn skal skoðast sem sérstakt spunaefni og þungi þess tekinn sem saman- 

lagður þungi spunatrefjanna og málmþráðanna, sem það er gert úr. Við toll- 

flokkun vefnaðar ber að telja málmþráð sem spunaefni. 
b. Þegar í tollskrárlið er gert ráð fyrir, að vörur séu úr mismunandi spunatrefja- 

tegundum (t. d. mismunandi tegundum náttúrlegs silkis, ullar o. s. frv), ber 

að skoða þessar mismunandi trefjategundir sem eina tegund.
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Í öllum öðrum tilvikum en því, er um getur í athugasemd 2.B.a hér að framan, 

skal þungi allra annarra efna en sjálfra spunatrefjanna ekki teljast með í 
þunga vörunnar. 

GC. Ákvarðanir þær, sem getið er í athugasemd 2.A og 2.B hér að framan, taka 

einnig til garns, sem um getur í athugasemd 3 og 4 hér á eftir. 

A. Í XI. flokki skoðast seglgarn, línur og kaðlar (þó með þeim undantekningum, 

er greinir í athugasemd 3.B), garn (ótvinnað, eintvinnað eða margtvinnað), sem 

Þannig er gert, er nú segir: 

a. 

d. 

b. 
C. 

d. 

€. 

A. Garn umbúið til smásölu í 50., 51., 53., 54., 55. og 56. kafla, annað en það, sem 

greinir í athugasemd 4.B hér að neðan, telst eftirfarandi: 

a. 

Garn úr náttúrlegu silki eða endurnotuðum silkitrefjum eða gervitrefjum, sem 

lýst er í athugasemd 1.b í 51. kafla (þar með talið garn úr tveim eða fleiri 

einþáttungum, er teljast til 51. kafla), sem vegur meira en 2 g/m (18000 denier). 

Garn úr tilbúnum trefjum í samræmi við skýrgreiningu í athugasemd 1.a við 

51. kafla (þar með talið garn úr tveim eða fleiri einþáttungum, er teljast til 

51. kafla), sem vegur meira en 1 g/m (9000 denier). 

Garn úr hampi eða hör: 

1. Pólerað eða fágað. 

2. Ópólerað og ófágað, sem vegur meira en 2 g/m. 

Garn úr kókostrefjum gert úr þrem eða fleiri þráðum. 

Garn úr öðrum trefjum úr jurtaríkinu, sem vegur meira en 2 g/m. 

Garn styrkt með málmi. 
e 
f 

B. Sem seglgarn, línur og kaðlar skoðast ekki: 

a Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári, og pappirsgarn, enda sé það ekki 
styrkt með málmi. 
Vöndlar (tow), trefjabönd og forgarn úr tilbúnum spunatrefjum. 

Silkiormaspuni (silk worm gut), eftirlíkingar af girni (catgut) úr silki eða 
tilbúnum spunatrefjum ásamt einþáttungum, er teljast til 51. kafla. 

Garn í sambandi við málmþráð eða yfirdregið með málmi (þó ekki garn 

styrkt með málmi). 

Chenillegarn og yfirspunnið garn, er telst til nr. 58.07. 

Garn í hnyklum eða á vinzlum, keflum, pappahólkum eða öðru þess háttar, 
Þegar þungi hvers stykkis (með kefli eða öðru því, sem á er undið) fer 

ekki fram úr: 

1. 200 g, sé um garn úr hör eða rami að ræða, 

2. 85 g, sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 
trefjum að ræða, 

3. 125 g, sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða. 

Garn í hespum eða skreppum, þegar þungi hverrar hespu eða skreppu fer 

ekki fram úr: 
1. 85 g, sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

trefjum að ræða, 

2. 125 g, sé um garn úr Öðrum spunatrefjum að ræða. 

Garn í hespum eða skreppum, sem skipt er í sundur með þráðum, þannig að 

minni hankir séu sjálfstæðar og allar jafnar að þyngd, sem ekki fer fram úr: 

1. 85 g, sé um garn úr náttúrlegu silki eða endalausum tilbúnum spuna- 

trefjum að ræða, 

2. 125 g, sé um garn úr öðrum spunatrefjum að ræða. 

B. Garn umbúið til smásölu telst ekki: 

a. Ótvinnað garn úr hvers konar spunatrefjum, nema það, er hér segir: 

1. Ótvinnað garn úr ull eða öðru fingerðu dýrahári, enda sé það óbleikt. 

2. Ótvinnað garn úr ull eða öðru fingerðu dýrahári, sem hefur verið bleikt, 

litað eða þrykkt, þegar lengd þess er undir 2000 m/kg.
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b. Tvinnað eða margtvinnað garn, óbleikt: 
1. Úr náttúrlegu silki, hvernig sem frá því er gengið. 
2. Úr öðru efni en ull eða öðrum fingerðum dýrahárum, enda sé það í hesp- 

um eða skreppum. 
2. Tvinnað eða margtvinnað garn úr náttúrlegu silki, bleikt, litað eða þrykkt, 

begar lengdin er 75000 m/kg eða meira. 
d. Ótvinnað, tvinnað eða margtvinnað garn úr hvers konar spunatrefjum: 

1. í krossbrugðnum hespum eða skreppum, 
2. á spólum eða öðru þess konar, sem gefur til kynna, að nota eigi garnið í 

spunatrefjaiðnaði. 

3. a. Snúðofið telst efni vera (nr. 55.07), þegar uppistaðan er að öllu eða nokkru leyti 
mynduð úr föstum þráðum og snúðþráðum, sem vafið er hálfar eða heilar um- 

ferðir eða meira utan um hina föstu uppistöðuþræði og mynda lykkjur, er halda 
ivafsþráðunum föstum. 

b. Ómynstrað (nr. 58.08) telst það efni, sem er gert úr kerfi af möskvum eins í 
lögun og að stærð alls staðar á yfirborðinu án nokkurs mynsturs eða fyllingar á 

möskvunum. Ekki er tekið tillit til smámillibila, sem verða til, er möskvarnir eru 

gerðir. 

6. Með unnum vörum er í þessum flokki átt við: 

a. Vörur, sem eru klipptar og hafa aðra lögun en rétthyrnda. 

b. Vörur, sem eru tilbúnar til notkunar að vefnaði loknum eða tilbúnar til notkunar 

eftir einfalda klippingu án þess að þörf sé saumaskapar eða annarrar meðferðar 

(t. d. sumar tegundir af burrkum, handklæðum, borðdúkum, hálsklútum og 
teppum). 

c. Vörur. sem eru saumaðar eða faldaðar (þó ekki vörur í metramáli, sem eru 
klipptar og hafa verið saumaðar eða faldaðar einungis til þess að fyrirbyggja, 

að vefnaðurinn trosni) eða eru með hnýttu kögri á einum kanti eða fleiri. 
d. Vörur, sem eru sniðnar (lögunin skiptir ekki máli) og úr hafa verið dregnir 

Þræðir. 
e. Vörur, sem hafa verið saumaðar saman, settar saman með límingu eða á annan 

hátt (þó ekki vörur í metramáli úr tveim eða fleiri lengdum sama efnis, sem 
hafa verið skeyttar saman á endunum hver fram af annarri og vörur i metra- 
máli samsettar úr tveim eða fleiri lögum af efni, einnig þótt vatt sé haft sem 
millilag). 

7. Til kaflanna 50 til 57 og einnig — enda sé annað ekki tekið fram — til kaflanna 
58 til 60 teljast ekki vörur, sem samkvæmt skýrgreiningu í 6. athugasemd hér að 
ofan geta skoðazt unnar. Til kaflanna 50 til 57 teljast ekki vörur, sem talizt geta til 

kaflanna 58 eða 59. 

8. Sé ekki annað tekið fram í viðkomandi tollskrárnúmeri, telst segl- og presennings- 
dúkur vera 

a. ómjúkur þéttofinn vefnaður gerður úr tví- eða margtvinnuðu garni, enda sé hver 
fermetri dúksins 500 g eða meira, 

b. ómjúkur þéttofinn vefnaður gerður úr eintvinnuðu garni, enda sé hver fermetri 
dúksins 600 g eða meira, 

úr spunatrefjum úr jurtaríkinu eða stuttum gervitrefjum, einnig þótt dúkurinn sé 
gegndreyptur með kemískum efnum, feiti eða tjöru. Sé dúkurinn gegndreyptur eða 
þakinn öðrum efnum, telst hann því aðeins vera segl- eða presenningsdúkur, að 
bungi spunatrefjanna sé 500 g eða meira hver fermetri. 

A 26
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50. kafli. 

Silki og silkiúrgangur. 

50.01 00 Silkiormahjúpar, sem nota má til afvinglu ................. se 20% 

50.02 00  Náttúrlegt silki, óspunmið ........0.0..200000 00 er ennnsennnn nn... 20% 

50.03 00 Urgangur náttúrlegs silkis (þar með talið chappe-silki, bourette-silki og 

silkiormahjúpar, sem ekki er hægt að nota til afvinzlu ásamt uppkembd- 

um silkivefnaði) ...........00000000.00nnenneeernrr rn 30% 

50.04 00 Garn úr náttúrlegu silki (þó ekki garn úr chappe-silki og bourette-silki), 

ekki umbúið til smásölu ..............002000000v0nvennnn erg. 35% 

50.05 00 Garn úr chappe=silki, ekki umbúið til smásölu ..................0... 35% 

50.06 00 Garn úr bourette-silki, ekki umbúið til smásölu ..................... 35% 

50.07 00 Garn úr náttúrlegu silki, chappe-silki og bourette-silki, umbúið til smásölu 40% 

50.08 00 — Silkiormaspuni; eftirlíkingar af girni (catgut) úr náttúrlegu silki ...... 60% 

50.09 00  Vefnadur úr náttúrlegu silki (þó ekki bourette-silki) ................. 40% 

50.10 00 Vefnadur úr bourette=silki ..............0.0200000000neneennnen 0... 40% 

51. kafli. 

Endalausar tilbúnar trefjar. 

Athugasemdir: 

1. Með tilbúnum trefjum er hvarvetna í tollskránni átt við trefjar eða spunaþræði, 

sem gerðir eru úr lífrænum pólymerum: 

a. Með pólymerisation eða þéttingu úr mónómerum lífrænum efnum, t. d. pólya- 

midum, pólyesterum, pólyúretönum og pólyvinylderivötum. 

b. Með kemiskri umbreytingu á náttúrlegum lífrænum pólymerum (svo sem sellulósa, 

kaseíni, próteinum og alginötum), t. d. viskósa-, acetat-, kopargervisilki og alginat- 

trefjar. 

. Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum spunatrefjum teljast ekki til nr. 

51.01, heldur til 56. kafla. 

. Sem garn úr endalausum tilbúnum trefjum skoðast ekki garn gert að meginstofni 

úr trefjum, sem slitnar hafa verið í sundur á vélrænan hátt (56. kafli). 

. Einþáttungar úr tilbúnu trefjaefni, sem hvergi eru meira en Í mm í þvermál, teljast 

til nr. 51.01, þegar þungi þeirra er minni en 6,6 mg/m (60 denier), en annars til 

nr. 51.02. Einþáttungar, sem hvergi eru minni en Í mm i þvermál, teljast til 39. kafla. 

Ræmur úr tilbúnu trefjaefni (tilbúinn hálmur og þess háttar) teljast til nr. 

51.02, þegar breidd ræmunnar er ekki meira en 5 mm, en annars til 39. kafla. 

51.01 Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, ekki umbúið til smásölu: 

Úr syntetískum trefjum: 

11 Til veidarfæragerdar, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun fjår- 

målaråduneytisins ....00000ueeeeeereeeeerer ere renenennnnnne 0 

19 Annað ........0.00n enn 10% 

20 Úr uppkembdum trefjum ........0.0.000enenuenenenennr near 10% 

51.02 Einþáttungar, ræmur (tilbúinn hálmur og þess háttar) og eftirlíkingar af 

girni (catgut) úr tilbúnu trefjaefni: 
Úr syntetísku trefjaefni: 

11 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .......2200000000rnnennvenneennerr rr 0 

19 Annars .....00.20 sess 10% 

20 Úr uppkembdum trefjum ,...0.00n0ne ne sensrnsnrnrne nr 10%
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51.03 Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, umbuid til smásölu: 

10 Úr syntetískum trefjum ..................0. 25% 
20 Úr uppkembdum trefjum 22.00.2000... 25% 

51.04 Vefnaður úr endalausum tilbúnum trefjum (þar með talinn vefnaður úr 
einþáttungum og ræmum, er teljast til nr. 51.01 eða 51.02): 

10 Úr syntetískum trefjum .................... 40% 
20 Úr uppkembdum trefjum 2... 40% 

52. kafli. 

Spunavörur í sambandi við málm. 

52.01 00  Málmgarn, spunnið úr trefjagarni og málmi, eða þakið með málmi með 
hvers konar aðferð ...................000.000 00. 000 rn 25% 

52.02 00  Vefnadur úr málmþræði eða úr garni, sem telst til nr. 52.01, enda sé hann 
nothæfur til fatnaðar, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess háttar .. 40% 

53. kafli. 

Ull og annað dýrahár. 
Athugasemd: 

Með fíngerðum dýrahárum er átt við hár af alpaka, lama, vikuna, yakuxa, úlfalda, 
angórageit, tíbetgeit, kashmirgeit og öðrum svipuðum geitum (þó ekki hinni venjulegu 
geit), kaninu (þar með talin angórakanina), héra, bifur, bifurrottu og bísamrottu. 

53.01 Ull, hvorki kembd né greidd: 

10 UW óþvegin eða þvegin á skepnunni ............00...00 000... 20% 
20 Önnur ull ..........0... 0. 20% 

53.02 Önnur dýrahár (fíngerð eða grófgerð), hvorki kembd né greidd: 
10 Fíngerð hár ..............000.200n ne 20% 
20 Grófgerð hár ...........2...00000 ene 20% 

53.03 00 Urgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), þó ekki tættur 
eða kembdur ...................0.200 0000. nr 20% 

53.04 00 Urgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), tættur eða 
kembdur (þar með taldar tættar tuskur) ..............0.0.00.000.00.. 20% 

53.05 Ull og annað dýrahár (fíngert eða grófgert), kembt eða greitt: 
10 UL og annað dýrahár, kembt eða greitt (annað en lopadiskar úr ull) .... 0 
20 Lopadiskar úr ull ...............0.00... 000 5% 

53.06 00 Garn úr ull, annað en kambgarn (woollen yarn) ekki umbúið til smásölu: 
01 Garn þar sem hver þráður einspunninn vegur 1 gr. eða minna 

hverjir 16 metrar ..........200000000000. 25% 
09 Annað .........200000 00 nan 35% 

53.07 00 Kambgarn úr ull (worsted yarn) ekki umbúið til smásölu: 
01 Garn þar sem hver þráður einspunninn vegur 1 gr. eða minna 

hverjir 16 metrar ............2..000.0000 00. 25% 
09 Annað ........220200000nr rr 35% 

53.08 00 Garn úr fíngerðu dýrahári (kembdu eða greiddu), ekki umbúið til smásölu 35% 
53.09 00 Garn úr hrosshári og öðru grófgerðu dýrahári, ekki umbúið til smásölu 35% 
53.10 00 Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), umbúið 

til smásölu ..............0...2..00.000 00... 40% 
53.11 00  Vefnadur úr ull eða fíngerðu dýrahári ............................. 40% 
53.12 00  Vefnaður úr grófgerðu dýrahári öðru en hrosshári .................. 40% 
53.13 00  Vefnaður úr hrosshári ......... ARA 40%
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54. kafli. 

Hör og ramií. 

Hör, óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn; hörruddi og úrgangur úr 

hör (þar með taldar tættar tuskur) ............000000 0... a. 0000... 0 

Ramí, óunnið eða tilreitt, þó ekki spunnið; ramíruddi og úrgangur úr 

ramí (þar með taldar tættar tuskur) ........0..0.00.00. 0... seernes 0 

Garn úr hör eða ramí, ekki umbúið til smásölu: 

Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ..........000000.eeeennnnrennn ni... 0 

Annað ....0.0.000000 00 10% 

Garn úr hör eða ramí, umbúið til smásölu .................0000. 2. 25% 

Vefnaður úr hör eða ramí: 
Segl- og presenningsdúkur ..........0000000eeenssecrrnnn 25% 

Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða ramí eða 

úr þeim efnum ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .......... 40% 

Annar .......0000. eens 40% 

55. kafli. 

Baðmull. 

Baðmull, hvorki kembd né greidd ............00000.0. 0000... 0... 0 

Baðmullarlinters .........00000000.0ssessrssnssns neesnenseese 0 

Baðmullarúrgangur (þar með taldar tættar tuskur), hvorki kembdur né 

greiddur: 
Vélatvistur ........00000000nnn enn 35% 

Annar .......0n eens 30% 

Badmull, kembd eða greidd ........02000ueeesseeeee en snesnnnnnnee 30% 

Garn úr baðmull, ekki umbúið til smásölu: 
Óbleikt og ómersað: 

Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ........020000000eeeessrennnseernnn 0 

Netjagarn, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun fjårmålarådu- 

neytisins ....0.0.0snsensrsnserrnennsns rr 0 

Ånnars ......e0seese rns 5% 

Annað: 
Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 

neytisins .......000ernsrnnsrnnennersseennstsrrnrr nr 0 

Annars .......0000 000 5% 

Garn úr baðmull, umbúið til smásölu: 

Tvinni ........000000000nnne nn 25% 

Annað .......20000.enee ns 25% 

Snúðofin efni úr baðmull: 
Óbleikt og ómersað ........0.0000000ne avenue nennen renn 40% 

Önnur 00. 40% 

Handklæðafrottéefni og svipuð frottéefni úr baðmull: 

Óbleikt og ómersað ........2.0000.00venennernennrnrt senn 40% 

Önnur „20.00.0000. AARON 40%
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Annar vefnaður úr baðmull: 
Óbleiktur og ómersaður: 

Segl- og presenningsdúkur, sem vegur yfir 500 g hver fermetri .. 
Segl- og presenningsdúkur, sem vegur 300—500 g hver fermetri .. 
Vefnaður, ólitaður og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða baðmull 
ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .................0.00... 
Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða baðmull 
ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .....................0.. 
Annars ....0...002000 ner 

Annar: 

Segl- og presenningsdúkur, sem vegur yfir 500 g hver fermetri .... 
Segl- og presenningsdúkur, sem vegur 300—500 g hver fermetri .. 

Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða 

baðmull ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ................ 
Annars „.......0020000000 ner 

56. kafli. 

Stuttar tilbúnar trefjar. 

Athugasemd: 

Sem vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum (nr. 56.02) skoðast 
einungis vöndlar, sem myndaðir eru úr samhliða þráðum sömu lengdar og vöndullinn, 
og sem 

a
p
 

eru yfir 2 m að lengd, 

eru með færri snúninga en 5 umferðir á hverjum m, 
eru myndaðir úr þráðum, sem vega minna en 6,6 mg/m (60 denier), 
eru teygðir svo mikið, að ekki sé hægt að teygja þá til viðbótar meira en svo, að 
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lengd þeirra tvöfaldist (á einungis við um trefjar nefndar í athugasemd 1.a við 
51. kafla), 

e. eru að þyngd yfir 0,5 g/m (4500 denier), sé um trefjar að ræða, sem nefndar eru 
í athugasemd 1.b við 51. kafla, en yfir 1,66 g/m (15000 denier), sé um trefjar að 
ræða, sem nefndar eru í athugasemd 1.a við 51. kafla. 

Vöndlar (tow), sem eru ekki yfir 2 m að lengd, teljast til nr. 56.01. 
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56.02 

56.03 

56.04 
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19 
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00 
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20 

Stuttar tilbúnar trefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti undir- 
búnar undir spuna: 

Úr syntetiskum trefjum: 
Til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ...................0.00.0 00. 
Annað .......0.0000002000 00 

Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum: 
Ur syntetískum trefjum .................0.0 00 
Úr uppkembdum trefjum ........0 rr 

rgangur úr stuttum tilbúnum trefjum (þar með talinn garnúrgangur og 
tættar tuskur), hvorki kembdur, greiddur né að öðru leyti undirbúinn undir 
SPUMA suse ss 
Stuttar tilbúnar trefjar og úrgangur slíkra trefja, kembdar, greiddar eða 
að öðru leyti undirbúnar undir spuna: 

Syntetískar trefjar ..............0.0.0. 000. 
Uppkembdar trefjar ................0.0 000...
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56.05 Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, ekki um- 
búið til smásölu: 

Úr stuttum syntetískum trefjum: 
11 Til veidarfæragerdar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjår- 

málaráðuneytisins ...........00..0000sssssnsnssn sr 0 
19 Annað ........00000000. 0. 10% 
20 Úr stuttum uppkembdum trefjum ...........200.0 0000 ner 10% 

56.06 Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, umbúið til 
smásölu: 

10 Úr syntetískum trefjum ................ 00 nr rr 25% 
20 Úr uppkembdum trefjum ..........0...000 eeen 25% 

56.07 Vefnaður úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja: 
Úr syntetískum trefjum: 

11 Segl- og presenningsdúkur ...........00.00000... neee... 25% 
19 Annar .......0.0000000 0000 40% 

Úr uppkembdum trefjum: 
21 Segl- og presenningsdúkur ...............0000.. 0000 enn... 25% 
29 Annar .........0000 0000 40% 

57. kafli. 

Önnur spunaefni úr jurtaríkinu; pappírsgarn og vefnaður úr því. 

57.01 00  Hampur (cannabis sativa), óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn; 

hampruddi og úrgangur úr hampi (þar með talinn garnúrgangur, tættar 
tuskur og tættar línur og kaðlar) ...............000000 00... ....... 0 

57.02 00  Manilahampur (musa textilis), óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn; 
ruddi og úrgangur úr manilahampi (þar með talinn garnúrgangur, tættar 
tuskur og tættar línur og kaðlar) ...............000000 00.00.0000... 0 

57.03 00  Júta, óunnin eða tilreidd, þó ekki spunnin; ruddi og úrgangur úr jútu (þar 

með talinn garnúrgangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar) .... 0 
57.04 Önnur spunaefni úr jurtaríkinu, óunnin eða tilreidd, þó ekki spunnin; 

ruddi og úrgangur úr þessum spunaefnum (þar með talinn garnúrgangur, 
tættar tuskur og tættar línur og kaðlar): 

10 Trefjar úr sisalhampi og öðrum agavategundum og ruddi og úrgangur 
úr þeim .........0002000. anne 0 

Annað 
21 Húsgagnatróð í plötum ...........00..00000eonnneenrn rrenee 35% 
29 Annars ......0..000000nnr rr 0 

57.05 Garn úr hampi: 
01 Eingirni til veidarfæragerdar, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun 

fjårmålaråduneytisins ...........2.20220000n.nnnn.. 0 
02 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjårmålaråduneyt- 

isins ....00...0.000...v.s ess 2% 
09 Annað .......0000000nnnnn nr 35% 

57.06 Garn úr jútu: 
01 Eingirni til veidarfæragerdar, eftir nånari skyrgreiningu og åkvård- 

un fjårmålaråduneytisins ........2000eeeeeeeerersesnrsssnnnee 0 
09 Annað ssssseeeeereerenvseesesses enes een en ennen sesee 35% 

57.07 Garn úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu: 
01 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..........0...00000ssn0reessnn 0 
02 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneyt- 

isins ........20.0.0. ess 2% 
09 Annað ..........ceeeeesssssss nens neere 35%
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57.08 00 Pappirsgarn ..ccccccc0eð ss FREE 10% 
57.09 Vefnaður úr hampi: 

01 Umbudastrigi ......000seeseenenessneesneeneevenensesnsnenee 2% 
02 Segl- og presenningsdúkur ...........000..0.0.0 0000... 25%, 
03 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hampi eða hampi 

ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjaefnum ................0... 40% 
09 Annar ......000000 nn 40% 

57.10 Vefnadur úr jútu: 
01 Umbúðastrigi ......00000eeeeeeeeeseneeeeesenseneeneseesseees 2% 
02 Segl- og presenningsdåkur ..... FARA 25% 
03 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr jútu eða jútu ásamt 

öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ............. ARA RANA 40% 
09 Annar ......200000000n nn 40% 

57.11 00  Vefnaður úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu ..................... 40% 
57.12 00  Vefnaður úr pappírsgarni ................22000 0000 000 40% 

Gólf- og veggteppi; flauel-, flos- og chenillevefnaður; bönd, leggingar, snúrur; 

58. kafli. 

tyll, hnýtt netefni, laufaborðar; knipplingar og útsaumur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki gegndreypt eða húðuð efni úr spunatrefjum, teygjubönd 

og önnur teygjanleg efni úr spunatrefjum, drifreimar í færibönd og aðrar vörur, 

er teljast til 59. kafla. Útsaumur á hvers konar efni úr spunatrefjum telst þó til 
nr. 58.10. 
Sem gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur) í nr. 58.01 og nr. 58.02 skoðast 
einnig þær vörur, sem bera með sér einkenni gólfteppa, enda þótt þær séu ætlaðar 
til annarrar notkunar. Þessi númer taka ekki til flókateppa, sem falla undir 59. kafla. 

Sem ofin bönd (nr. 58.05) skoðast: 
a. Ofin vara, ekki yfir 30 cm á breidd, hvort sem hún er ofin þannig eða skorin 

úr breiðari stykkjum, með föstum jöðrum (ofnum, limdum eða gerðum á annan 

hátt) á báðum hliðum. 
b. Saumlausar, rörlaga ofnar vörur, sem flattar út eru ekki meira en 30 cm á breidd. 

c. Skábönd með beygðum faldi, enda sé breiddin ekki meira en 30 cm, þegar fald- 

arnir hafa verið flattir út. 

Bönd með ofnu kögri teljast til nr. 58.07. 

Til hnýttra netefna (nr. 58.08) teljast ekki vörur framleiddar úr seglgarni, línum 

eða köðlum, en þær vörur teljast til nr. 59.05. 

Sem úfsaumur (nr. 58.10) skoðast einnig útsaumur með málmþræði eða glertrefj- 

um á sýnilegum grunni úr spunatrefjum, svo og ásaumur (applíkation) af palljettum, 

perlum eða skrauti úr spunaefni eða öðru efni. Til nr. 58.10 teljast hins vegar 
ekki útsaumuð vegg- og gólfteppi (nr. 58.03). 

Til þessa kafla teljast einnig vörur (bönd, knipplingar o. s. frv.) úr málmþræði, 

enda sé hægt að nota þær í fatnað, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess háttar. 

58.01 00  Gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), hnýtt, einnig fullfrágengin 90% 
58.02 00 Önnur gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), einnig fullgerð, 

kelím-, sumak-, karamaniteppi og önnur svipuð teppi, einnig fullgerð: 
01 Gólfteppi úr plasti án vefnadar ..............000000 00... 0 60% 
09 Önnur ........000.0 0000. 90%
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58.03 00 Handofin veggteppi (góbelín, flandern, aubusson, beauvais og önnur þess 
konar teppi) og handútsaumuð veggteppi (með góbelínsaumi, krosssaumi 
0. 82 frv.) ....00000000 000 65% 

58.04 Flauel-, flos- og chenillevefnaður (þó ekki vörur þær, er teljast til nr. 
55.08 og 58.05): 

Úr baðmull: 
11 Molskinn ........00000000 000 nnnnn sens 40% 
19 Annar ........0000000 eens 40% 
20 Úr silki ...........2.200.0.e enter 40% 
30 Úr ull ..…...ssseeseeeeneneeeneene sense nensnensere snes rnnnsnnee 40% 
40 Ur syntetiskum trefjum ..............0.0. 0000 ne ner 40% 
50 Úr uppkembdum trefjum ..........2.0000 000. ene 40% 
60 Annar 2... 40% 

58.05 00  Ofin bönd og bönd búin til úr samanlímdu samhliða garni eða trefjum (þó 
ekki vörur, er teljast til nr. 58.06): 

01 Borðar til umbúða ..........2.200000 00 00nnen en 35% 
09 Annað ..0...00000020enn ens 40% 

58.06 00  Ofnir einkennismiðar, merki og annað þess háttar, ekki útsaumaðir, í 

metramáli eða klipptir niður í tiltekna lögun og stærð ................ 40% 
58.07 Chenillegarn, yfirspunnið garn (þó ekki garn, er telst til nr. 52.01 og yfir- 

spunnið garn úr hrosshári); fléttur og aðrar hvers konar leggingar og 
snúrur Í metramáli, skúfar með hvers konar lagi og annað þess háttar: 

01 Chenillegarn, yfirspunnið garn (þó ekki garn, er telst til nr. 52.01 og 
yfirspunnið garn úr hrosshári) ...........0000000 0... 0... 0... 30% 

09 Annað ......00220000000ee nr 40% 
58.08 00  Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), ómynstrað: 

01 Fiskinet og fiskinetjaslöngur ............0000000 00 .snnnnn.0n. 4% 
09 Annað ........000200000 ner 40% 

58.09 00  Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), mynstrað; hand- 
og vélgerðir laufaborðar og knipplingar í metramáli, sem ræmur eða mótíf 40% 

58.10 00 Útsaumur, sem metravara, ræmur eða mótíf ..............00.00.... 40% 

59. kafli. 

Vatt og flóki; seglgarn, línur og kaðlar; gegndreypt og húðuð efni úr 

spunatrefjum; vörur úr spunatrefjum til tækninotkunar og 

annarrar sérstakrar notkunar. 

Athugasemdir: 

1. Með spunavörum er í þessum kafla einungis átt við ofin efni, sem teljast til 50.—57. 

kafla og nr. 58.04 og 58.05, fléttur og aðrar hvers konar leggingar og snúrur sem 

metravara, er telst til nr. 58.07, tyll og hnýtt netefni, er telst til nr. 58.08 og 58.09, 

laufaborða og knipplinga, er teljast til nr. 58.09, og prjóna- og heklefni, er telst til 

nr. 60.01. 

2. Til nr. 59.08 og 59.12 teljast ekki efni úr spunatrefjum, ef gegndreypingar- eða 

húðunarefnið er ekki sýnilegt eða einungis sýnilegt vegna litarbreytingar, er átt hefur 

sér stað. Til nr. 59.12 teljast enn fremur ekki: 

a. Efni úr spunatrefjum með máluðum mynstrum (nema leiktjöld, bakgrunnur í 

myndastofur og annað þess háttar). 

b. Efni úr spunatrefjum, sem hafa verið þaktar hnökrum, korkmylsnu eða öðru 

þess háttar, þannig að fram komi mynstur á efninu. 

c. Efni úr spunatrefjum með steiningu, sem gerð hefur verið að meginstofni úr 

sterkju.
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3. Með spunavörum gegndreyplum, húðuðum eða limdum saman með gúmmíi í nr. 59.11 
er 

a. 

b. 

átt við: 

Spunavörur gegndreyptar, húðaðar eða límdar saman með gúmmíi (nema blásnu 

gúmmíi, frauðgúmmii eða svampgúmmii) 

1. að þunga ekki yfir 1% kg/m?2, 

2. að þunga yfir 1% kg/m?, þegar magn spunatrefjanna er yfir 50% af þunga 
vörunnar. 

Efni búin til úr garni úr spunatrefjum, sem lagt er samhliða og límt saman 
með gúmmii. 

4. Til nr. 59.16 telst ekki: 

a. 

b. 

Drifreimar og færibönd að þykkt minna en 3 mm, sem metravara eða í afskornum 
stykkjum. 

Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, gegndreypt, húðuð eða limd 
saman með gúmmíi, einnig drifreimar og færi- eða lyftibönd gerð úr garni, sem 
hefur verið gegndreypt eða húðað með gúmmii (nr. 40.10). 

5. Til nr. 59.17 teljast eftirgreindar vörur, sem ekki falla undir neinn annan lið i 
XI. flokki: 

a. 

59.01 

59.02 

59.03 

Neðangreindar vörur úr spunatrefjum (nema þær vörur, sem eðli sínu samkvæmt 
teljast til nr. 59.14—59.16): 
1. Efni úr spunatrefjum, flóki og ofið efni þakið flóka, húðað, þakið eða límt 

saman með gúmmii, leðri eða öðru slíku efni, sem algengt er að nota á kamba, 
svo sem önnur sams konar efni algeng til notkunar í vélum og verksmiðjum. 

2. Kvarnagrisja. 

3. Límdúkur og annað þess konar grófofið efni, sem algengt er að nota í olíu- 
Pressur og til annarrar svipaðrar notkunar, úr spunatrefjum eða mannshári. 

4. Efni úr spunatrefjum (flókuð eða óflókuð, einnig þótt þau hafi verið gegn- 
dreypt eða húðuð) eins og þau, sem algengt er að hafa við pappírsgerð og 
til annarra tækninota, enda séu þau 

a. rörlaga eða endalaus og ein- eða tviofin, 
b. í flötum stykkjum og ofin með tvöfaldri eða margfaldri uppistöðu og/eða 

ívafi. 
5. Efni úr spunatrefjum, styrkt með málmi, til tækninota. 
6. Efni framleitt úr garni, er telst til nr. 52.01, þeirrar tegundar, sem algengt er 

að hafa við pappirsgerð og til annarra tækninota. 
7. Véla- og pipubéttingar úr snúrum, böndum og öðru þess háttar, einnig húðaðar, 

gegndreyptar eða styrktar með málmi. 
Spunavörur almennt notaðar til véla eða í verksmiðjum (nema vörur, er teljast 
til nr. 59.14—59.16), t. d. þéttingar, spenniskifur, fágunarskífur og aðrir véla- 
hlutar. 

Vatt og vörur úr því; fis, ló og hnútar úr spunatrefjum: 
01 Dömubindi år vatti ..............0...0000000.. nn 35% 
09 Annað ........00.200000 0000 35% 

Flóki og vörur úr honum, einnig gegndreypt eða húðað: 
01 Flóki .........00.0.0..002 200 35% 
02 Gólfteppi úr flóka ................000.0 000. 50% 
04 Þakfilt úr flóka ...............0..0000 0000. 35% 
09 Annað ............200000 nenna 50% 
00  Trefjadúkur og vörur úr honum, einnig gegndreyptur eða húðaður: 
01 Trefjadúkur ...............0.0.0.00200 0. 40% 
09 Vörur úr trefjadúk .....................00000 00... . 65%
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Seglgarn, línur og kaðlar, einnig fléttað: 
Færi og línur til fiskveiða ........2220000000 0. tn 4% 
Kaðlar ..........0000000 000 4% 
Öngultaumar ..........20.0. 0000. 4% 
Seglgarn .......000000000 ansans 25% 
Garn úr syntetisku trefjum, sem vegur yfir 1 gr. metrinn, til 

veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ..........00..0..2nenenss 0 
Annað .......00000 rann 25% 

Hnýtt net úr seglgarni, línu eða kaðli, einnig í tilskornum stykkjum eða 
fullgerð; tilbúin fiskinet úr seglgarni, línu eða kaðli: 

Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr gerviefnum .........000000..0.. 4% 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr öðrum efnum en gerviefnum .... 4% 
Önnur net ......200000000 ns 65% 

Aðrar vörur úr garni, seglgarni, línu eða kaðli, þó ekki spunavörur eða 
vörur úr þeim: 

Spyrðubönd ........0000000 00 .nnnnssssnss 10% 
Skóreimar .........0000000 000 nan 40% 
Annars .......000000 000 35% 

Spunavörur þaktar gúmmiílími, sterkjuklístri eða öðru þess háttar, til bók- 
bands, framleiðslu á hylkjum o. þ. h.; afritaléreft (kalkerléreft), listmál- 
unarléreft, stífléreft (buckram) og annar vefnaður til hattagerðar eða 
svipaðra nota: 

Bókbandsléreft, listmálunarléreft, skóstrigi og aðrar þess háttar vörur 

til skógerðar, þakið gúmmílími, sterkjuklístri og þess háttar, eftir 

nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ......... 35% 
Annað „0... snar... ARA 40% 

Spunavörur, gegndreyptar eða þaktar sellulósaderivötum eða öðru plasti: 
Presenningsdúkur .........0.000.0.00snsensssssr 25% 
Bókbandsléreft, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins ..........000000snsnsnnsr rr 35% 
Límbönd til einangrunar eða umbúða .........00.0000 00.00.0000. 35% 
Aðrar .........000000000 000 40% 

Spunavörur, gegndreyptar eða þaktar olíu eða öðru efni að meginstofni 
úr olíu: 

Presenningsdúkur .............0000000eeeeessns nn 25% 
Einangrunarbönd ..........2.2000000 000. n enn 35% 
Adrar 20.00.2002. .0aeenssns nr 40% 

Línóleum og efni framleitt með undirlagi úr spunaefnum á svipaðan hátt 
og línóleum, tilskorin eða ótilskorin eða þeirrar tegundar, sem venjulega 
er notuð sem gólfdúkur; gólfdúkur framleiddur með undirlagi úr spuna- 
efnum, sem þakið er öðrum efnum, einnig tilsniðinn ................ 35% 
Spunavörur (þó ekki prjónaðar eða hekladar), gegndreyptar, húðaðar eða 
límdar saman með gúmmíi: 

Presenningsdúkur ..........220.00000 00 ennnnsn nn 25% 
Sjúkradúkur ............00000.0000nsnnn 35% 
Vörur til skógerðar, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega 

unnar til þess .....0.0000000.0..00e eeen 35% 
Einangrunarbönd .........00.0000..nsnnnnsnsðrr 35% 
Aðrar .........200200000n err 40% 

Spunavörur, gegndreyptar eða húðaðar á annan hátt; máluð leiktjöld, 
málaður bakgrunnur í myndastofur og annað þess háttar: 

Presenningsdúkur ..........00.0..0000ssnssssnsns nenennee 25% 
Lóðabelgir ..........200200000eeeeeenssnns nn 4% 
Annað .......00000000 000 40%
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59.13 

59.14 

59.15 

59.16 

59.17 

00 Teygjanleg efni (þó ekki prjónuð eða hekluð), gerð úr spunatrefjum í sam- 
bandi við gúmmíþræði ...............2..00000000nnn nn 40% 

00  Kveikir úr spunatrefjum, ofnir, fléttaðir eða prjónaðir, í lampa, ofna, 

kveikjara, kerti og annað þess háttar; glóðarnetefni hringprjónað og 
hringlaga glóðarsokkar .............200000000 000 nn nn 35% 
Vatnsslöngur og aðrar svipaðar slöngur úr spunatrefjum, einnig þótt þær 
séu styrktar með málmi eða öðru efni: 

01 Brunaslöngur 2.......00ueesseeeeeeeeseneneeeennenensnennnen 30% 
09 Aðrar .......00.000000 nn 35% 
00  Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, einnig þótt þau séu 

styrkt með málmi eða öðru efni ............0.0220000 000... 0... 35% 
00 0 Spunaefni og vörur úr spunatrefjum almennt notaðar til véla eða í verk- 

smidjum ........0..0.000000..... ARNARS 35% 

60. kafli. 

Prjóna- og heklvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 
b. 
c. 

d. 
e. 

Heklaðir laufaborðar og knipplingar, er teljast til nr. 58.09. 

Prjóna- og heklvörur, er teljast til 59. kafla. 

Lifstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og 

annað þess háttar (nr. 61.09). 

Notaður fatnaður og aðrar vörur, er teljast til nr. 63.01. 

Sjúkravörur, t. d. sjúkrabelti, kviðslitsbindi og annað þess háttar, er telst til 
nr. 90.19. 

2. Til nr. 60.02—60.06 teljast: 
a. 

b. 

Vörur, sem þar er lýst (fullgerðar eða ófullgerðar, heilar eða ekki) eða hlutar af 

beim, prjónað eða heklað í heilu lagi eða gert úr prjónuðu eða hekluðu efni. 
Prjónað eða heklað efni, sniðið til að búa til úr því vörur þær, sem nefndar 

eru í a hér fyrir ofan. 

3. Sem teygjanlegar prjónavörur (nr. 60.06) skoðast ekki vörur, sem einungis eru með 
gúmmíþræði eða öðru teygjanlegu efni til jaðranna, til uppihalds eða þess háttar. 

4. Þessi kafli tekur einnig til vara, sem gerðar eru úr málmþræði og nota má til 
fatnaðar, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess konar. 

5. Í þessum kafla telst sú vara vera 
a. 
b. 

60.01 

60.02 

teygjanleg, sem gerð er úr spunaefnum í sambandi við gúmmíþráð, 
gúmmíborin, sem er gegndreypt, húðuð eða þakin með gúmmíi eða gerð úr 
spunaþráðum, húðuðum eða gegndreyptum með gúmmii. 

Prjónavoð og heklvoð, ekki teygjanleg eða gúmmíborin: 
01 Úr silki eða gerviþráðum ...............0....00. 00. en 40% 
02 Úr ull .........000000 0000 40% 
03 Úr baðmull .................0. 000. en ene 40% 
04 Hringprjónuð grisja til umbúða um kjöt ..................... 2% 
09 Önnur .....000.00..00 000 40% 

Hanzkar, vettlingar og belgvettlingar, prjónaðir eða heklaðir, ekki teygjan- 
legir eða gúmmíbornir: 

01 Hanzkar og vettlingar úr ull ...................00000000 000... 65% 
02 Hanzkar og vettlingar úr baðmull .................0..00.000.. 65% 
09 Aðrir .......000.0000 rr 65%
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60.03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar, prjónað eða heklað, ekki 

teygjanlegt eða gúmmíborið: 
01 Heilsokkar kvenna úr silki eða gerviþráðum ................... 50% 
02 Sokkar (þó ekki heilsokkar kvenna), leistar, sokkahlífar og annað 

þess háttar úr silki eða gerviþráðum ...............0..00000... 65% 
03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar úr ull ........... 65% 

04 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar eingöngu úr baðmull 65% 

05 Sjúkrasokkar ..........2000.0nneees rr 35% 
09 Annað .......20000000000 ens 65% 

60.04 Nærfatnaður prjónaður, ekki teygjanlegur eða gúmmíborinn: 
01 Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr prjónavoð ........... 65% 
02 Úr baðmull eingöngu .......0..00.000 ene ene 65% 
03 Úr ull.......00000000.0enneennsnenner rr 65% 
04 Úr silki eða gerviþráðum ...........0..00.00 000 nenna 65% 
09 Annar „.......00000 000 65% 

60.05 00 Ytri fatnaður og aðrar vörur prjónaðar eða heklaðar, ekki teygjanlegar 
eða gúmmíbornar: 

01 Kjötpokar .......00000000000n sn nn 2% 
02 Földuð vara í metramáli ............00.220000 0000... 40% 
09 Annad .........0022200 enn 65% 

60.06 Prjóna- og heklvoð og prjónaðar og heklaðar vörur, teygjanlegar eða 
gúmmíbornar (þar með taldir teygjanlegir sokkar og teygjanlegar hné- 
hlífar): 

01 Sjúkrasokkar prjónaðir og aðrar prjónaðar sjúkravörur .......... 35% 
02 Hanzkar ..........000.000.0.0000e ee 65% 
09 Annað sees ener ennen, 40% 

61. kafli. 

Fatnaður úr spunavörum og annað, er honum heyrir til. 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

Númer í þessum kafla taka því aðeins til vöru, sem þar er lýst, að hún sé gerð úr 

efnum úr einhverjum spunatrefjum (þar með talið flóki, trefjadúkur, fléttur og legg- 

ingar í nr. 58.07, tyll og hnýtt netefni og borðar) eða úr efni úr málmþræði. Til 
kaflans teljast ekki prjónavörur, þegar undan eru skildar prjónavörur þær, er telj- 

ast til nr. 61.09. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Notaður fatnaður og aðrar vörur, er teljast til nr. 63.01. 

b. Sjúkravörur, t. d. sjúkrabelti, kviðslitsbindi og annað þess háttar, er telst til 

nr. 90.19. 

Að því er tekur til nr. 61.01—61.04 gildir eftirfarandi: 

a. Fatnaður, sem ber hvorki greinilega með sér, að hann sé ætlaður karlmönnum 

eða drengjum né kvenmönnum eða telpum, skoðast fatnaður handa kvenmönnum 

og telpum og telst eftir atvikum til nr. 61.02 eða 61.04. 

b. Sem fatnaður smábarna skoðast: 

1. Fatnaður handa ungbörnum, sem ber það ekki með sér, hvort hann sé ætlaður 

einungis drengjum eða einungis telpum. 

2. Bleiur. 

Klútar og aðrar þess konar vörur ferhyrndar í laginu eða því sem næst teljast til 

vasaklúta (nr. 61.05), þegar lengd engrar hliðarinnar fer fram yfir 60 cm. Klútar 

teljast til nr. 61.06, þegar lengd einhverrar hliðarinnar fer fram yfir 60 cm.
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5. Númer í þessum kafla taka einnig til ófullgerðra og ekki heilla (incomplete) 

hluta þeirrar vöru, sem í honum er nefnd, svo og til sniðinna eða afmátaðra efna 
úr spunatrefjum til framleiðslu á slíkum vörum, þar með talið prjón- eða hekl- 
varningur til framleiðslu á vörum, sem taldar eru í nr. 61.09. 

61.01 00 Ytri fatnaður handa karlmönnum og drengjum ...........0.0..000.. 65% 
61.02 00 Ytri fatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnum ........... 65% 
61.03 Nærfatnaður handa karlmönnum og drengjum (þar með taldir flibbar, 

skyrtur og ermalín): 
01 Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr vefnaði .............. 65% 
02 Nærfatnaður karlmanna og drengja úr vefnaði eingöngu úr baðmull 65% 
09 Annar .......20000 nn 65% 

61.04 Nærfatnadur handa kvenmönnum, telpum og smábörnum: 
01 Úr vefnaði eingöngu úr baðmull ..............0.0000.0000. 00... 65% 
02 Bleiur .....0..00000.0n sr 65% 
09 Annar ......000.00 ens 80% 

61.05 00  Vasaklútar .............000000.0eeenereeð ns 80% 
61.06 00 Sjöl, klútar, möttlar, slår og annað þess háttar ..................... 65% 
61.07 00  Slaufur, slipsi og hálsbindi .................0000.0. nn ne enn 00... 65% 
61.08 00  Kragar, ermalín, uppslög, brjóst, vesti, hálsfellingarlín og annað þess 

háttar, er heyrir klæðnaði kvenna og telpna til ..............0.00.... 65% 
61.09 00 Lífstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabönd og annað 

þess háttar (einnig þótt vörurnar séu prjónaðar eða heklaðar), einnig 
teygjanlegt ...............000000 0000 nsan ns 65% 

61.10 00  Hanzkar, vettlingar, belgvettlingar, sokkar og leistar, ekki prjónaðir eða 
heklaðir .... ........0000000000eseeesr sssenesee. 65% 

61.11 00 Tilbúnir hlutar til fatnaðar (t. d. axlapúðar, belti, ermahlífar og vasar) 65% 

62. kafli. 

Aðrar tilbúnar vörur úr spunaefni. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast einungis tilbúnar vörur gerðar úr spunaefni öðru en flóka, 
trefjadúk og prjóna- og heklvoð. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, er teljast til 58., 59. og 61. kafla. 

b. Notaður fatnaður og aðrar vörur, er teljast til nr. 63.01. 

62.01 Ferðaábreiður og önnur svipuð teppi: 
10 Úr ull .........0000 0000 80% 
20 Úr baðmull ...............000000 000 80% 
30 Áðrar 2... anser 80% 

62.02 00  Sængurlín, borðlín, handklæði, þvottaklútar og þurrkur; gluggatjöld og 
aðrar spunavörur í íbúðir manna: 

01 Földuð vara í metramáli .............00200000 0000 40% 
09 Annað .......00.000 00 80% 

62.03 Sekkir og pokar til umbúða: 
01 Kjötpokar úr spunaefnum .........0000euererevereresesnnevee 2% 
02 Sekkir og pokar úr jútu ........0000000000 0000. nn 2% 
09 Aðrir... ner 2%
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Ábreiður, segl, sóltjöld, utanhússgluggatjöld, tjöld og viðleguútbúnaður: 
01 Presenningar og segl .............00000000 0000 
02 Tjöld ........22.0.000000 00. 
09 Annað .......2.00000000 nn 

Aðrar tilbúnar spunavörur (þar með talin snið): 
01 Skóreimar ........0000000.0000nn err 
02 Björgunar- og slysavarnatæki, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............000000000 000... 
03 Öryggisbelti .................2.0000 000. 
04. Úraarmbönd ...........2...000.000senr nn 
05 Rúðuþéttingar ............2..0000.2000 00 
06 Plötur til veggklæðuingar ............00....0000 0000. 
07 Geymar með yfir 300 lítra rúmtaki .........00.00000 0000... 
08 Ofnir hólkar til umbúða ..........0....0000000 0000. 
09 Annars 02.02.0000. nes 

63. kafli. 

Notaður fatnaður og aðrar notaðar spunavörur; tuskur. 

63.01 00 Fatnaður og hlutir, er honum heyra til, ferðaábreiður og önnur svipuð 
teppi, búshlutir (þó ekki vörur, er teljast til nr. 58.01-58.03) úr spuna- 
trefjum, einnig skófatnaður og höfuðfatnaður úr hvers konar efni, enda 

beri vörur þessar allar það greinilega með sér, að þær séu slitnar af notkun 
og þær séu án umbúða eða í böllum, sekkjum eða öðrum svipuðum um- 
búðum ...........022.0000. 0000 

63.02 00 Notaðar og nýjar tuskur, úrgangur og slitnar vörur úr seglgarni, línu eða 
kaðli ................002.00..nsnss sr 

XII. flokkur. 

Skófatnaður, höfuðfatnaður, regnhlífar og sólhlífar, svipur og keyri 
og hlutar til þeirra; unnar fjaðrir og vörur úr þeim; tilbúin blóm; 

vörur úr mannshári; blævængir. 

64. kafli. 

Skófatnaður, legghlífar o. þ. h., og hlutar af þessum vörum. 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans telst ekki: 

Skófatnaður án viðfests sóla, prjónaður eða heklaður (nr. 60.03), eða úr annarri a. 

b. Notaður skófatnaður, sem telst til nr. 63.01. 
c. Skófatnaður, legghlifar o. þ. h. úr asbesti (nr. 68.13). 
d. Skófatnaður fyrir fatlaða og aðrar vörur fyrir fatlaða og hlutar af þeim (nr. 

90.19). 
e. 

spunavöru (nema ur flóka) (nr. 62.05). 

Leikföng og skautaskór með viðfestum skautum (97. kafli). 
2. Sem hlutar í nr. 64.05 og 64.06 teljast ekki skónaglar, iljárn, reimahringir, skó- 

krókar, spennur, skóskraut, borðar, reimar, skúfar og annað skraut, sem flokkast í
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viðeigandi númer eftir eðli sínu og efni. Þá teljast ekki til kaflans hnappar og 
aðrar vörur í nr. 98.01. 

3. Sem gúmmí og plast í nr. 64.01 teljast einnig hvers konar spunaefni, sem eru borin 

eða yfirdregin á ytra borði með öðru hvoru þessara efna eða báðum. 

64.01 Skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti: 
01 Vaðstígvél með lágum hæl (ekki ætluð utan yfir aðra skó), eftir 

nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........ 25% 
02 Skór, hliðstæðir þeim, sem falla undir nr. 64.02.01 og 64.02.09.. 65% 

09 Annar ......0.000 000 sn *50% 
64.02 Skófatnaður með ytri sóla úr leðri eða leðurlíkisdúk, skófatnaður (þó ekki 

skófatnaður, sem telst til nr. 64.01) með ytri sóla úr gúmmíi eða plasti: 
01 Kvenskór og barnaskór, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjår- 

málaráðuneytisins ..........00.00000.0.0n0n0nn 65% 
02 Vinnuskór með yfirhluta úr vefnaði, inniskór venjulegir með yfir- 

hluta úr vefnaði eða flóka, allt með gúmmí- eða plastsóla, svo 

og skóhlífar og kuldaskór með yfirhluta úr vefnaði með gúmmí- 
eða plastsóla, allt eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ..............2000000 00. 50% 

09 Annar 20... 65% 
64.03 00 Skófatnaður með ytri sóla úr trjáviði eða korki ..................... 65% 
64.04 00 Skófatnaður með ytri sóla úr öðrum efnum ........................ 65% 
64.05 Hlutar af skófatnaði (þar með yfirhlutar, innri sólar og hælar til áskrúf- 

unar) úr öðrum efnum en málmi: 
01 Yfirhlutar, þó ekki hælkappar og tåkappar .................... 65% 
09 Aðrir ..........0000r nr 15% 

64.06 00  Legghlífar, vefjur, öklahlífar, kricketþófar, hnéhlífar og aðrar þess konar 
vörur, einnig hlutar af þeim .................... ven 65% 

65. kafli. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Notaður höfuðfatnaður, sem telst til nr. 63.01. 

Hárnet úr mannshári (nr. 67.04). 

Höfuðfatnaður úr asbesti (nr. 68.13). 

Brúðuhattar og aðrir leikfangahattar, svo og pappirshattar, pappirshúfur og 

annar þess háttar höfuðfatnaður til notkunar á grímudansleikjúm o. þ. h. (97. kafli). 

2. Til nr. 65.02 telst ekki saumað hattaefni, nema það sé saumað saman í sivafning úr 

samfléttingum, böndum eða ræmum. 

a
p
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65.01 00  Þrykkt hattaefni úr flóka, hvorki formpressuð né með tillöguðum börðum; 

slétt eða sívöl hattaefni úr flóka ..............0.00000000.0000.. 40% 
65.02 00  Þrykkt hattaefni, fléttuð eða gerð úr samfléttingum, úr hvaða efni sem er, 

hvorki formpressuð né með tillöguðum börðum ...................... 40% 
65.03 00 Hattar og annar höfuðfatnaður úr flóka, gert úr hattaefni af því tagi, sem 

telst til nr. 65.01, einnig fóðrað og/eða bryddað ...................... 65% 
65.04 00 Hattar og annar höfuðfatnaður, fléttað eða gert úr samfléttingum, böndum 

eða ræmum, úr hvaða efni sem er, einnig fóðrað og/eða bryddað ...... 65% 
65.05 00 Hattar og annar höfuðfatnaður (þar með talin hárnet) úr prjóna- eða
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heklvoð eða úr laufaborðum, knipplingum, flóka eða öðrum spunaefnum 
(þó ekki úr samfléttingum, böndum eða ræmum), einnig fóðrað og/eða 
bryddað ..............000000000ennnnsnsrs rr 65% 

65.06 Annar höfuðfatnaður, einnig bryddaður eða fóðraður: 
01 Hlífðarhjálmar .................000000000.. sn 35% 
09 Annars .......00.00000 nennt 65% 

65.07 00  Svitagjarðir, fóður, hlífar, form, grindur (þar með taldar fjaðragrindur 
fyrir sambrotshatta), skyggni og hökubönd, fyrir höfuðfatnað ......... 40% 

66. kafli. 

Regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, svipur og keyri og hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Göngustafir o. þ. h. með mælikvarða (nr. 90.16). 

b. Göngustafir með skotvopni, korða, inngreyptu blýi o. þ. h. (93. kafli). 
c. Leikfangsregnhlifar og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

2. Nr. 66.03 tekur ekki til útbúnaðar og hluta úr spunaefnum og ekki heldur til hlífa, 
skúfa, óla, hylkja o. þ. h. úr hvaða efni sem er. Þessir hlutar, sem fluttir eru inn 

með, en ekki settir í vörur þær, sem teljast nr. 66.01 og 66.02, flokkast hver fyrir 

sig eftir gerð sinni. 

66.01 00 Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafsregnhlífar, regnhlífa- 
tjöld, garðsólhlífar 0. pb. h.) ............00000000 0000 100% 

66.02 00  Gingustafir (þar með taldir klifurstafir og setustafir) og keyri, svipur 
0. þe h. .....000000000er ner 100% 

66.03 00 Hlutar og útbúnaður til og fylgihlutir með þeim vörum, er teljast til nr. 
66.01 og 66.02, ét. a. ...........000. 000... 70% 

. kafli. 

Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr fjöðrum og dún; tilbúin blóm; 

vörur úr mannshári; blævængir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Síudúkur úr mannshári (nr. 59.17). 

b. Blómamyndir úr knipplingum, laufaborðum, útsaumi eða annarri spunavöru 
(XI. flokkur). 

c. Skófatnaður og skófatnaðarhlutar (64. kafli). 
d. Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar (65. kafli). 

e. Fiðursópar (nr. 96.04), duftpúðar (nr. 96.05) og sáld úr mannshári (nr. 96.06). 
f. Leikföng, íþróttavörur og dansleikjaglysvarningur (97. kafli). 

T 2. Til nr. 67.01 telst ekki: 
a. Vörur, þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins til fyllingar eða bólstrunar (t. d. 

sængurfatnaður). 

b. Klæðnaður og tilheyrandi, þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins sem legging 
eða stopp. 

c. Tilbúin blóm og blöð og hlutar af þeim, svo og aðrar vörur, sem teljast til 
nr. 67.02. 

d. Blævængir (nr. 67.05).
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3. Nr. 67.02 tekur ekki til: 

a. Glervarnings (70. kafli). 

b. Gerviblóma, blaða og ávaxta úr leir, steini, málmi, trjáviði eða öðru efni, enda 

67.01 

67.02 

67.03 

67.04 

67.05 

sé hvert stykki út af fyrir sig steypt, smíðað, skorið út, pressað eða unnið á 

annan hátt, eða það gert úr fleiri hlutum, sem eru tengdir saman á annan hátt 

en að binda þá saman, líma þá saman eða tengja þá saman með áþekkum hætti. 

00 Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum og dún; fjaðrir, 
fjaðrahlutar, dúnn og vörur úr þessum efnum (þó ekki vörur, sem teljast 
til nr. 05.07, og unnir fjaðrastafir og fjaðrahryggir) ................. 100% 

00 Tilbúin blóm, blöð og ávextir, svo og hlutar af þeim; vörur úr tilbúnum 
blómum, blöðum og ávöstum ....................000 000... 100% 

00 Mannshår greitt, þynnt, bleikt eða unnið á annan hátt; ull og annað dýra- 
hár, unnið til hárkollugerðar 0. bp. h. .............0...0 0000... 100% 

00 0 Hárkollur, gerviskegg, hárlokkar, fléttur o. þ. h. úr manns- eða dýrahári 
eða úr spunaefni; hárnet og aðrar vörur úr mannshári ............... 100% 

00 Blævængir, ekki mekanískir, úr hvaða efni sem er; grindur og handar. 

höld á blævængi og hlutar til slíkra grinda og handarhalda, úr hvaða efni 
sem EF sees ns 100% 

XIII. flokkur. 

Vörur úr steini, gipsi, sementi, asbesti, gljásteini og öðrum slíkum 

efnum; leirvörur; gler og glervörur. 

68. kafli. 

Vörur úr steini, gipsi, sementi, asbesti, gljásteini og öðrum áþekkum efnum. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 
- Húðaður eða gegndreyptur pappir og pappi, sem telst til nr. 48.07 (t. d. pappir 

pE
 

r
a
r
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Jardefni, er teljast til 25. kafla. 

og pappi húðaður með gljásteinsdufti eða grafiti, tjöru- eða asfaltborinn pappír 

og pappi). 
Húðaður eða gegndreyptur vefnaður, sem telst til 59. kafla (t. d. gljásteinshúðaður, 
tjöru- eða asfaltborinn vefnaður). 
Eðalsteinar og hálfeðalsteinar og vörur úr þeim, sem teljast til 71. kafla. 
Verkfæri og verkfærahlutar, er teljast til 82. kafla. 

Lítógrafsteinar, er teljast til nr. 84.34. 
Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) eða einangrunarhlutar, sem teljast til nr. 85.26. 
Slípisteinn fyrir tannlækna (nr. 90.17). 
Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 
Vörur, er teljast til nr. 95.07. 
Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 
Hnappar (nr. 98.01), grifflar (nr. 98.05) og skrifspjöld (nr. 98.06). 
Listaverk, safnmunir og forngripir, er teljast til 99. kafla.
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2. Orðin unnir minnismerkja- og byggingasteinar taka ekki aðeins til þeirra stein- 

tegunda, sem taldar eru í nr. 25.15 og 25.16, heldur einnig til allra annarra náttúr- 

legra steintegunda (t. d. kvarzits, tinnu, dólómits og steatits), sem unnar eru á sama 
hátt. Þetta tekur þó ekki til flögusteins. 

68.01 00  Gatna-, kant- og gangstéttarsteinar úr náttúrlegum steintegundum (flögu- 
steinn undanskilinn) ...............000000 00 nsnnnnsn rr 35% 

68.02 00 Unnir minnismerkja- og byggingarsteinar og vörur úr þessum steinum (þar 
með taldir mósaíkteningar), þó ekki vörur, sem teljast til nr. 68.01 og til 69. 
kafla ..........222000000 000 nsssnn rs 50% 

68.03 00 Unninn flögusteinn og vörur úr flögusteini, þar með taldar vörur úr sam- 
anlímdum flögusteimi ................0000000 00. 35% 

68.04 00 Kvarnasteinar, hverfisteinar, slípihjól o. þ. h. (þar með talin speldi, hnúðar, 
skífur og oddar til mölunar, slípunar, fágunar, réttingar og skurðar) úr 
náttúrlegum steintegundum (einnig samanlímt), úr samanlímdum eða til- 
búnum slípiefnum og úr leir, einnig með skafti, öxli og öðru þess háttar úr 
öðrum efnum, en þó ekki sett á grind; sneiðar og aðrir fullunnir hlutar af 
slíkum steinum og hjólum úr náttúrlegum steintegundum (einnig saman- 
límdum), úr samanlímdum náttúrlegum eða tilbúnum slípiefnum eða úrleir  35% 

68.05 00 Bryni og annar handfægi- og slípisteinn, olíusteinn, hein o. þ. h. úr náttúr- 
legum steintegundum, úr samanlímdum náttúrlegum og tilbúnum slípi- 
efnum eða Úr leir ...........02002200000 0000. 35% 

68.06 00  Náttúrlegt og tilbúið slípiefni sem duft eða korn, fest á vefnað, pappír, 
pappa eða annað efni, einnig skorið til, saumað saman og fest saman á ann- 
an hátt .............00000000 0000 35% 

68.07 00  Gjallull, steinull og önnur þess háttar ull úr jarðefnum; blásið vermiculit, 
blásinn leir, frauðað gjall og önnur blásin jarðefni; blöndur og vörur úr 
hita- og hljóðeinangrandi jarðefnum (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 
68.12, 68.13 og til 69. kafla) .........20200000 000 eeenn rn 35% 

68.08 00 Vörur úr asfalti eða öðru áþekku efni (t. d. jarðolíubiki eða koltjörubiki) 35% 
68.09 00 Plötur, flísar, hellur og þess háttar vörur úr jurtatrefjum, viðartrefjum, 

strái, viðarspónum eða viðarúrgangi (þar með talið sag), límt saman með 

sementi, gipsi eða öðru bindiefni úr steinaríkinu .................... 35% 
68.10 Vörur úr gipsi eða gipsblöndum: 

01 Til bygginga, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun fjårmålarådu- 
neytisins seernes sr 35% 

09 Aðrar .........0000000n 0 80% 
68.11 Vörur úr sementi (þar með talið gjallsement), úr steinsteypu eða tilbúnum 

steini (þar með talinn malaður marmari bundinn saman með sementi), 
einnig styrkt: 

01 Til bygginga, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjårmålarådu- 
neytisins .......2.00000000 ener eee ev rens enes nenee 35% 

09 Aðrar seeren reven ennee 80% 
68.12 Vörur ur asbestsementi, úr sellulósasementi o. þ. h.: 

01 Til bygginga, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins seernes rss 35% 

02 Þakplötur båradar .............0000000eenssnns ns 15% 
09 Aðrar .......2.2002000000evesenr sees eres eneeee 80% 

68.13 Unnið asbest og vörur úr því (t. d. asbestplåtur, asbestprådur og asbest- 
spunavara, asbestfatnaður, asbestvélaþéttingar), einnig styrkt, þó ekki 
vörur, sem teljast til nr. 68.14; blöndur að meginstofni úr asbesti eða 
asbesti og magnesíumkarbónati, og vörur úr þessum blöndum: 

01 Vélaþéttingar úr asbesti, asbestblöndum o. þ. h. ........000000.. 35% 
09 Annað ......2.0000000.. ess 35%
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68.14 00 — Núningsmótstöðuefni (sneiðar, skífur, hringar, bönd, plötur, rúllur 0. fl.) 
í hemla, tengsli o. p. h., unnið að meginstofni úr asbesti, öðrum jarðefnum 
eða sellulósa, einnig í sambandi við spunaefni eða önnur efni .......... 35% 

68.15 00 Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini, þar með talin gljásteinsblöð fest 
á pappír eða spunaefni (t. d. míkanít og gljásteinsþynnur) ............ 40% 

68.16 Vörur úr steini eða jarðefnum (þar með taldar vörur úr mó), ót. a.: 
01 Búsáhöld ................2..200.0.20 0000. 100% 
02 Vörur til bygginga, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ...........200.20002000 0... 35% 
03 Jurtapottar til gróðursetningar (sem eyðast í jörðu) ............ 35% 
09 Aðtar .........000 0000 80% 

69. kafli. 

Leirvörur. 
Athugasemdir: 

1. Kafli þessi tekur aðeins til leirvara, sem hafa verið brenndar eftir mótun. Slíkar 
vörur teljast til nr. 69.04—69.14, en til þessara númera teljast hvorki hitaeinangr- 
andi vörur né eldfastar vörur. 

2. Til þessa kafla teljast ekki: 

Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glysvarningur). 

Vörur úr ódýrum málmum, sem falla undir nr. 81.04. 
Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar, er teljast til nr. 85.26. 
Gervitennur (nr. 90.19). 

Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 
Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 
Reykjarpípur, hnappar og aðrar vörur, er teljast til 98. kafla. 
Listaverk, safnmunir og forngripir, er teljast til 99. kafla. S

.
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I. Hitaeinangrandi og eldfastar vörur. 

69.01 00  Hitaeinangrandi múrsteinn, hellur, flísar og aðrar hitaeinangrandi vörur 
úr infúsóríujörð, kísilgúr, kísilsalla og öðrum kísilsýruríkum jarðefnum 20% 

69.02 00 Eldfastur múrsteinn, hellur, flögur og aðrar áþekkar eldfastar byggingar- 
vörur, þó ekki þær, sem teljast til nr. 69.01 ........................ 20% 

69.03 00 Aðrar eldfastar vörur (svo sem tilraunaker, deiglur, múfflur, stútar, tappar, 
fótstykki, kælislöngur, lokar, pípur, Plötur og stengur), þó ekki þær, sem 
teljast til mr. 69.01 ..........................00 0. 35% 

II. Aðrar leirvörur. 

69.04 00 Múrsteinn til bygginga (þar með talinn steinn í gólf, undirlagsflögur o. þ.h.) 35% 
69.05 00  Þaksteinn, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, þakbrúnasteinn 

og aðrar vörur úr leir til bygginga, einnig til skrauts ................ 35% 
69.06 00  Pipur og rennur (þar med talin horn, beygjur o. p. h. pípuhlutar (fittings)) 35% 
69.07 00 Steinn og flögur, án glerungs, fyrir gangstíga, gólf, veggi og eldstór .... 35% 
69.08 00 Steinn og flögur, með glerungi, fyrir gangstíga, gólf, veggi og eldstór .... 35% 
69.09 00 0 Vörur til notkunar í rannsóknarstofum og til kemískra- og tækninota; 

ker og þess háttar ílát til notkunar í landbúnaði; pottar, krukkur og aðrar 
slíkar vörur, sem almennt eru notaðar við flutning eða pökkun á vörum 35% 

69.10 00  Eldhúsvaskar, handlaugar, salernisskálar, þvagskálar, baðker og þess háttar 
hreinlætistæki ............................0....... 80% 

69.11 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða til hreinlætis, 
úr postulíni (þar með talið biscuit og parían) ...............0..0.... 100%
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Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða til hreinlætis, 
úr annars konar leir en postulími .......0000000200000n.n0..000..... 100% 
Leirstyttur og aðrar vörur til skreytingar, skrauthlutir til persónulegra 
nota; húsgögn: 

Lampar og lýsingartæki .........2..20.00000 ne. n even nn. 90% 
Annað ......0000e0eeeess nn 100% 

Aðrar vörur úr leir, Ót. a. .........000.000.nssnssssnnnn 70% 

70. kafli. 

Gler og glervörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

P
E
Ð
 Leirglerungur (nr. 32.08). 

Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glysvarningur). 

Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar, er teljast til nr. 85.26. 
Innspýtingarsprautur, gerviaugu, hitamælar, loftvogir, rakamælar og aðrar vörur, 

er teljast til 90. kafla. 
e. Leikföng, leiktæki, íþróttavörur, jólatrésskraut og aðrar vörur, er teljast til 97. 

kafla. Gleraugu án hreyfitækja í brúður og í aðrar vörur, sem teljast til 97. kafla, 

heyra þó þessum kafla til. 

f. Hnappar, hitaflöskur, sprautuílát og aðrar vörur í 98. kafla. 

2. Nr. 70.07 tekur einnig til vara, sem eru framleiddar úr gleri því, sem þar er ttil- 

greint, ef vörurnar eru ekki rammaðar inn eða í sambandi við önnur efni. 

3. Orðið gler í tollskránni tekur einnig til kvarz- og kísilglers. 

70.01 00 
70.02 00 
70.03 00 
70.04 00 

70.05 00 

70.06 00 

70.07 00 

70.08 00 
70.09 00 
70.10 

01 
09 

70.11 00 
70.12 00 
70.13 00 

Glerbrot og annar glerúrgangur, glermassi (þó ekki optískt gler) ...... 35% 
Glerungur og smelt í massa, stöngum eða pípum ................... 35% 
Gler í kúlum, stöngum eða pípum (þó ekki optískt gler), óunnið ........ 35% 
Óunnið steypt eða valsað gler (þar með talið gler, sem við framleiðsluna 
hefur verið yfirlagt öðru gleri eða styrkt með málmþræði), með rétthyrn- 
ingslögum, einnig mynstrað .........22.2200000ee0rnnnnnn. 0... 35% 
Óunnið teygt eða blásið gler (einnig þakið öðru gleri við framleiðsluna) 
með rétthyrningslögun .............022200000eeeennnnnnnn 35% 
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 unnid ..........000..0000.00..0.00.% 35% 
Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (þar með talið gler yfirlagt öðru gleri 
við framleiðsluna eða styrkt með málmþræði), skorið í aðra lögun en 
rétthyrnda, beygt eða unnið (t. d. kantslípað eða áletrað), einnig slípað 
eða fágað; marglaga einangrunargler, blýgreyptar rúður og þess háttar 50% 
Öryggisgler úr hertu eða marglaga gleri, einnig tilskorið eða formað ... 50% 
Glerspeglar (þar með taldir bifreiðaspeglar), einnig i umgerð eða með baki 100% 
mur, flöskur, krukkur, byttur og sívöl ílát, úr gleri, sem algengt er að 

nota við flutning og pökkun á vörum; tappar og önnur lok úr gleri: 
Mjólkurflöskur ............e0eeeeeeeenssssss senn 20% 
Annað .......0.00000000 ene 60% 

Glerkúlur og glerpípur fyrir rafmagnsglólampa, rafeindalampa o. þ. h. ... 50% 
Glergeymar í hitaflöskur og þess háttar ílát, einnig ófullgerð .......... 100% 
Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, hreinlætistæki og skrifstofuáhöld, 

skrautmunir o. þ. h. úr gleri (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 70.19) .... 100%
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70.14 Ljósabúnaður úr gleri, endurkastsgler og optískir hlutir úr gleri, en ekki 
optískt unnið eða úr optísku gleri: 

01 Lampar og lampaskermar ..........2000000000 0. 90% 
02 Glös fyrir olíulampa .......00000000000. nn nn 35% 
03 Luktagler og endurskinsgler fyrir farartæki og duflaljósker ...... 35% 
04. Gler fyrir götuljósker ..........00000000000. nn 35% 
09 Annað ........00200000 nn 100% 

70.15 00  Klukku- og úragler og áþekk gler (þar með talin sólbirtugler, en ekki 
linsulaga til réttingar á sjón), íhvolf, beygð o. þ. h.; holar glerkúlur og 
kúluhlutar til framleiðslu á klukku- og úrglerjum o. þ. h. ............ 50% 

70.16 00 Steinar, flögur, hellur, reitir og aðrar vörur, úr pressuðu eða mótuðu gleri, 

sem algengt er að nota í byggingariðnaði; frauð- og holgler í hellum, flögum, 
plötum og með áþekkri lögun .................0.000000 00 35% 

70.17 00  Glervara eingöngu notuð vid efnarannsóknir, við hjúkrun og rannsóknir 
á sjúkum og við lyfjagerð, einnig með rúmmálsmerkjum eða rúmtaks- 
réttingum; glerlyfjahylki ..................000..20000 00. 35% 

70.18 00 Optisk gler og vörur úr því, þó ekki optískt unnar; efni til framleiðslu á 
gleraugnalinsum ......................00000000 rn. 50% 

70.19 00  Glerperlur, eftirlíkingar á perlum, eðalsteinum og hálfeðalsteinum, brot, 
flísar og aðrir áþekkir smáhlutir úr gleri og vörur úr þeim; glerteningar og 
smáplötur, einnig með undirlagi, í mósaík eða til svipaðrar skreytingar; 
gerviaugu, þar með gerviaugu í leikföng, en ekki fyrir menn; skrautmunir 
og aðrar vörur til skreytingar unnar með glerblásturlampa; glerkorn 
(ballotimi) ..............200200. ene ner 100% 

70.20 Glertrefjar (þar með talin glerull), garn, vefnaður og vörur úr þessum 
efnum: 

10 Garn .......000 nr 35% 
20 Vefnaður ...........0..0..0 000 40% 
30 Ánnað ........000..200r err 35% 

70.21 Aðrar vörur úr gleri: 

01 Netjakúlur ........0seeeeeeeeeeeeeerennennesnkereserereneeee 2% 
09 Annars ..........0..002 0000 70% 

XIV. flokkur. 

Nåtturlegar perlur, edalsteinar og hålfedalsteinar, gédmålmar, 
góðmálmsplett og vörur úr þessum efnum; glysvarningur 

(imitation jewellery); mynt. 

71. kafli. 

Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar, góðmálmar, góðmálmsplett 

og vörur úr þessum efnum; skraut- og glysvarningur. 

Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af athugasemd 1.a við VI. flokk eða af ákvæðunum hér á eftir, 
teljast til þessa kafla — og aðeins til hans — allar vörur, sem að öllu eða nokkru 
leyti eru úr: 

a. Náttúrlegum perlum eða eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum 
eða endurgerðum). 

b. Góðmálmum eða góðmálmspletti.
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Til nr. 71.12, 71.13 og 71.14 teljast ekki vörur, ef óverulegur hluti þeirra er úr 

góðmálmi eða góðmálmspletti, svo sem minni háttar útbúnaður eða skreytingar 
(t. d. stafamerki, leggingar og randskreytingar). Tekur b-liður 1. athugasemdar 

hér á undan því ekki til slíkra vara. 

Nr. 71.15 tekur ekki til vara, sem innihalda sóðmálma eða góðmálmsplett, nema 

slík efni séu aðeins óverulegur hluti viðkomandi vöru. 

3. Til þessa kafla telst ekki: 

5. 
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Cc. 

Amalgöm góðmálma og hlaupkenndir (colloidal) góðmálmar (nr. 28.49). 

Dauðhreinsað sárasaumsefni, tannfyllingarefni og aðrar vörur, er teljast til 

30. kafla. 
Vörur, sem teljast til 32. kafla (t. d. gyllingarvökvar). 

Handtöskur og aðrar vörur, er teljast til nr. 42.02 og 42.03. 

Vörur, sem falla undir nr. 43.03 og 43.04. 

Spunavörur, er teljast til XI. flokks. 

Skófatnaður (64. kafli) og höfuðbúnaður (65. kafli). 

Regnhlifar, göngustafir og aðrar vörur, er teljast til 66. kafla. 

Blævængir, er teljast til nr. 67.05. 

Mynt (72. eða 99. kafli). 

Slípivörur þær, er teljast til nr. 68.04—68.06 eða til 82. kafla, og í eru agnir eða 

duft úr eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum eða tilbúnum); vörur Í 

82. kafla, sem eru með eðalsteina eða hálfeðalsteina (náttúrlega, tilbúna eða 

endurgerða) sem virka hluta, enda sé undirstaða steinanna úr óeðlum málmi; 

vélar, verkfæri og rafmagnsvörur og hlutar til þessara vara, sem teljast til XVI. 

flokks, nema vörur, sem að öllu leyti eru gerðar úr eðalsteinum eða hálfeðal- 

steinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum), en þær teljast til þessa kafla. 

Vörur, er teljast til 90., 91. og 92. kafla (visindatæki, úr, klukkur og hljóðfæri). 

Vopn og hlutar til þeirra (93. kafli). 

Vörur, sem falla undir 2. athugasemd við 97. kafla. 

Vörur, er teljast til 98. kafla, aðrar en þær, sem teljast til nr. 98.01 og 98.12. 

Frumverk af högg- og standmyndum (nr. 99.03), safnmunir (nr. 99.05) og forn- 

gripir yfir 100 ára gamlir (nr. 99.06), nema náttúrlegar perlur, eðalsteinar og 

hálfeðalsteinar. 
Orðið perlur tekur einnig til ræktaðra perla. 

Góðmálmur tekur til silfurs, gulls, platínu og annarra platinumálma. 
Orðin aðrir platínumálmar taka til íridíum, osmium, palladium, rhodium og 

rúteníum. 

Málmlegeringar (þar með glæddar blöndur), sem í eru góðmálmar, teljast góðmálms- 

legeringar í þessum kafla, ef -- og því aðeins ef — góðmálmurinn í þeim er 2% 

eða meira miðað við þunga legeringarinnar. Flokkast slíkar legeringar eins og 
hér greinir: 

a. 

b. 

Cc. 

Málmlegeringar með 2% eða meira af platinu, miðað við þunga, flokkast eins 

og platinumálmar. 

Málmlegeringar með 2% eða meira af gulli, miðað við þunga, og með enga 

Platínu, flokkast sem gulllegeringar, einnig þótt í þeim sé platina, ef hún vegur 

minna en 2% miðað við þunga. 

Aðrar málmlegeringar í þessum kafla, sem innihalda 2% eða meira af silfri, 

flokkast sem silfurlegeringar. 

Í þessum tölulið skoðast platínumálmarnir sem einn málmur og með þá farið eins og 
þeir væru platína. 

Sé ekki annars getið í athugasemdum þessum eða annars staðar í tollskránni flokk- 

ast sem góðmálmar eða nánar tiltekinn góðmálmur góðmálmslegeringar þær, sem 

samkvæmt 5. athugasemd hér á undan skulu flokkast þannig. Hins vegar tekur 

heitið góðmálmur hvorki til vara þeirra, sem eru skýrgreindar í 7. athugasemd hér á 

eftir, né til plettvara eða annarra vara, sem eru húðaðar með góðmálmum.
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Heitið góðmálmsplett (góðmálmsdublé) tekur til málma, sem eru lagðir góðmálmi 
á einni eða fleiri yfirborðshliðum með lóðningu, logsuðu, heitvölsun eða á annan 

mekanískan hátt. Heitið tekur einnig til þess, ef óeðlir málmar eru innlagðir góð- 

málmum. 

. Með skrautvðrum í nr. 71.12 er átt við: 

a. Smávarning til persónulegs skrauts (einnig settur eðalsteinum) (svo sem hringar, 

armbånd, hálsmen, brjóstnælur, eyrnahringir, úrfestar, slifsisnálar, úrkeðjur, 

eyrnalokkar, ermahnappar, brjósthnappar, krossar eða heiðursmerki og önnur tign- 

armerki, einnig þau, sem hafa trúarlegt gildi). 

b. Vörur til persónulegra nota, sem algengt er að bera í vösum, handtöskum eða á 

sér (t. d. vindlingaveski, duftdósir, lyklahylki, tóbaksdósir og pilludósir). 

Með gull. og silfursmíðavörum í nr. 71.13 er átt við t. d. skrautmuni, borðbúnað, 

snyrtiáhöld, áhöld til reykinga og önnur búsáhöld, skrifstofuáhöld og hluti, sem 

hafa trúarlegt gildi og annað þess háttar. 
Með glysvarningi (imitation jewellery) í nr. 71.16 er átt við tilsvarandi vörur og 

tilgreindar eru hér á undan í alið 8. athugasemdar (þó ekki hnappa, skyrtu- og 

ermahnappa eða aðrar vörur, er teljast til nr. 98.01, hárgreiður, hárspennur og þess 

háttar vörur, er teljast til nr. 98.12), enda sé ekki notað til smíði þeirra náttúrlegar 

Perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir), góð- 

málmar eða góðmálmsplett (nema þá sem óverulegur hluti), en eru: 

a. Að öllu eða nokkru leyti úr óeðlum málmum, með eða án góðmálmshúðar. 

b. Gerðar úr tveimur mismunandi efnum (t. d. trjáviði og gleri, beini og rafi, 
perlumóður og plasti), og er þá ekki tekið tillit til efnis, sem aðeins er til að 

halda hlutunum saman (t. d. snúra, sem perlur eru festar á). 

Hylki, dósir og þess háttar, sem flutt er inn með þeim vörum, sem þessi kafli tekur 

til, flokkast í sama númer og viðkomandi vörur, ef slíkar umbúðir eru ætlaðar þeim 
og venjulegt er, að umbúðirnar séu seldar með þeim. Hylki, dósir o. þ. h., sem flutt er 

inn sérstaklega, flokkast eftir efni og gerð. 

1. Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar. 

71.01 00  Náttúrlegar perlur, óunnar eða unnar (þar með taldar óflokkaðar perlur 
aðeins dregnar á þráð vegna flutnings), en ekki uppsettar, inngreyptar eða 
flokkaðar í festi saman á þráð .....................00.0.0 0000... 40% 

71.02 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar, óunnir, slípaðir eða unnir á annan hátt 
(þar með taldir óflokkaðir steinar dregnir á þráð aðeins til flutnings), en 
ekki uppsettir, inngreyptir eða flokkaðir í festi saman á þráð: 

10 Demantar til iðnaðarnotkunar ..........2..00 00... e nn 40% 
20 Aðrir demantar en til iðnaðarnotkunar ..........0..00... 0 40% 
30 Áðrir 2... 40% 

71.03 00  Tilbúnir og endurunnir eðalsteinar og hálfeðalsteinar, óunnir, slípaðir eða 
unnir á annan hátt (þar með taldir óflokkaðir steinar dregnir á þráð aðeins 
vegna flutnings), en ekki uppsettir, inngreyptir eða flokkaðir í festi saman 
á þráð ................2.00000 0000. ne ner 40% 

71.04 00  Duft og agnir úr náttúrlegum eða tilbúnum eðalsteinum eða hálfeðal- 
steinum .................0...0.20. ens 40% 

II. Góðmálmar og góðmálmsplett, óunnið eða hálfunnið. 
71.05 00. Silfur, þar með talið silfur með gull- og platínuhúð, óunnið eða hálfunnið 40% 
71.06 00. Silfurplett (silfurdublé), óunnið eða hálfunmið ...................... 40% 
71.07 Gull, þar með talið platínuhúðað gull, óunnið eða hálfunnið: 

10 Gullstengur ............2...0.000. 00 eeen 40% 
20 Ánnað .........00 rr 40%
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71.08 00 —Óeðlir málmar og silfur, með gullhúð, óunnið eða hálfunnið .......... 40% 
71.09 00 Platína og aðrir platínumálmar, óunnir eða hálfunnir ............... 40% 
71.10 00  Óeðlir málmar og góðmálmar, með platínuhúð eða húð af öðrum platínu- 

málmum, óunnið eða hálfunnið ..................2.000000 0... 000... 40% 
71.11 Afklippur, mylsna og annar góðmálmsúrgangur: 

10 Ur silfri, platínu eða öðrum platínumálmum ...........000 0000... 40% 
20 Úr gulli ...........2.00000000nen ene 40% 

III. Skraut- og glysvarningur, gull- og silfursmíðavörur og 
aðrar vörur. 

71.12 00  Skrautvörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða góðmálmspletti ... 60% 
71.13 Gull. og silfursmíðavörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða góð- 

málmspletti, þó ekki vörur þær, sem teljast til nr. 71.12: 
01 Hnífar, skeiðar, gafflar o. þ. h. úr silfri eða silfurpletti .......... 60% 
09 Annað .......0000000 00 60% 

71.14 Aðrar vörur úr góðmálmi eða góðmálmspletti: 
ol Til tækninota, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 

neytisins ........000000000 00 35% 
09 Annars .............2.0.000nnnen enes seeren esserne eseee 60% 

71.15 00 Vörur, sem eru úr eða í eru náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hålfedal- 
steinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) ................0.0000.. 60% 

71.16 00 Annar glysvarningur (imitation jewellery) ...............000000000.. 60% 

72. kafli. 

Mynt. 

Athugasemd: 

Safnmunir (nr. 99.05) teljast ekki til þessa kafla. 

72.01 Mynt: 
10 Óútgefin mynt (önnur en gullpeningar) .............00 0000... 0 
20 Gullpeningar ........000..0 0000 nans ess 0 
30 Önnur „0... 0 

XV. flokkur. 

Ódýrir (óeðlir) málmar og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. Tilreiddir litir, blek og aðrar vörur, sem hafa málmduft eða málmflögur að grunni 

og teljast til nr. 32.08, 32.09, 32.10 og 32.13. 
b. Ferró-ceríum og aðrar kveikilegeringar (nr. 36.07). 
c. Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar, er teljast til nr. 65.06 og 65.07. 
d. Grindur og hlutar í regnhlifar, sólhlifar, sólskýli, göngustafi og aðrar vörur, er 

teljast til nr. 66.03. 
e. Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. legeringar með góðmálmi, ódýrir málmar 

Þaktir góðmálmshúð og glysvarningur).
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f. Vörur, er teljast til XVI. flokks (vélar, verkfæri og rafmagnsvörur). 

g. Samsettir járnbrauta- og sporbrautateinar (nr. 86.10) og aðrar vörur, er teljast 

til XVII. flokks (ökutæki, skip, bátar og flugvélar). 

h. Tæki, áhöld og aðrar vörur úr ódýrum málmum, er teljast til XVIII. flokks, einnig 

úr og úrfjaðrir. 
ij. Högl í skotfæri (nr. 93.07), vopn, skotfæri og aðrar vörur, er teljast til XIX. 

flokks. 

Vörur, er teljast til 94. kafla (húsgögn, rúmfatnaður o. fl.). 

Handsáld (nr. 96.06). 

Vörur, er teljast til 97. kafla (leikföng, leiktæki og iþróttatæki). 

Hnappar, pennastengur, blýantshöld, pennar og aðrar vörur, er teljast til 98. 
kafla. 

Með orðunum hlutar til almennra nota er hvarvetna í tollskránni átt við: 

a. Vörur þær, sem teljast nr. 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 og 73.32, og tilsvarandi vörur 

úr öðrum ódýrum málmum. 

b. Fjaðrir og fjaðrablöð úr ódýrum málmum, þó ekki úrfjaðrir og klukkufjaðrir 

(nr. 91.11). 
c. Vörur í nr. 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 og 83.14. 

Orðið hlutar i 73.—82. kafla (að undanteknum númerunum 73.29 og 74.13) 

tekur ekki til hluta til almennra nota, eins og þau orð eru skýrgreind hér á undan. 

13.—81. kafli tekur ekki til vara, sem teljast til 82. og 83. kafla, enda leiði ekki 

annað af ákvæðum þessarar athugasemdar eða 1. athugasemdar við 83. kafla. 

H
E
 

- Flokkun legeringa: 

a. Legeringar af ódýrum málmum, sem í er meira en 10% af nikkli miðað við 

þunga, flokkast sem nikkillegering, nema í blöndunni sé meira af járni miðað 
við þunga en nokkrum öðrum málmi. 

b. Járnlegeringar og koparforlegeringar (eins og þær eru skýrgreindar í 73. og 74. 

kafla) teljast til nr. 73.02 og 74.02, eftir því sem við á. 

c. Aðrar legeringar úr ódýrum málmum flokkast eftir þeim málminum, sem mest 

er af í legeringunni, miðað við þunga. 
d. Málmlegeringar (að undanteknum ferrólegeringum og koparforlegeringum), gerð- 

ar bæði úr ódýrum málmum, er teljast til þessa flokks, en einnig að hluta úr 

efnum, sem teljast ekki til flokksins, flokkast eins og legeringar úr ódýrum 
málmum, er teljast til þessa flokks, ef þyngd hinna ódýru málma er jafnmikil 
eða meiri en annarra efna. 

e. Í þessum flokki tekur orðið legering til glæddra blandna úr dufti ódýrra málma 
og ósamfelldra innri blandna þeirra fenginna með bræðslu. 

Sé ekki annað tekið fram, eiga tilvísanir til ódýrra málma hvarvetna í tollskránni 
einnig við legeringar þeirra, sem flokkast eins og viðkomandi málmur samkvæmt 
3. athugasemd hér að ofan. 

Flokkun samsettra vara: 

Vörur, sem eru úr tveimur eða fleiri ódýrum málmum (þar með taldar vörur, 
sem samkvæmt hinum almennu skýringarreglum í upphafi tollskrárinnar flokkast 
sem vörur úr ódýrum málmum), flokkast eftir þeim málminum, sem mest er af i 
vörunni miðað við þunga. Við framkvæmd þessarar reglu skoðast: 
a. Járn og stál eða ýmsar tegundir járns og stáls sem sama málmtegund. 
b. Málmlegering, sem samkvæmt reglunum í 3. athugasemd hér á undan flokkast 

eins og tiltekinn málmur, eins og hún væri öll úr þeim málmi. 
Sem brofajárn og úrgangsmálmur teljast í þessum flokki vörur, sem aðeins er hægt 
að nota til endurvinnslu málmanna eða til framleiðslu kemískra efna. 

A 29
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73. kafli. 

Járn og stál og vörur úr hvoru tveggja. 

Athugasemdir: 

1. Eftirfarandi heiti hafa þessa merkingu í þessum kafla: 

a. 

Cc. 

Hrájárn og steypujárn (nr. 73.01). 

Járn, sem í er minnst 1,9% af kolefni miðað við þunga og auk þess eftir atvikum 

eitt eða fleiri af eftirtöldum legeringarefnum í þvi magni, sem fram er tekið hér 

á eftir (miðað við þunga): 

minna en 15% fosfór, 

ekki meira en 8% kísill, 

ekki meira en 6% mangan, 
ekki meira en 30% króm, 
ekki meira en 40% wolfram, 

ekki meira en 10% samtals af öðrum legeringarefnum (t. d. nikkli, kopar, 

alumini, títan, vanadíum, molybden). 

Járnlegeringar, sem nefndar eru hert (non-distorting) verkfærastál og í eru 

1,9% af kolefni eða meira, miðað við þunga, en hafa markverðustu einkenni 

stáls, teljast til stáls og flokkast í viðeigandi tollskrárnúmer. 

Spegiljárn (nr. 73.01): 

Járn, sem í er meira en 6% og ekki yfir 30% af mangan miðað við þunga og 

að öðru leyti er í samræmi við athugasemd a hér næst á undan. 

Járnlegeringar (nr. 73.02): 

Legeringar úr járni, sem óhentugt er að nota til smiða eða völsunar, en venju- 

lega notaðar sem hráefni við framleiðslu á járni og stáli og í eru einn eða fleiri 
eftirgreindir málmar í því magni, sem fram er tekið (miðað við þunga): 

meira en 8% kísill, 

meira en 30% mangan, 
meira en 30% króm, 

meira en 40% wolfram, 

meira en 10% af öðrum legeringarmálmum (alúmíni, títan, vanadíum, molyb- 

den, niobium og öðrum legeringarmálmum, þó ekki kopar). 

Magn annarra legeringarmálma en járns má þó ekki vera meira en 96% miðað við 

þunga í járnlegeringum, sem í er kísill, ekki meira en 92% í járnlegeringum, sem 

i er mangan, en ekki kísill, og ekki meira en 90% í öðrum járnlegeringum. 

Stállegeringar (nr. 73.15): 

Stál, sem í er eitt eða fleiri eftirgreind legeringarefni i því magni, sem fram 

er tekið: 

Meira en 2% samtals mangan og kísill, 

eigi minna en 2% mangan, 

eigi minna en 2% kisill, 
eigi minna en 0.50% nikkill, 
eigi minna en 0,50% króm, 

eigi minna en 0,10% molybden, 

eigi minna en 0,10% vanadíum, 

eigi minna en 0,30% wolfram, 

eigi minna en 0,30% kóbalt, 
eigi minna en 0,30% alúmin, 
eigi minna en 0,40% kopar, 
eigi minna en 0,10% blý, 
eigi minna en 0,12% fosfór, 
eigi minna en 0,10% brennisteinn,
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ij. 

eigi minna en 0,20% samtals fosfór og brennisteinn, 

eigi minna en 0,10% af hverju einstöku öðru legeringarefni. 

Kolefnisríkt stál (nr. 73.15): 
Stál, sem í er ekki minna en 0,6% af kolefni miðað við þunga, minna en 0,04% 

af fosfór eða minna en 0,04% af brennisteini, en þó minna en 0,07% af fosfóri 

og brennisteini samanlagt. 

Hnoðað hrájárn (puddled bars) og hrástengur (nr. 73.06): 

Efni þau til smíða, völsunar eða umbræðslu, sem verða til annað hvort 

— fyrir hömrun á hnoðuðu hrájárni til þess að losna við gjall eða 

— með samruna vegna glóðvölsunar á pökkum af járn- eða stálúrgangi eða 

hnoðuðu hrájárni. 

Steypt hrájárn (ingots) (nr. 73.06): 
Stykki til smíða eða völsunar framleidd í hrájárnsteypumótum. 
Gjallfrítt hrájárn (blooms) og hrájárnsdrumbar (billets) (nr. 73.07): 

Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, og sé flatarmál þverskurðarins meira 

en 1225 mm?, en þykktin meira en fjórði hluti breiddarinnar. 

Hrájárnsplötur (slabs) og hrájárnsrenningar (sheet bars) (nr. 73.07): 

Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, þykkt eigi minni en 6 mm, breidd 

minnst 150 mm og þykktin ekki meiri en fjórði hluti breiddarinnar. 

Plötuefni í rúllum (nr. 73.08): 

Hálfunnin vara upprúlluð, heitvölsuð, með rétthyrndu þversniði, þykkt ekki 

minni en 1,5 mm, breidd meiri en 500 mm og þyngd eigi minni en 500 kg 
hvert stykki. 

Alhæfiplötur (universal plates) (nr. 73.09): 

Vara með rétthyrndum þverskurði, heitvölsuð eftir endilöngu í alhæfivölsum, 

þykkt eigi minni en 5 mm né meiri en 100 mm og breidd meiri en 150 mm, 

þó ekki yfir 1200 mm. 

Bönd (nr. 73.12): 

Völsuð vara með skornum eða óskornum brúnum og rétthyrndum þverskurði, 
þykkt eigi yfir 6 mm, breidd mest 500 mm og þykktin eigi meiri en tíundi hluti 

breiddarinnar, í ræmum og rúllum, einnig pressuðum saman. 

Þynnur og plötur (nr. 73.13): 

Völsuð vara (þó ekki plötuefni í rúllum samkvæmt k-lið hér á undan), þykkt 

mest 125 mm, og ef platan er með rétthyrningslögun, þá að breidd yfir 500 mm. 

Til nr. 73.13 teljast einnig plötur með annarri lögun en rétthyrndri, einnig gataðar, 
báraðar, gáraðar, fágaðar og húðaðar plötur, þó þannig að plöturnar fái ekki 
við þessa vinnslu frekari einkenni efna eða vara, sem teljast til annarra númera. 

Vír (nr. 73.14): 

Kalddregin og óhol vara með hvers konar þverskurði og 13 mm að mesta þver- 

máli eða minna. Til nr. 73.26 og 73.27 telst einnig vara gerð úr völsuðum vir, 

enda sé þykktin hin sama og hér segir. 

Stál í stöngum (einnig vírstengur) (nr. 73.10): 

Ohol vara, sem skýrgreiningarnar í h-, ij-, k-, 1-, m-, n- og o-lið hér á undan 

geta ekki átt við og er í þverskurði að lögun sem hringur, snið úr hring, ávöl, 

sem jafnhliða þríhyrningur, ferningur, rétthyrningur, reglulegur sexhyrningur, 

reglulegur átthyrningur eða regluleg trapiza. 

Jarðborspípur (nr. 73.10): 

Holar stálstengur, hæfar fyrir námubora, með hvers konar þverskurði, ytra þver- 

mál eigi minna en 15 mm og ekki meira en 50 mm, og mesta innra þvermál 
ekki meira en % af mesta ytra þvermáli. Aðrar holar stengur úr stáli teljast til 

nr. 73.18. 
Prófíljárn og -stál (nr. 73.11): 
Óhol vara, sem ekki telst til nr. 73.16, sem skýrgreiningarnar í h-, ij-, k-, 1-, m-, 

n- og o-lið hér á undan geta ekki átt við og ekki hefur þverskurð í líkingu af
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hring, sniði úr hring, ávalan, sem jafnhliða þríhyrningur, ferningur, rétthyrn- 

ingur, reglulegur sexhyrningur, reglulegur átthyrningur né regluleg trapiza. 

Til nr. 73.06—73.14 teljast ekki stállegeringar né kolefnisrikt stál (nr. 73.15). 

3. Járn- og stálframleiðsla af því tagi, sem teist til nr. 73.06—73.15 og húðuð (plettuð) 

er með annars konar járni eða stáli, flokkast eftir þeirri tegundinni, sem mest er 

af miðað við þunga. 

Járn, sem framleitt er með rafgreiningu, flokkast eins og járn framleitt á annan hátt. 
5. Með orðunum háþrýstipípur úr stáli (nr. 73.19) er átt við hnoðsaumaðar, logsoðnar 

eða „saumlausar“, sívalar stálpipur og stálhné með innra þvermáli meira en 400 mm 

og með veggjarþykkt yfir 10,5 mm. 

"> 
ban

 

73.01 Hråjårn, steypujårn og spegiljårn, i klumpum, drumbum, stykkjum eda 
með annarri åbekkri lögun: 

10 Spegiljárn ........00....00 nan 5% 
20 Annað .........0 senere reen. 5% 

73.02 Jårnlegeringar: 

10 Ferrómangan ...........002000 0. 5% 
20 Aðrar .........2000n00n ene 5% 

73.03 00 Urgangur og brot af járni eða stáli ................................ 5% 
73.04 00  Kornað járn eða stál, einnig flokkað; vírkúlur úr járni eða stáli ...... 5% 
73.05 Jårn- eda stålduft; jårn- eda stålsvampur: 

10 Jårn- eða stålduft ..........20reuuereeenerenserrnrennnnnnnesse 5% 
20 Jårn- eða stálsvampur .........0000.0 00. nn 5% 

73.06 Hnodud (puddled) hråjårn- og stålstykki og stengur; steypt hråjårn- og 
stålstykki (ingots), klumpar, drumbar 0. b. h. stykki, år jårni eda ståli: 

10 Hnoðuð jårn- og stålstykki og stengur, klumpar, drumbar o. þ. h. .... 5% 
20 Steypt hråjårn- og stálstykki ...........0.0.....20 00 5% 

73.07 00  Gjallfrítt hrájárn (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs) og renningar 
(sheet bars) — einnig tinaðir — úr járni og stáli; lauslega formuð stykki 
með hömrun, að öðru leyti óunnin, úr járni eða stáli................ 5% 

73.08 00  Plötuefni í rúllum, úr járni eða stáli ................00.....0...00... 5% 
73.09 00  Alhæfiplötur (universal plates), úr járni eða stáli .................... 5% 
73.10 Stengur (einnig vírstengur) úr járni eða stáli, heitvalsaðar, slegnar, brykkt- 

ar eða kaldunnar; jarðborspípur úr stáli: 
Valsaður vír: 

11 Vír til framleiðslu á naglavír, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...............00000 00. nnnnnnn nn 15% 

12 Steypustyrktarjárn grennra en 13 mm .......00000 0... 0... 35% 
19 Annað .......200200000 00 35% 

Annað: 
21 Steypustyrktarjárn ........00.20000 0000 35% 
23 Jarðborspípur úr stáli ...........0.022.000200 000. 35% 
29 Annars serene ss 5% 

73.11 Prótíljárn og -stál, heitvalsað, þrykkt eða kaldunnið; þilstál með boruðum 
eða slegnum götum eða án gata, einnig samseti: 

10 Prófíljárn og -stál, 80 mm eða meira; þilstál ..................... 5% 
20 Ánnað ..........20.20s err 5% 

73.12 00 Bönd úr járni eða stáli, heit- eða kaldvölsuð ....................... 15% 
73.13 Þynnur og plötur úr járni eða stáli, heit- eða kaldvalsadar: 

10 Þynnur og plötur yfir 4,15 mm að þykkt, þó ekki tínaðar eða báraðar 5% 
20 Þynnur og plötur 3—4,75 mm, þó ekki tinaðar eða báraðar ........ 5% 
30 Þynnur og plötur minna en 3 mm, þó ekki plettaðar, húðaðar eða klæddar 5% 
40 Þynnur og plötur, tinaðar ..........00000000.00nennnn 15%
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73.14 
73.15 

73.16 

73.17 
73.18 

21 

29 

Þynnur og plötur minna en 3 mm, plettadar, húðaðar eða klæddar (þó 
ekki tinaðar): 

Járnplötur báraðar (þakjárn) ................00000 0000 s.n. 
Aðrar .......000000 nn 

Járn- eða stálvír, einnig húðaður, en ekki einangraður ................ 
Stállegeringar og kolefnisríkt stál með sama lagi og tilgreint er í nr. 
73.06-73.14: 

Hrásteypa (ingots) úr kolefnisriku stáli ...............000000 0. 
Hrásteypa (ingots) úr stállegeringum .............0. 0... 
Gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs), stengur (sheet 
bars) og hálfunnin járnstykki, úr kolefnisríku stáli .................. 
Gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs), stengur (sheet 
bars) og hálfunnin járnstykki, úr stállegeringum .................... 
Plötuefni í rúllum, úr kolefnisríku stáli .......................... 
Plötuefni í rúllum, úr stállegeringum ..........0..0.0 0... 
Vírstengur úr kolefnisríku stáli ...........00.0.0..000 0 
Vírstengur úr stállegeringum ............00000r 
Stangajárn (þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur úr kolefnisríku stáli 
Stangajárn (þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur, úr stállegeringum .. 
Prófíljárn, 80 mm eða meira, og þil, úr kolefnisríku stáli ........... 
Prófíljárn, 80 mm eða meira, og þil, úr stállegeringum ............. 
Prófíljárn, minni en 80 mm, úr kolefnisríku stáli ................. 
Prófíljárn, minni en 80 mm, úr stállegeringum .................... 
Plötur og þynnur, meira en 4,75 mm að þykkt, og alhæfiplötur, úr kol- 
efnisríku stáli .............0.000000 0000 
Plötur og þynnur, meira en 4,75 mm að þykkt, og alhæfiplötur, úr stál- 
legeringum ..............0000 00 
Plötur og þynnur, 3 mm—A4,75 mm að þykkt, úr kolefnisríku stáli ..... 
Plötur og þynnur, 3 mm—4,75 mm að þykkt, úr stállegeringum ...... 
Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, húðaðar eða 

klæddar, úr kolefnisríku stáli ..................0.0.0 0. 

Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, húðaðar eða 
klæddar, úr stállegeringum ..............2000r 
Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, húðaðar og klæddar, 

úr kolefnisríku stáli ...........000000...... 
Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, húðaðar og klæddar, 

úr stállegeringum .........000.0.0.000nn rr 
Bandaefni úr kolefnisríku stáli ................... 
Bandaefni úr stállegeringum ...........0.000... 0. 
Vír úr kolefnisríku stáli ................0.....00. a 
Vír úr stállegeringum .............00000 000 

Eftirgreindar vörur úr járni og stáli til járnbrauta og sporvagna: teinar, 
tengingar, dragstengur, stokkar, spangir, undirlagsplötur, skorðuplötur, 

langplötur og sporstengur: 
Teinar úr járni eða stáli fyrir járnbrautir og sporvagna ............ 
Ánnað ........0.0000 00 

Pípur úr steypujármi .............0........222000000 
Pípur og efni í þær, ár járni (nema steypujárni) eða stáli, þó ekki háþrýsti- 
leiðslur til vatnsaflstöðva: 

Efni í pípur ..........0 000 
„Saumlausar“ pípur: 

Holir sívalningar til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...............0.0..0000 0. nn nn 
Annað .........02.00000e.sns ns 
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Annað: 
31 Prófílpípur til smíða, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjår- 

málaráðuneytisins .........22020000 sn nn enn 5% 
39 Annars ......2000000 nn 35% 

73.19 00 Háþrýstileiðslur úr stáli, til vatnsaflstöðva, einnig styrktar ............ 35% 
73.20 Pípuhlutar (fittings), t. d. hólkar, hné, tengi og nipplar, úr járni eða stáli 35% 
73.21 Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúarhlutar, stflur 

turnar, súlnagrindur, þök, þakgrindur, glugga- og hurðagrindur, hlerar, 
handrið, stöplar og súlur), hálf- eða fullgerð, samsett eða ósamsett, úr 

járni eða stáli; plötur, bönd, stengur, bjálkar, prófíljárn, pípur, o. pb. h., 

tilsniðið til notkunar í mannvirki, úr járni eða stáli: 

ol Bryggjur og brýr, hálf- eða fullgerðar, samsettar; plötur, bönd, 

. stengur, bjålkar, prófíljárn, pípur o. þ. h., tilsnidid til notkunar í 

bryggjur eða brýr .........020000s0eeeeeennr err 35% 
02 Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 

MEYtiSINS .......0000.s00resnn stress 60% 
09 Annað ........2000. ess 40% 

73.22 00  Geymar, ker og önnur slík stór ílát, úr járni eða stáli, með yfir 300 litra 
rúmtaki, undir alls konar efni, einnig klædd að innan og hitaeinangruð, 

en ekki með mekanískum búnaði eða hitunarbúnaði: 

01 Tankar úr ryðfríu stáli sérstaklega fyrir mjólk, eftir nánari skyr- 
greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .................. 10% 

09 Annad ......0000000 rr 50% 
73.23 Föt, tunnur, brúsar, dósir og áþekk ílát, úr járn- eða stålbynnum eða 

plötum, venjulega notuð við flutning á vörum eða sem umbúðir: 

01 Tunnur .......0000000 enn 30% 
02 Mjólkurbrúsar 10 1 eða stærri ............202000 0000... 10% 
03 Niðursuðudósir o. þ. h. dósir .........2.0000.000 nan 50% 
04 Áletraðar dósir utan um útflutningsvörur ...............0..... 4% 
09 Annað sees seen rn es ere eneret 60% 

73.24 00 Hylki og ílát undir samanþjappaðar gastegundir og önnur áþekk ílát, úr 
járni eða stáli ...................0000000 00 35% 

73.25 Margpættur vír, strengir, kadlar, virfléttur, o. þ. h., úr járni eða stáli, þó 
ekki einangraðir rafmagnsstrengir: 

01 Vírkaðlar að þvermáli 0,5 cm og grennri .......00000..0 000... 20% 
02 Vírkaðlar meira en 0,5 cm að þvermáli .........0.0.0000000000.. 2% 
09 Annað .....0000000 nn ssns sr 35% 

73.26 00 Gaddavír úr járni eða stáli; snúnar gjarðir eða flatur vír, með eða án 
gadda, laussnúinn tvöfaldur vír til girðinga, úr járni eða stáli ....... 15% 

73.27 Vírnet, vírdúkar, vírgrindur, girdingarnet, styrktarvefnadur og áþekk efni, 
úr járn- eða stálvír: 

01 Steypustyrktar- og múrhúðunarnet .........0220000 000... 0... 35% 
02 Girðingarnet (einnig plasthúðuð) úr vír, sem ekki er grennri en 2 

mm í þvermál .........0.0.0. 0. sn senssr erererenererenne 20% 
09 Annað .......0000000 00 35% 

73.28 00  Möskvateygðar (expanded) plötur úr járni eða stáli ................ 20% 
73.23 Kedjur og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 

01 Kedjur með leggi 10 mm í þvermál og þar yfir ............... 4% 
02 Snjókeðjur og hlutar til þeirra, á bifreiðar og önnur ökutæki, úr 

stálstöngum 4—10 mm í þvermál ...........000 0000... 60% 
03 Keðjur til véla (drifkeðjur) .......00.22000 000 e0 enn 35% 
09 Aðrar 20... 35% 

73.30 00 Akkeri, drekar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli ............... 4%
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73.31 Naglar, stifti, lykkjur, kengir, kassakrækjur, sinklar, bólunaglar, spik- 

arar og teiknibólur, úr járni eða stáli, einnig með haus úr öðrum efn- 

um, þó ekki kopar: 
01 Galvanhúðaður saumur .......000.20000.0 0. 50% 
02 Annað sees ennen eneste 50% 

37.32 00  Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúfnaglar, (þar 
með taldir skrúfkrókar og augaskrúfur), úr járni eða stáli; hnoð, flein- 
ar, spenniskífur og undirlagsplötur úr járni eða stáli................ 35% 

73.33 00 — Saumnálar, hannyrðanálar, teppanálar, bandprjónar, heklnálar o. þ. kh, 
hannyrðateinar, úr járni eða stáli, einnig efni í þessar vörur ........ 50% 

73.34 00 Tituprjénar, öryggisnælur, hárnálar, hárliðunarklemmur og aðrar áþekkar 
vörur úr járni eða stáli (þó ekki hattprjónar og aðrir prjónar til skrauts)  50% 

73.35 00 Fjaðrir og fjaðrablöð úr járni eða stáli ............................ 35% 
13.36 Ofnar, eldavélar, eldstór (einnig þótt þær séu aukalega með geymi til mið- 

stöðvarhitunar), arnar og önnur lofthitunartæki, bakaraofnar, suðuáhöld, 

hitaplötur með brennara, þvottapottar með eldstó eða brennara og áþekkur 
útbúnaður til heimilisnotkunar, einnig hlutar til þessara áhalda, úr járni 
eða stáli, enda sé ekki um rafmagnstæki að ræða: 

01 Eldavélar, ofnar og hlutar til þeirra, fyrir kol og annað fast eldsneyti 35% 
02 Eldavélar, ofnar og hlutar til þeirra, fyrir fljótandi eldsneyti ...... 35% 
03 Gasofnar, gaseldavélar og hlutar til þeirra ..................... 35% 
09 Annað .........22000000 eee 35% 

73.37 Miðstöðvarkatlar (þó ekki gufukatlar, er teljast til nr. 84.10), lofthitarar, 
miðstöðvarofnar og önnur tæki til miðstöðvarhitunar, þó ekki fyrir raf- 
magn, og hlutar til þessara tækja, úr járni eða stáli: 

01 Miðstöðvarkatlar og hlutar til þeirra .......................... 35% 
02 Miðstöðvarofnar ..........0..22002000 00 35% 
03 Hlutar til miðstöðvarofna (þar með talin ofnrif (element)) ...... 15% 
09 Annað .....20.000000eee seese sneen seen ens ne sneen snnee 35% 

73.38 Åhåld til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhússnota, og hlutar til 

slíkra vara, úr járni eða stáli: 
Búsáhöld og hlutar til þeirra: 

11 Úr ryðfríu stáli „...................0. 0000... 100% 
19 Annað .........222000 00 100% 

Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra: 
21 Skálar úr ryðfríu stáli, pressaðar til vaskagerðar, en ekki frekar unnar 70% 
22 Hreinlætistæki og hlutar til þeirra, úr ryðfríu stáli .............. 80% 
23 Vörur til hjúkrunar og lækninga ...............00.000....00.. 35% 
29 Annad .......2.2222200000 neee 80% 

73.39 Jårn- og stålull; pottahreinsarar, svampar, hanzkar o. þ. h. til hreinsunar 
og fágunar, úr járni eða stáli: 

01 Jårn- og stålull ...........0000000000000 0 35% 
09 Annad .....02000000 0. 100% 

73.40 Aðrar vörur úr járni eða stáli: 
10 Vörur úr steypujárni, grófmótaðar (in the rough state) .............. 10% 
20 Vörur úr steypustáli, grófmótaðar .............0.0...0 0... 10% 
30 Grófunnin járn- og stálsmíði (par með talin fallsmíði (drop forgings) .… 10% 

Annars: 
41 Veiðarfæralásar, sigurnaglar, bobbingar, hleraskór, netjakúlur og 

sökkur ...........000000000 0 senn 2% 
42 Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................0.00..00....00.. 4% 
43 Girðingarstaurar .........0.000000 00. 20% 
44, Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og mjólkurhyrnum, 

eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .... 4%



Nr. 63. 234 31. maí 1968. 

45 Úraarmbönd .........000..00 0. en ene 50% 
46 Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ...........0000000 0. .esnnsnenn 35% 
47 Drykkjarker fyrir skepnur ......0000eeeeeeeeseneereeeereneee 35% 
48 Jardstrengsmuffur og tengidósir fyrir raflagnir ................. 35% 
49 Aðrar vörur úr járni eða stáli, åt. a. .......000.0.00 0000... 70% 

74. kafli. 

Kopar og vörur úr honum. 

Athugasemdir: 

1. Með koparforlegeringum (master alloys) (nr. 74.02) er átt við þær legeringar af 

kopar og öðrum efnum í hvers konar hlutföllum, sem ekki eru nothæfar til völsunar 
eða smíða, og sem venjulega eru notaðar sem íblöndunarefni við framleiðslu á öðrum 

legeringum eða sem eyðandi efni á súrefni, brennistein eða til annars þess háttar 

við framleiðslu á málmum, sem innihalda ekki járn. Koparfosfit, sem í er meira en 

8% af fosfór miðað við þunga, telst til nr. 28.55. 

2. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreind er við hvert þeirra: 
a. Vír (nr. 74.03): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

b. Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 74.03): 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 
mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 
verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

c. Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 74.04): 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þver- 

máli yfir 6 mm og að þykkt meira en 0,15 mm, sem þó sé ekki yfir einum tíunda 

hluta breiddarinnar. 

Nr. 74.04 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa 

meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

3. Nr. 74.07 tekur meðal annars til pípna og holra stanga, sem hafa verið fágaðar eða 
húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, hringaðar, skrúfskornar, boraðar, 

Þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. Nr. 74.08 tekur meðal annars til pípuhluta 

(fittings), sem hafa fengið svipaða meðferð. 

74.01 Koparsteinn, óunninn kopar (einnig hreinsaður); koparúrgangur og brota- 
kopar: 

10 Koparsteinn ...........200000 snar 5% 
20 Koparúrgangur og brotakopar .........022000 00 nenn nn 5% 
30 Kopar óhreinsaður ...........00. 0... sen 5% 
40 Kopar hreinsaður ...........222200000. 00. 5% 

74.02 00  Koparforlegeringar (master alloys) ..........00000000 0000... 5% 
74.03 Stengur, prófílar og vír, úr kopar: 

ol Stengur og prófílar ...........200000e eeen 5% 
02 Vír ll... 35% 

74.04 00 Plåtur og ræmur, úr kopar 2......000sseeeseeeeeerernensesenene 5%
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74.05 00 Koparpynnur, sem eru í mesta lagi 0,15 mm að þykkt (án undirlags), einnig 
upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, áprentaðar eða 
festar á pappír eða annað efni til styrktar: 

01 Þynnur i vatnskassaelement ..........0...20 000 000 0 
09 Annað sees nerne renerne 

74.06 00  Koparduft og koparflögur ...........2..20.00 0000 eeen 
74.07 00 Pipur, pípuefni og holar stengur, úr kopar: 

01 Úr fosfór bronze-legumålmi óunnum .............000 00... 000. 
09 Annað .......0..2000 nn 

74.08 00  Pípufittings úr kopar, t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur ............ 
74.09 00  Geymar, ker og önnur þess konar ílát úr kopar, með yfir 300 lítra rúm. 

taki, undir alls konar efni, einnig klædd að innan eða hitaeinangruð, en 

ekki með mekanísk tæki eða útbúnað fyrir upphitun eða kælingu .... 
74.10 00  Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléitur o. þ. h. úr kopar (þó ekki ein- 

angraðir rafmagnsstrengir) ..............0000000 00... 
74.11 00  Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. (einnig endalaus bönd), úr 

koparvír essere eres rese nnnnnee 
74.12 00  Måskvateygdar (expanded) plötur úr kopar ..............0000000.... 
74.13 00  Keðjur og keðjuhlutar, úr kopar .............000000 0000... 0... 
7414 00 Naglar, stifti, lykkjur, kengir, krækjur, sinklar, bólunaglar, spíkarar og 

teiknibólur, úr kopar, eða úr járni eða stáli með koparhaus .......... 
74.15 00 Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúfnaglar (þar með 

talið skrúfukrókar og augaskrúfur); hnoð, fleinar, spenniskífur, undirlags- 
plötur, úr kopar ..........22000000000 0000 

74.16 00 Fjaðrir úr kopar .........0.0.200020000000n00nn nr 
7417 00  Sudu- og hitunartæki af því tagi, sem almennt eru notuð á heimilum — 

ekki rafmagnstæki — og hlutar til þeirra, úr kopar ................. 
74.18 00 Onnur áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til notkunar innanhúss, og 

hlutar til þessara tækja og vara, úr kopar: 
01 Hreinlætistæki til innanhúsnota og hlutar til þeirra ............ 

(09 Annað .....2.000000 00 
74.19 Aðrar vörur úr kopar: 

01 Veidarfæralåsar, sigurnaglar, snurpunótahringir o. þ. h. til veidarfæra, 
eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjårmålaråduneytisins ..... 

02 Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............2.2000.02200 00. 

03 Rafmagnstengidósir ...............0.0000000 0. 
09 Annars ...........0000 0000 

75. kafli. 

Nikkill og vörur úr honum. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 75.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 
mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 75.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 
eða glóðarleifar). 
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Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 75.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar. 

Nr. 75.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 

ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr. 75.04 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

75.01 

75.02 

75.03 

75.04 

75.05 

75.06 

Nikkilsteinn, nikkilspeis, önnur millistigsframleiðsla á nikkli; óunninn 
nikkill (þó ekki forskaut (electro-plating anodes), er teljast til nr. 75.05), 
nikkilárgangur og brotanikkill: 

10 Nikkilsteinn, nikkilspeis og önnur millistigsframleiðsla á nikkli ...... 5% 
20 Nikkilúrgangur og brotanikkill ..........00.0...20 00 .n nn 5% 
30 Nikkill óunninn ............0...2 5% 

Stengur, prófílar og vír, úr nikkli: 
01 Stengur og prófílar úr nikkli .........0..00000 00.00.0000 5% 
02 Vír úr nikkli ..........2...00000000 000 nnnnsnsnn 35% 

Plötur og ræmur úr nikkli, nikkilþynnur; nikkilduft og nikkilflögur: 
01 Nikkilduft .......2....0000000 000. 30% 
09 Annað ......022000000ns ss 5% 
00 Pipur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar 

og kragar), úr nikkli ................220000000 00 nnnnn nn 35% 
00 Forskaut úr nikkli (þar með talin forskaut framleidd við rafgreiningu), 

unnin Og ÓUNNÍN .......00000000000nnnnsnn senere ernseee 5% 
Aðrar vörur úr nikkli: 

01 Naglar, stifti, skrúfur 0. þ. h. .......0e0seeueeesesenensnsnee 50% 

02 Hreinlætistæki ................0000.200 00 80% 
03 Búsáhöld ............... ARA AR ARA RRR RIÐ 100% 
09 Annars ..........000.000 00 70% 

76. kafli. 

Alúmín og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 76.02): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 76.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 
mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 
Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 76.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt meira en 0,15 mm, sem þó sé ekki yfir einum tíunda hluta 

breiddarinnar.
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Nr. 76.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 
boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 
ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr. 76.06 tekur meðal annars til pípna og holra stanga, sem hafa verið fágaðar eða 
húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, hringaðar, skrúfskornar, boraðar, 
þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. Nr. 76.07 tekur meðal annars til pipu- 
hluta (fittings), sem hafa fengið svipaða meðferð. 

76.01 Alúmín óunnið; alúmínúrgangur og brotaalúmín: 
10 Alúmínúrgangur og brotaalúmín ....................0 00. 5% 
20 Alúmín óunnið .........000000. 00. 5% 

76.02 Stengur, prófílar og vír, úr alúmíni: 
01 Stengur og prófílar ...............00220000 00... 5% 
09 Annað .........022000000 ner 35% 

76.03 00 Plötur og ræmur úr alúmími..................0.0.00 0000. 0 nn. 5% 
76.04 Alúmínþynnur, sem eru í mesta lagi 0,15 mm að þykkt (án undirlags), 

einnig upphleyptar og mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, áprent- 
aðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar: 

01 Efni í hettur á mjólkurflöskur .................0.00.0000000... 20% 
09 Adrar ..........0220000 000 35% 

76.05 00 Alåminduft og alúmínflögur .....................000 00.00.0000. 30% 
76.06 00 Pipur, pípuefni og holar stengur, úr alúmíni: 

01 Profilpipur til smíða, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins .................00020000.0 0. 5% 

09 Annað ........000000000 00 35% 
76.07 00 Pipufittings (t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur), úr alúmíni ........ 35% 
76.08 Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúarhlutar, turnar, 

súlnagrindur, þök, þakgrindur, glugga- og hurðagrindur, hlerar, stöplar 
og súlur), hálf- eða fullunnin, samsett eða ósamsett, og hlutar til þeirra 
(þar með taldar plötur, stengur, bjálkar, prófílar, pípur o. þ. h., tilsniðið 
til notkunar í mannvirki), úr alúmími .............................. 40% 

76.09 00 Geymar, ker og önnur slík stór ílát úr alúmíni, með yfir 300 lítra rúm- 
taki undir alls konar efni, einnig klædd að innan og hitaeinangruð, en 
ekki með mekanískum tækjum eða útbúnað fyrir upphitun eða kælingu 50% 

76.10 Föt, tunnur, brúsar og áþekk ílát (þar með stíf og sveigjanleg pípulaga 
ílát), úr alúmíni, venjulega notuð við flutning á vörum eða sem umbúðir: 

01 Mjólkurbrúsar 10 I eða stærri ...............0.0.0..00.000 0. 10% 
02 Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og mjólkurhyrnum, 

eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..... 20% 
03 Tunnur ..........02.000002000 rn 30% 
04 Skálpar (túbur) ..........00...0.200.000 00 nr 35% 
05 Niðursuðudósir ...............0....000.00 rn 50% 
09 Annad .......000000000 rr 60% 

76.11 00 Hylki og ílát undir samanþjappaðar gastegundir og önnur áþekk ílát, úr 
alúmími ......................2..0 000 35% 

76.12 00 Margpættur vír, strengir, kadlar, virfléttur 0. þ. h. úr alúmíni, þó ekki ein- 
angraðir rafmagnsstrengir ........................0000 00... 35% 

76.13 Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnadur 0. þ. h. úr alúmínvír: 
01 Steypustyrktar- og múrhúðunarnet sr. 35% 
02 Girdingarnet úr vír, sem ekki er grennri en 2 mm í þvermál ...... 20% 
09 Annað .........0.00.0002 000 35% 

76.14 00  Måskvateygdar (expanded) plötur úr alúmíni ........................ 20%
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76.15 Áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til slíkra 

vara, úr alúmíni: 

01 Hreinlætistæki ...............00.0000 000. ne nn 80% 
02 Búsáhöld ...........200000..essssenssrs 100% 

76.16 Aðrar vörur úr alúmíni: 
01 Netjakúlur ...........00000000.nnsssnnns ern 2% 
02 Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........00000.0.............. 4% 
03 Naglar, stifti, skrúfur 0. þ. h. .......00000000000nnveeenen 0. 35% 

04 Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .........0200.000.neeeenevennn ne 35% 
05 Drykkjarker fyrir skepnur ..........00000.0nsennnnnn00 15% 
06 Einangrunarplötur .......00000000.00.0sssnnes sknnnere 40% 
07 Hettur á mjólkurflöskur ..........0000000.nnnnsnnnnnr 20% 
08 Bólur til gatnamerkingar ...........00000 000 neennnn ne 35% 
09 Annars ........0..0000000 enn 70% 

77. kafli. 

Magnesium og beryllium og vörur úr þessum málmum. 

77.01 Magnesium óunnið; úrgangur (þó ekki spænir af jafnri stærð) og brota- 
magnesíum: 

10 Magnesíumúrgangur og brotamagnesíum ............2200000 0... 0... 15% 
20 Óunnið magnesíum .........0.000 0... senn 15% 

77.02 00  Stengur og prófílar úr magnesíum; magnesíumvír; plötur, ræmur og þynnur 
úr magnesíum; einnig spænir af jafnri stærð, duft og flögur, úr magnesíum; 

pípur, pípuefni og holar stengur, úr magnesíum ..............0...... 35% 
77.03 00 Aðrar vörur úr magnesium, ét. a. .......0000ueeeeeeeeeeeenrernenee 35% 
77.04 00  Beryllium, unnið eða óunnið, og vörur úr því .........00000...00... 35% 

78. kafli. 

Blý og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 78.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

b. Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 78.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

c. Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 78.03). 
Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og er að 

Þyngd yfir 1,7 kg/m?2. 

Nr. 78.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 

ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera.
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2. Nr. 78.05 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 
sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

78.01 

78.02 

78.03 
78.04 

78.05 

78.06 

Blý óunnið (þar með talið bly med silfurinnihaldi); blýúrgangur og brotably: 
10 Blýúrgangur og brotablý ..........000000000 0... 15% 
20 Óunnið blý ...............000 00 15% 

Stengur, prófílar og vír úr blýi: 
01 Stengur og prófílar ..........000000000nsnnn nn 15% 
02 Vír ......00000000 neee 35% 
00 Plötur og ræmur úr blýi ...................0000 00. senn n 15% 
00 Blypynnur, sem vega ekki meira en 1,7 kg/m? (án undirlags), einnig upp- 

hleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, áprentaðar eða festar 

á pappír eða annað efni til styrktar; blýduft og blýflögur: 
01 Blyduft .......0....00. vener eee ennen ee ever nerne 15% 
09 Afnað .......000000nn sr 35% 
00  Pipur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar 

og S-beygjur), úr blýi ..........0.......02.00.nnesesrr 35% 
Aðrar vörur úr blýi: 

01 Sökkur, netja- og nótablý o. þ. h. til veiðarfæra, eftir nánari skýr- 
greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................... 2% 

02 Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .............0.2.0020 0000 ern 35% 

03 Skålpar (tåbur) ........00000000 0000 n0rn nn 35% 
09 Annars ...........00020000nesers rr 70% 

79. kafli. 

Zink og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 79.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 
mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 79.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 
verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 
eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 79.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 
yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar. 

Nr. 79.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 
boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 

ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 
2. Nr.79.04 tekur meðal annars til pípna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum.
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79.01 

79.02 

79.03 

79.04 

79.05 

79.06 

Zink óunnið; zinkúrgangur og brotazink: 
10 Zinkúrgangur og brotagink .............2.000000 0... 15% 
20 Óunnið zink ...........00200 00. 15% 

Stengur, prófílar og vír, úr zinki: 
01 Stengur og prófílar .........000neeneeeeseeeerenseesenensessee 15% 
02 Vír 000... 35% 

Plötur og ræmur úr zinki; zinkþynnur; zinkduft og zinkflögur: 

10 Zinkduft .......... rr 30% 
20 Zinkplötur, sinkræmur, sinkþynnur og sinkflögur .................. 15% 
00  Pipur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar 

og beygjur), úr zinki .............000000. 0 snnnsssnsr 35% 
00  Þakrennur, mænisplötur, gluggakarmar og aðrir tilbúnir byggingahlutar, 

úr Zimki ..............000..000nnee nn 60% 
Aðrar vörur úr zinki: 

ol Naglar, stifti, skrúfur 0. þh. .......0000000 0000... 50% 

02 Hreinlætistæki ...............00....00 0. 80% 
03 Búsáhöld ..........0000000 000. sn nsnrrr rr 100% 
04 Skálpar (túbur) ........0.0022020000n 00 35% 
05 Forskaut ............0002200 00 15% 
09 Annars .......22002000n0 nn 70% 

80. kafli. 

Tin og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 80.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 80.02). 
Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 
verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 80.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og að þyngd 

yfir 1 kg/m2. 

Nr. 80.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 

ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr. 80.05 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

80.01 

80.02 

Tin óunnið; tinúrgangur og brotatin: 
10 Tinúrgangur og brotatin ...........0.0.000 0. enn ns 15% 
20 Óunnið tin .............0..20.0.0r ner 15% 

Stengur, prófílar og vír úr tini: 
01 Stengur (þ. á m. lóðtin) og pråfilar ...........00000. 000... 15% 
02 Vír lll. 35%
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80.03 00 Plötur og ræmur úr timi ..........0.0000.2.000000 000... 15% 
80.04 00  Tinþynnur, sem vega ekki meira en 1 kg/m? (án undirlags), einnig upp- 

80.05 

80.06 

hleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, áprentaðar eða festar 

á pappír eða annað efni til styrktar; tinduft og tinflögur .............. 35% 
00 Pipur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar, 

beygjur), úr timi ...............0000.00000nnuner nn 35% 
Aðrar vörur úr tini: 

01 Skálpar (túbur) .......200eeeeeeeneesesenseensnnensenenseee 35% 
02 Búsáhöld ...................20000000 sens eneveneeee 100% 
09 Annars ........00000.000 ne 70% 

81. kafli. 

Aðrir ódýrir málmar og vörur úr þeim. 

Athugasemd: 

Til nr. 81.04 teljast aðeins eftirtaldir ódýrir málmar: Vismút, kadmium, kóbalt, 
króm, gallium, germanium, hafnium, indíum, mangan, niob, rheníum, antímón, titan, 

thóríum, thallíum, úraníum, vanadin og zirkon. Til þessa númers teljast einnig kóbaltsteinn, 

„cobalt speiss“ og önnur áþekk millistigsframleiðsla kóbaltvinnslu. 

81.01 
81.02 
81.03 
81.04 

00. Wolfram óunnið og unnið, og vörur úr því .….…...................... 15% 
00  Molybden óunnið og unnið, og vörur úr því .............00.000..... 15% 
00 Tantal óunnið og unnið, og vörur úr því ............0.000 0000... 15% 

Aðrir ódýrir málmar, óunnir og unnir, og vörur úr þeim; „cermets“: 
10 Úraníum og thóríum .............. ARA 15% 
20 Ánnars .......0.0000r nr 15% 

82. kafli. 

Verkfæri, áhöld, hnífar, skeiðar og gafflar, úr ódýrum málmum; 

hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Þegar undan eru skildir lóðunarlampar, hreyfanlegar smiðjur, slipitæki fest á grind, 
áhöld til hand- og fótsnyrtingar og vörur þær, er teljast til nr. 82.07 og 82.15, eru 
í 82. kafla einungis vörur með blaði, egg eða öðrum svipuðum vinnandi hluta úr: 

E
Ð
 

a 

Ódýrum málmi. 
Málmkarbíd fest á ódýran málm. 

Eðal- og hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetiskum eða endurgerðum) festum 
á ódýran málm. 
Slípiefni fest á ódýran málm, enda séu vörurnar með tönnum, egg eða öðru þess 
háttar úr ódýrum málmi og eiginleikar málmsins hverfi ekki með áfestingu 
slípiefnisins. 

2. Hlutar úr ódýrum málmi til þeirra vara, er teljast til þessa kafla, flokkast til sömu 
númera og vörur þær, er hlutarnir eru ætlaðir til, þó að undanskildum hlutum 
þeim, sem eru sérstaklega tilgreindir, og festingum fyrir handverkfæri (nr. 84.48). 
Hlutar til almennra nota, sem skýrgreindir eru í 2. athugasemd við XV. flokk, teljast 
þó aldrei til þessa kafla. 

Hálfgerðar vörur, er teljast til þessa kafla, einnig hálfgerðir hlutar þeir, er sam- 
kvæmt ofan rituðu teljast til þessa kafla, flokkast á sama hátt og fullgerðar vörur. 

Skurðtæki í rafmagnshárklippur teljast til nr. 82.13, og blöð og skurðhöfuð í 
rafmagnsrakvélar teljast til nr. 82.11.
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3. Vörur, er teljast til ýmissa númera þessa kafla og eru fluttar inn sem samstæður 

pakkaðar í kassa, öskjur, hylki eða annað þess háttar, flokkast til þess númers, sem 

er með hæstum tolli. Áhöld í samstæðum til hand- og fótsnyrtingar teljast þó til 
nr. 82.13. 

4. Öskjur, kassar, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast til sama númers og tilsvarandi vara, enda sé það 

ætlað til umbúða um vörurnar og sé að jafnaði selt með þeim. Öskjur, kassar, hylki 

og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, flokkast í samræmi við gerð þess. 

82.01 Eftirtalin handverkfæri: Spaðar, skóflur, hakar alls konar, hlújárn, gafflar 
og hrífur; axir og önnur svipuð höggverkfæri; ljáir, sigðir, trjáklippur, 

fleygar og önnur verkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju og skóg- 
rækt: 

01 Ljáir og ljáblöð ............2.000000. eeen 20% 
09 Annað seeren eee ens rese re erne, 35% 

82.02 00  Handsagir og sagarblöð fyrir handsagir og vélsagir (einnig tannlaus sagar- 
blöð) .....000.0000 000 ennenn erna 35% 

82.03 00 Eftirtalin handverkfæri: Naglbítar, klippitengur, griptengur og aðrar slíkar 
tengur, einnig til að klippa eða skera; gatjárn og gattengur; pípuskerar; 
boltaskerar og annað þess háttar, málmklippur; skrúflyklar; þjalir ograspar 35% 

82.04 00 Handverkfæri og handáhöld (þar með talin samsett glerskurðartæki), sem 
teljast ekki til einhvers annars númers þessa kafla; blásturslampar, steðj- 
ar; skrúfstykki og þvingur (þó ekki vélskrúfstykki); færanlegar smiðjur 
og slípisteinar með umbúnaði (hand- eða fótsnúnir) .................. 35% 

82.05 00  Skiptiverkfæri í handverkfæri, mekanisk handverkfæri og -smíðavélar 
(t. d. til að pressa stansa, bora, snitta, fræsa, skera, snúa, víkka, þrengja 
og skrúfa), hér með talin mót til að draga málmþráð og pressa heita málma, 
einnig stjörnur á grjótbora ..........0000.00000nennnsrrr 35% 

82.06 00 Hnífar og skurðarblöð í vélar og mekanisk tæki .................... 35% 
82.07 00 Plötur, stengur og oddar og aðrir þess konar lausir hlutar í verkfæri, 

úr hálfbræddum málmkarbídum (t. d. karbíd úr wolfram, molybden og 
vanadíum) ..........00000000 00 .snnsð sr 35% 

82.08 00  Kaffikvarnir, hakkavélar, safapressur og önnur mekanisk búsáhöld til 
framleiðslu á matvælum og drykkjarföngum, enda sé þunginn ekki meira en 
10 kg hvert stykki .............0.002000 eens 70% 

82.09 Hnífar, sem ekki teljast til nr. 82.06, með skerandi eða sagtenntri egg: 
ol Borðhnífar ..........2..0200.0eeeeersses nr 100% 
09 Aðrir .......0000000 0 100% 

82.10 00  Hnífablöð.............0.000eensersssrssssssssrs rr 35% 
82.11 00  Rakhnifar og blöð til þeirra, rakvélar og rakvélablöð (þar með talið efni í 

rakvélablöð, einnig bandlaga) .............00000. 0000 nnn enn 100% 

82.12 Skæri og blöð til þeirra: 
01 Saudaklippur, sildarklippur og blöð til þeirra ..........0000000.. 35% 
09 Önnur .......000000 senn 100% 

82.13 00 Onnur verkfæri til að skera og klippa (t. d. greinaklippur, hárklippur, kjöt- 
axir og pappírshnífar), áhöld til hand- og fótsnyrtingar (þar með taldar nagl- 
þjalir), einnig í samstæðum: 

01 Skurðhnífar og kambar í saudaklippur ..........000000000.0... 35% 
09 NE TEE nr 75% 

82.14 00  Skeidar, gafflar, fiskhnifar, smjårhnifar, sleifar og önnur svipuð áhöld til 
notkunar í eldhúsi og til að matast með ..........0000000 00.00.0000... 100% 

82.15 00  Skåft úr ódýrum málmi til vara þeirra, er teljast til nr. 82.09, 82.13 og 82.14 35%
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83. kafli. 

Ýmsar vörur úr ódýrum málmi. 
Athugasemd: 

Í þessum kafla er með hugtakinu hlutar aldrei átt við virkaðla, keðjur, nagla, bolta, 

rær, skrúfur, fjaðrir og aðrar vörur úr járni og stáli, er teljast til nr. 73.25, 73.29, 73.31, 
73.32 og 73.35, og eigi heldur við sams konar vörur úr öðrum ódýrum málmum, er 
teljast til 74.—81. kafla. 

83.01 00 Lásar og skrár (til notkunar með lykli, rafmagni eða öðru) og hlutar 
til þeirra, úr ódýrum málmum; rammar með lás fyrir handtöskur, ferða- 
kistur og annað þess háttar og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmum; 
lyklar til allra ofan greindra vara, fullgerðir eða ófullgerðir, úr ódýrum 
málmum ............000020000nn0en ns 40% 

83.02 00 Smávarningur og annað þess háttar, úr ódýrum málmum, til að búa, slá 

eða leggja með ýmsa hluti, svo sem húsgögn, hurðir, stiga, glugga, vindu- 
glugga, tjöld; enn fremur til vagngerðar, söðlasmíði, ferðakista, skrína 

og annars þess háttar (þar með taldar sjálfvirkar dyralokur); snagar, fata- 
hengi, hilluhné og annað þess háttar úr ódýrum málmum ........... 40% 

83.03 00  Peningaskápar og öryggishólf, eldtraust eða styrkt með öðrum hætti, 

hurðir í slíka skápa og hólf, einnig peningakassar, skjalakassar og þess 
háttar styrkt með einhverjum hætti, úr ódýrum málmum ............ 100% 

83.04 00 Spjaldskrárkassar, skjalagrindur, sundurgreiningarkassar, bréfabakkar, 
handritahaldarar og annað þess háttar til notkunar í skrifstofum, úr ódýrum 
málmum (þó ekki skrifstofuhúsgögn, er teljast til nr. 94.03) .......... 100% 

83.05 00 Småvarningur og útbúnaður fyrir lausblaðabindi, bréfabindi, bókhalds- 
bækur og annað þess háttar, úr ódýrum málmum; bréfahaldarar, bréfa- 

klemmur, heftiklemmur, merki í spjaldskrár og aðrar svipaðar vörur til 
notkunar í skrifstofum, úr ódýrum málmum: 

01 Stifti í heftivélar .......0.2200000.000 ner 50% 
09 Annað ......0.2022000 000 80% 

83.06 00  Myndastyttur og aðrir hlutir til skrauts innanhúss, úr ódýrum málmum 100% 
83.07 Lýsingartæki og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmum (þó ekki slökkv- 

arar, falir fyrir rafmagnslampa, rafmagnslugtir fyrir ökutæki, rafhlöðu- 
og rafalslugtir og aðrar vörur, er teljast til 85. kafla): 

01 Duflaljésker og hlutar til þeirra ...........2220000 000. nn... 15% 
02 Siglingaljósker, olíulampar, gasljósatæki og hlutar til þeirra ...... 35% 
03 Lampar sérstaklega gerðir til notkunar við uppskurði (operation 

lamps) ......0000000000enn nr 35% 
04. Götuljósker, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 

MEYLÍSINS .......00.02000 nn #35% 
05 Flúrskinslampar .......00.000000..aneesser 70% 
09 Annað sees venerne ve essere renee 90% 

83.08 00  Beygjanlegar pípur (barkar) úr ódýrum málmum .................... 35% 
83.09 Spennur, töskurammar, sylgjur, krókar, lykkjur, reimkrókar og aðrar 

svipaðar vörur úr ódýrum málmum almennt notaðar til fatnaðar, skó- 
fatnaðar, ferðaútbúnaðar, handtaskna og annars þess háttar; holhnoð og 
klaufhnoð úr ódýrum málmum: 

01 Spennur, krókapör, reimkrókar og aðrar svipaðar vörur úr ódýrum 

málmum, til skósmíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ..........000000..0snssrse sn 40% 
09 Annað .......00.020000esne sr 40% 

83.10 00 Perlur og paljettur, úr ódýrum málmum ...........20000000. 0000... 70%
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83.11 

83.12 

83.13 

83.14 

83.15 

00  Bjöllur og klukkur (ekki rafmagns), einnig hlutar til þeirra, úr ódýrum 
málmum ..........00.000000 000 80% 

00 Rammar úr ódýrum málmum fyrir ljósmyndir, málverk og annað þess 
háttar; speglar úr ódýrum málmum .................00000 000... 70% 
Tappar, ,,crown corks“, flöskuhettur, lok, spons med skrifugangi, sponslok, 

flöskulok, innsiglisplúmbur, hornhlífar og annar þess háttar småvarningur 

til umbúða, úr ódýrum málmum: 

01 Spons (einnig með skrúfugangi) og sponslok, úr ódýrum málmum 30% 
02 Flöskuhettur úr ódýrum málmum ................ 0000 n nv. 70% 
03 Áprentuð lok á dósir um útflutningsafurðir, enda sé á þeim við- 

eigandi áletrun .........2.220000.000ernrenr rr 4% 
09 Annað ......000000000 00 70% 
00 Skilti, nafnplötur, tölustafir, bókstafir og annað þess háttar, úr ódýrum 

málmum .............0000000 000 70% 
00 Þráður, stengur, pípur, plötur, rafsuduvir og aðrar þess konar vörur, úr 

ódýrum málmum eða málmkarbídum, þaktar eða fylltar með flússefni, 
til notkunar við lóðun, logsuðu og rafsuðu á málmum eða málmkarbídum; 
þráður og stengur úr pressuðu dufti af ódýrum málmum, til notkunar við 
málmhúðun með úðum .................000..0.... nn nn 15% 

XVI. flokkur. 

Vélar, tæki og mekanísk áhöld; rafmagnsútbúnaður; 

hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. 

o
s
s
 

a 

Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr harðgúmmiíi (nr. 40.10) og aðrar vörur, úr 

linu harðgúmmii, þeirra tegunda, sem notaðar eru við vélar, vélræn eða rafræn 

tæki (t. d. undirlagsskifur) (nr. 40.14). 

Vörur úr leðri, gervileðri (nr. 42.04) og úr loðskinni (nr. 43.03), þeirra tegunda, 

sem notaðar eru við vélar eða vélræn tæki eða til iðnaðar. 

Bobbingar, spólur, standar, keilur, leggir og sams konar uppistöður, sem notað 

er við vélar, vélræn tæki eða rafrænar vörur, er teljast til 39., 40., 44. og 48. kafla 

eða til XV. flokks. 

- Götuð spjöld úr pappir eða pappa í Jacquard-vélar og aðrar svipaðar vélar, 

er teljast til nr. 48.21. 

Drifreimar, færi- og lyftibönd úr spunatrefjum (nr. 59.16) og aðrar vörur til 

tækninota úr spunatrefjum, er teljast til nr. 59.17. 

Vörur að öllu leyti úr eðal- eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða 

tilbúnum), er teljast til nr. 71.02, 71.03 eða 71.15. 

Hlutar til almennra nota eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við 

XV. flokk. 

Endalaus bönd úr málmþræði eða málmræmum (XV. flokkur). 

Vörur, er teljast til 82. og 83. kafla. 

Flutningatæki og aðrar vörur, er teljast til XVII. flokks. 

Vörur, er teljast til 90. kafla. 

Úr, klukkur og aðrar vörur, er teljast til 91. kafla. 
Burstar í vélar (nr. 96.02). 
Vörur, er teljast til 97. kafla.
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Sé ekki annað ákveðið í 1. og 3. athugasemd við þennan flokk, 1. athugasemd við 
84. kafla og 1. athugasemd við 85. kafla, flokkast hlutar til véla (að undanskildum 

hlutum til þeirra vara, er teljast til nr. 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 og 85.27) eftir 

þessum reglum: 
a. Hlutar, sem eru sérstaklega nefndir í einhverju af númerum 84. eða 85. kafla 

(að undanskildum nr. 84.65 og 85.28), teljast alltaf til viðkomandi númers án 

tillits til þess, í hvers konar vélar þeir eigi að notast. 

b. Hlutar, sem ákvarðanir í athugasemd 2.a hér að ofan taka ekki til og eru af 

þeirri gerð, sem eingöngu eða aðallega er hægt að nota í ákveðna vél eða fleiri 

vélar, sem teljast til sama númers (þar með taldar vélar, er teljast til nr. 84.59 

og 85.22), flokkast til sama númers og tilsvarandi vélar. Hlutar, sem jöfnum 

höndum má nota í vörur, er teljast til nr. 85.13 og nr. 85.15, teljast til nr. 85.13. 

c. Allir aðrir hlutar teljast til nr. 84.65 eða nr. 85.28. 
Þegar svo stendur á, að vélar og hlutar til þeirra teljast til mismunandi númera í 

þessum flokki, teljast ófullgerðar vélar til sama númers og hinar fullgerðu vélar, enda 

vanti aðeins óverulega hluta til vélanna til þess að þær séu fullgerðar. 

Vélar (þar með taldar ófullgerðar vélar, sem flokkast eins og fullgerðar vélar sam- 

kvæmt 3. athugasemd hér að ofan), sem fluttar eru inn sundurteknar eða ósam- 

settar, flokkast eins og sams konar samsettar vélar. 

Sé ekki annað tekið fram, flokkast vélasamstæður settar saman í eina heild úr 

íveim eða fleiri vélum, einnig vélar gerðar til að framkvæma tvö eða fleiri verkatriði, 

saman eða sér, eins og um væri að ræða þá vélina, sem gegnir höfuðhlutverkinu. 
Hreyflar tengdir vélum við innflutning flokkast með vélunum, sem þeir eru tengdir. 

Sama gildir um hreyfla, sem fluttir eru inn með vélum, en pakkaðir út af fyrir 

sig af hagkvæmisástæðum, enda sé það greinilegt, að hreyflarnir eigi að tengjast 

vélunum. Þetta gildir einnig um drifreimar, færi- og lyftibönd til vélanna. 

Með orðinu vélar (vél) í athugasemdum þessum er átt við allar þær vélar, tæki og 

áhöld, er teljast til XVI. flokks. 

84. kafli. 

Gufukatlar, vélar og mekanísk áhöld og tæki; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Kvarnasteinar, slípisteinar og aðrar vörur, er teljast til 68. kafla. 

b. Áhöld og tæki (t. d. dælur) og hlutar til þeirra úr leir (69. kafli). 

c. Áhöld úr gleri til notkunar í rannsóknarstofum (nr. 70.17); tæki og áhöld úr 

gleri og hlutar til þeirra (nr. 70.20 og 70.21). 

d. Vörur, er teljast til nr. 73.36 eða 73.37, einnig sams konar vörur úr öðrum óeðlum 

málmum (7481. kafli). 

e. Handverkfæri eða rafbúin, vélræn heimilistæki með innbyggðum rafmagnshreyflum 

(nr. 85.05 og 85.06). 
Ef annað leiðir ekki af ákvæðum 5. og 6. athugasemdar við XVI. flokk, skulu vélar, 

tæki og áhöld, sem talizt gætu bæði til einhvers af númerum 84.01—84.21 og jafn- 

framt einhvers af númerum 84.22—84.60 í samræmi við texta númeranna, ávallt 

teljast til einhvers af fyrr nefndu númerunum, en eigi til hinna síðar nefndu. Til 
nr. 84.17 telst þó ekki: 

a. Spírunartæki, útungunartæki og ungamæður (nr. 84.28). 

b. Áhöld til að bleyta í korni (nr. 84.29). 
c. Sykurdiffúsörar (nr. 84.30).
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d. Vélar til hitameðferðar á spunagarni, spunaefnum og öðrum vörum úr spuna- 

trefjum (nr. 84.40). 

Nr. 84.17 tekur heldur ekki til véla, tækja og verksmiðja ætlaðra til mekanískrar 

meðferðar, ef hitabreytingar, þótt nauðsynlegar séu, skipta litlu máli í samanburði 

við hina mekanísku meðferð. 

Til nr. 84.19 telst ekki: 
a. Saumavélar (nr. 84.41). 
b. Skrifstofuvélar, er teljast til nr. 84.54. 

. Til nr. 84.62 teljast m. a. fægðar stálkúlur af tilteknum stærðum, enda sé frávik frá 
tilteknu þvermáli hvergi meira en 1%, þó í mesta lagi 0,05 mm. Aðrar stálkúlur 
teljast til nr. 73.40. 

. Ef annað er ekki tekið fram eða leiðir af ákvæðum í 2. athugasemd við þennan 

kafla og 5. athugasemd við XVI. flokk, flokkast vélar með tveim eða fleiri notkun- 

armöguleikum eftir höfuðnotkun þeirra. Ef höfuðnotkun einhverrar vélar er ekki 

nefnd í texta einhvers númers, eða ef vafi leikur á, hver sé höfuðnotkun einhverrar 

vélar, skal slík vél teljast til nr. 84.59. Til nr. 84.59 teljast enn fremur vélar til 

framleiðslu á línum og köðlum (t. d. þáttaspuna-, tvinnunar- og strengspunavélar) 
úr vír, spunatrefjum og hvers konar öðru efni eða blöndu slíkra efna. 

84.01 00  Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (gufukatlar), þó ekki 

vatnsmiðstöðvarkatlar, sem einnig geta framleitt gufu með lágum þrýstingi 25% 
84.02 00 Hjálpartæki við vatnsgufukatla og aðra gufukatla (t. d. forhitarar, yfir- 

hitarar, gufugeymar, sótblásarar); eimsvalar (condensers) við gufuvélar 25% 
84.03 00 Tæki til framleiðslu á loftgasi, vatnsgasi og acetylengasi (með vatnsaðferð) 

og önnur svipuð tæki til gasframleiðslu, einnig með hreinsitækjum .... 25% 
84.04 00  Gufuvélar með sambyggðum katli (þar með taldir gufuvagnar, en ekki 

gufudráttarvélar í nr. 87.01 né vélknúnar vegþjöppur) ...........00... 25% 
84.05 00 Gufuvélar án ketils ...................00000000 0... vnnn rr 25% 
84.06 Brunahreyflar með bullu: 

10 Flugvélahreyflar ........0000000.00. anne 0 
Aðrir : 

21 Benzínhreyflar og aðrir hreyflar með neistakveikju .............. 35% 
22 Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju, 200 hestöfl eða stærri 10% 
23 Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju, minni en 200 hestöfl... 35% 
24 Hlutar til hreyfla, sem teljast til nr. 84.06, þó ekki til lugvélahreyfla  35% 
29 Annars .....000000220.0..0nn0n rr 35% 

84.07 00  Vatnshjól, vatnshverflar og aðrar vatnsknúnar aflvélar, ásamt tilheyrandi 

gangráðum (regulators) ............0000%000nnnneenn 35% 
84.08 Aðrar aflvélar og hreyflar: 

10 Flugvélahreyflar ........00022000.neeeseeeer 0 
Gashverflar (turbins) fyrir annað en flugvélar: 

21 Gashverflar til bifreiða ...........2..000000. 000... 35% 
29 Annars ..........0000 0000 sr sn 35% 

Aðrar: 
31 Aflvélar og hreyflar til bifreiða, ét. a. .........0000000......... 35% 
39 Annars ........002000000nneess rr 35% 

84.09 00  Sjálfknúnar vegþjöppur ............0.2.00.0000. 000 000 nn 25% 
84.10 00  Vökvadælur (þar með taldar hreyfildælur og hverfildælur), einnig með til- 

heyrandi mælum; vökvalyftur, sem vinna með skóflum, keðjum, sniglum, 

böndum og öðru þess háttar: 
01 Sildardælur, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun fjårmålarådu- 

neytisins .......000.00000nnn ens 4% 
09 Annad .........2222000000 00 35%
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84.11 00 Lofidælur, undirþrýstingsdælur, loft- og gasþjöppur (þar með taldar hreyf- 
ildælur og hverfildælur, hreyfilþjöppur, hverfilþjöppur og lausabulluþjöppur 
fyrir gashverfla), rellur, blásarar og annað þess háttar: 

01 Heyblásarar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins seeren rense even ener een erne 

02 Þjöppur fyrir frystikerfi ...........0..000200. 00 
09 Annað .........000000 00 

84.12 00 Loftjöfnunartæki sambyggð, gerð með hreyfildrifinni rellu og útbúnaði til 
að breyta rakainnihaldi og hitastigi loftsins ......................... 

84.13 00  Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti (úðarar), fyrir malað fast eldsneyti og 
gas; vélkyndarar (mechanical stokers), vélristar (mechanical grates), 
mekanísk öskuhreinsunartæki og annar svipaður útbúnaður .......... 

84.14 00 Ofnar fyrir iðnaðar- og rannsóknarstofur (þó ekki rafmagnsofnar) .... 
84.15 Kæliskápar, tæki og vélar til kælingar og frystingar, útbúið fyrir rafmagn 

eða á annan hátt: 
Kæli- og frystivélar og samstæður, aðrar en þær, sem einkum eru til heim- 
tlisnotkunar : 

11 Afgreiðsluborð og syningarskåpar fyrir verzlanir og varahlutir í þau 
12 Kæli- og frystivélasamstæður aðrar ...........0000000. 0000... 
19 Hlutar til kæli- og frystivélasamstæðna, ét. a. ................. 
20 Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, ekki rafmagnsknúin ......... 

30 Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, rafmagnsknúin: 
31 Kælitæki ..............00.22 0000 
39 Varahlutir í kælitæki (þó ekki fylgihlutir) eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............000000 0000... 
84.16 00  Sléttipressur (calendering machines) og aðrar svipaðar valsvélar (þó ekki 

slíkar vélar til vinnslu málma og glers), einnig valsar til þeirra ........ 
84.17 Vélar, tæki og vélasamstæður til rannsóknarstofa, einnig með rafmagns- 

upphitun, til vinnslu á efnum með aðferðum, sem fela í sér hitabreyt- 
ingu, t. d. með upphitun, suðu, stiknun, eimingu, hreinsun, dauðhreins- 

un, pasteurhitun, eimvæting, þurrkun, uppgufun, gufugerð, þéttingu eða 

kælingu (þó ekki slíkar vélar til heimilisnotkunar); hrað- eða geymavatns- 
hitarar, sem ekki eru gerðir fyrir rafmagn: 

Vélar, tæki og vélasamstæður (aðrar en þær, sem teljast til nr. 84.17.20): 
11 Eimarar og þéttar til kæli- og frystivéla ..........0.0..00000.... 
12 Vélar til fiskidnadar og hvalvinnslu ............00.0000 000 000.. 
13 Mjólkurvinnsluvélar (þó ekki skilvindur) ..........000000000..0.. 
14 Kaffihitarar og önnur tæki til veitingarekstrar ................. 
19 Annað ......0000000 00 
20 Hrað- eða geymavatnshitarar, einkum til heimilisnotkunar, ekki fyrir raf- 

MAGN 22.22.0200. 
84.18 Skilvindur; vélar og tæki til síunar og annarrar hreinsunar á vökvum og 

lofttegundum (þó ekki síunartrektar, mjólkursíur og annað þess háttar): 
Mjólkurskilvindur: 

11 Mjólkurskilvindur, einkum til heimilisþarfa ..................... 
19 Aðrar .....000000 nn 

Annað: 
21 Þeytivélar til þurrkunar á þvotti, einkum til heimilisnotkunar ... 
22 Aðrar þeytivélar til þurrkunar á þvotti ................00.0... 
23 Lýsisskilvindur ..............0000 0000. 
24, Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar þær og tæki, sem falla undir 

nr. 84.18.21, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins sees sn 

25 Lofthreinsunartæki til heimilisnotkunar ................00..0.... 
29 Annars .......000000e0ensnnnn ss 
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84.19 Vélar og tæki til hreinsunar og þurrkunar á flöskum og öðrum ílátum; 
vélar og tæki til að fylla á, loka og líma einkennismiða á flöskur, dósir, 
öskjur, poka og önnur ílát; aðrar umbúðavélar og tæki; vélar og tæki til 
blöndunar kolsýru í drykkjarvörur; uppþvottavélar: 

01 Uppþvottavélar, einkum til heimilisþarfa ...................... 80% 

02 Aðrar uppþvottavélar .........22.0000.000.nnsre runs 35% 
03 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í uppþvottavélar, eftir nánari skýr- 

greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins „................. 50% 
09 Ammað ......0.2000000n nn 25% 

84.20 00 Vogir, þar með taldar talnings- og eftirlitsvogir (þó ekki vogir, sem eru svo 
nákvæmar, að þær vegi 5 eg eða minna); vogarlóð alls konar .......... 35% 

84.21 00 Mekanisk tæki (einnig handdrifin) til dreifingar, sprautunar og úðunar á 
vökvum og dufti; slökkvitæki, einnig með fyllingum, úðabyssur og önnur 
svipuð áhöld; sand- og gufublásarar og svipaðar blástursvélar ......... 25% 

84.22 Vélar og tæki til lyftingar, hleðslu, losunar og flutnings (t. d. lyftur, lyfti- 
vindur, kranar, tjakkar, talíur, þráðbrautir og færibönd), að undan- 
skildum vélum þeim og tækjum, er teljast til nr. 84.23: 

01 Kraftblakkir til fiskiskipa, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun 
fjårmålaråduneytisins ........0000ueeeeeeseeserenenenenneneee 4% 

02 Vindur sérstaklega til skipa, ót. a. ........000220000 00... 00... 20% 

03 Lyftikranar ..........22..0002000ennsserrnsssrr nn 25% 
04 Lyftur til vöru- og mannflutninga .........0.000000. 00.00.0000... 50% 
05 Heyblásarar (til að færa til hey), eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ............0000000. nn... 10% 
09 Annað seernes ss 35% 

84.23 Vélar og tæki til graftrar, námuvinnslu, grjótnáms og annars þess háttar, 
fastar eða færanlegar (t. d. kolanámuvélar, vélskóflur, jöfnunarvélar og 

jarðýtur); fallhamrar; snjóplógar (þó ekki þeir snjóplógar, sem eru sjálf- 
knúin ökutæki): 

01 Grafvélar og vélskóflur .........00000000. 0000 nn nn 25% 
02 Jarðýtur .......00222000nnnnssrrrr 25% 
03 Vegheflar .......2220000000 0. ene 25% 
04 Ámoksturstæki við almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari skýr- 

greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...........00.0... 10% 
09 Annað ........00000000 00 25% 

84.24 Landbunadar- og gardyrkjuvélar til vinnslu jardvegs og ræktunar (t. d. 
plógar, herfi, diska- og fjadraherfi, sáningsvélar og åburdardreifarar); valt- 
arar fyrir tún og íþróttavelli: 

01 Plógar .......0000000 000 10% 
02 Herfi .........000000000 00 10% 
03 Áburðardreifarar ..........0..0.200000 000 n0n nn 10% 
09 Annað .....00.22000nnne rns 10% 

84.25 Uppskeruvélar og þreskivélar; hálm- og fóðurpressur; sláttuvélar (þar með 
taldar handsláttuvélar); vélar til hreinsunar á fræi, korni og belgávöxtum, 
einnig ávaxtaflokkunarvélar, egg jaflokkunarvélar og aðrar flokkunarvélar 
við landbúnaðarframleiðslu (þó ekki mölunarvélar, er teljast til nr. 84.29): 

01 Gardslåttuvélar (þar med handsláttuvélar) ............000000... 35% 
02 Aðrar sláttuvélar ..............2220200000 0. 10% 
03 Upptökuvélar fyrir kartöflur og aðra garðávexti ................ 10% 
04 Rakstrar- og snúningsvélar ...........0000000 00 enn 10% 
05 Flokkunarvélar .............2200000 000 0000 25% 
09 Annað „.......2002000000 ss 10%
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Mjólkurbúsvélar og mjaltavélar: 

Mjaltavélar .............000. 2000 
Mjólkurvinnsluvélar ............0.00000000 0... 
Aðrar ..........220000 00 r err 

Pressur, marningsvélar og aðrar vélar og tæki til notkunar við framleiðslu 
á víni, víndrúfnasafa, öðrum ávaxtasafa og öðru þess háttar .......... 
Aðrar vélar og tæki til landbúnaðar, garðyrkju, alifuglaræktar og býflugna- 
ræktar; spírunartæki með mekanískum útbúnaði eða útbúnaði til upp- 

hitunar; útungunarvélar og ungamæður ....................0000.0... 
Vélar og tæki til brauðkornsmölunar og aðrar vélar og tæki til vinnslu 
á korni og belgávöxtum (þó ekki vélar og tæki, er talizt geta landbúnaðar- 
tæki) ..............0000.0000 00 

Vélar og tæki, sem ekki teljast til einhvers annars númers þessa kafla, til 
notkunar við framleiðslu mat- og drykkjarvara (í brauðgerðarhúsum, 
brauðverksmiðjum, kexverksmiðjum, makkaróníverksmiðjum, súkku- 

laðiverksmiðjum, sykurverksmiðjum, súkkulaði- og sykurvöruverksmiðj- 
um og ölgerðum; einnig til vinnslu á kjöti, fiski, ávöxtum og grænmeti, 
þar með taldar hakkavélar og skurðvélar): 

Vélar og tæki til brauð- og kexgerðar .................000.... 
Vélar og tæki til súkkulaði- og sykurvörugerðar „.............- 
Vélar og tæki til kjötvinnslu ................00...000 0... 0... 
Vélar og tæki til drykkjarvörugerðar ................0...000.... 
Flökunarvélar, flatningsvélar, síldarsöltunarvélar, roðflettingarvélar 

og hausskurðarvélar til vinnslu á fiski .................0.0..... 
Aðrar ..........0000000 nn 

Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á pappírsmassa, pappír og pappa 
Bókbandsvélar (þar með taldar saumavélar til að hefta bækur) ........ 
Pappírs- og pappaskurðarvélar; aðrar vélar til vinnslu á pappírsmassa, 
pappir og pappa ..........0.000 0000 
Vélar, tæki og áhöld til að steypa og setja prentletur; vélar til framleiðslu 
og eftirvinnslu á prentmyndamótum, prentplötum og prentvölsum (þó ekki 
verkfæri, er teljast til nr. 84.45, 84.46 og 84.47); prentletur, matrixur, 

prentmyndamót, prentplötur, prentvalsar og annað þess háttar; ltógrafi- 
steinar, plötur og valsar undirbúnir til grafískrar notkunar (t. d. sléttað, 
kornað eða fágað): 

Setningarvélar og vélar til framleiðslu og eftirvinnslu á prentmynda- 
mótum, prentplötum, prentvölsum og þess háttar .............. 
Prentletur, matrixur og tilheyrandi ............................ 
Prentmyndamót, prentplötur, prentvalsar og annað þess háttar ... 
Lítógrafísteinar, plötur og valsar, undirbúnir til grafískrar notkunar 
Annað ............000000 00... 

Aðrar prentvélar og hjálparvélar þeim tilheyrandi ................... 
Vélar til pressunar (extrusion) á tilbúnum spunatrefjum; vélar til vinnslu 
á spunaefnum, náttúrlegum og tilbúnum; spuna- og tvinningarvélar og 
spólunar- og hespunarvélar .............2.0.0020200 0000. 
Vefstólar, prjónavélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnum þræði, tylli, 
laufaborðum og knipplinsum, útsaumi, possementi og netefnum; vélar til 

vinnslu á garni til notkunar í slíkum vélum (þar með taldar skurðarvélar 
og sléttunarvélar): 

Prjónavélar .........0000.00..0000000nrrr rr 
Aðtar .........00.2000 000 

Hjálparvélar og hjálpartæki til notkunar við vélar þær, er teljast til nr. 
84.37 (t. d. skeftivélar, Jacquard-vélar, sjálfvirk tæki til stýringar á uppi- 
stöðu- og ívafsþráðum, skyttuskiptingarvélar); hlutar og tæki, er eingöngu 
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eða aðallega heyra til og eru notuð við vélar þær, er teljast til þessa númers 
eða nr. 84.36 og 84.37 (t. d. snældur (spindles) og snælduleggir (spindle 
flyers), kambar, spunamunnstykki, skyttur, höföld og nálar í prjónavélar) 10% 

84.39 00 Vélar og tæki til framleiðslu og snyrtingar á flóka í metramáli og af annarri 
lögun (þar með taldar vélar og mót til framleiðslu á höttum)........... 10% 

84.40 Vélar og tæki til að þvo, hreinsa, þurrka, bleikja, lita, steina, gegndreypa 

og að snyrta á annan hátt spunagarn, spunaefni og vörur úr hvoru tveggja 
(þar með fataþvottavélar og fatahreinsunarvélar); vélar til að brjóta 
saman, vinda upp og sníða spunavörur; vélar til að bera efni á spuna- 
vörur eða annað undirlag við framleiðslu á lnóleum og öðrum gólf- 
dúk; vélar til að prenta á spunavörur, leður, veggfóður, umbúðapappír, 

línóleum og annars konar efni, endurtekin tákn eða stafi, eða lita allt yfir- 

borð þeirra (þar með taldar grafnar plötur og valsar í slíkar vélar): 

Vélar og tæki önnur en þau, er teljast til nr. 84.40.20: 
1 Fatabvottavélar (par með taldar fatahreinsunarvélar), þó ekki til 

heimilisnotkunar .......0000eeeeeueeeeeereeneeneseeesenneene 35% 
12 Strokvélar, einkum til heimilisnotkunar ............000000000.. 80% 

13 Aðrar strokvélar ..........0000000 0. 10% 
14 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar, sem teljast til nr. 84.40.12 50% 
19 Annars .......200200 0000 0ð rðr 25% 

Fataþvottavélar, einkum til heimilisnotkunar : 

21 Fataþvottavélar .........0.2.0000 000. .nnn nn 80% 
29 Varahlutir í þær ........00000000.nnnnn ee 50% 

8441 00 Saumavélar; húsgögn sérstaklega útbúin fyrir saumavélar; saumavéla- 
málar ............00000000sneeess sn 20% 

84.42 00 Vélar og tæki (þó ekki saumavélar) til snyrtingar, sútunar og vinnslu á 
húðum og skinnum og til framleiðslu á vörum úr leðri og skinni (þar með 
talinn skófatnaður) .............0.0000 000 esssssssssr 10% 

84.43 00 Målmbrædsluofnar (converters), bræðslusleifar (ladles), hrájárnssteypu- 
mót (ingot moulds) og steypuvélar, þeirra tegunda, sem notaðar eru í málm- 
vinnsluiðnaði og við málmsteypu ...........2.000000 0000... 25% 

84.44 00  Völsunarvélar til að valsa málma, einnig valsar til þeirra ............ 25% 
84.45 00 Vélar til smíða úr málmum og málmkarbídum (þó ekki vélar, er teljast 

til nr. 84.49 og 84.50)........020000nneeeenr rr 25% 
84.46 00 Vélar til vinnslu og smíða úr steini, brenndum leir, steinsteypu, asbest- 

sementi og öðru svipuðu efni, þar með talið gler í köldu ástandi (þó ekki 
vélar, er teljast til nr. 84.49) ........0..0000 00. 0annnnnnr 25% 

84.47 Vélar til smíða úr trjáviði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og öðru 
efni svipaðrar hörku (þó ekki tæki, er teljast til nr. 84.49.00): 

01 Trésmidavélar ..............2200000 0. 25% 
09 Aðrar ......000000 00 25% 

84.48 00 Hlutar og hjálpartæki þess konar, sem eingöngu eða aðallega heyra til 
og eru notuð við vélar þær, er teljast til nr. 84.45-84.47 (þar með taldar 
efnis- og verkfærafestingar, sjálfopnandi skrúfugangsskurðhöfuð, deili- 
höfuð og önnur tæki, er heyra smíðavélum til); verkfærafestingar fyrir 
hvers konar handverkfæri, vélknúin eða ekki ...................... 25% 

84.49 00 Handverkfæri þrýstiloftknúin og handverkfæri með innbyggðum hreyfli, 
sem er ekki rafmagnshreyfill ..............220000000. enn... se... 25% 

84.50 00  Vélarogtæki, sem nota gas til suðu, kveikinga, skurðar og herzlu á málmum 25% 
84.51 00  Ritvélar (þó ekki sambyggðar reikni- og ritvélar); tékkaritvélar ........ 60% 
84.52 Reiknivélar, bókhaldsvélar, stimpilpeningakassar, frímerkjavélar, aðgöngu- 

miðavélar og aðrar svipaðar vélar, sem eru með reikniútbúnaði: 

01 Bókhaldsvélar .......000eeueeeeeesesseesenseeesesnnersenenee 60% 
02 Reiknivélar ..........0.....2.2.200000nsener 60%
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03 Fételjarar (stimpilpeningakassar) .................00.00 0000... 
09 Aðrar ..........000000 00 

84,53 00 Skýrsluvélar, sem starfræktar eru með gatspjöldum (t. d. röðunarvélar, 
rafreiknar og töflugerðarvélar); vélar til reikningshalds, sem starfræktar 
eru með gatspjöldum; hjálparvélar slíkra véla (t. d. götunarvélar o. þ. h.) 

84.54 Aðrar vélar og tæki til notkunar í skrifstofum (t. d. fjölritunarvélar, bréfa- 
áritunarvélar, myntteljarar, myntsundurgreiningarvélar, myntpökkunar- 
vélar, vélar til að ydda blýanta, götunarvélar og heftivélar): 

01 Åritunarvélar og fjölritarar ...................00 0000... 
09 Annað ........2..2200000000en rr 

84.55 Hlutar og hjálpartæki (þó ekki hlífðarhylki, umbúðakassar og annað þess 
háttar), sem einvörðungu eða aðallega er hægt að nota til véla og tækja, 
er teljast til nr. 84.51, 84.52, 84.53 og 84.54: 

01 Til ritvéla ...........2.00000 0000 
09 Annað ............2.2000 00 nenna 

84.56 Vélar og tæki til sundurgreiningar, sáldunar, þvotta, mölunar og blöndunar 

á mold, steinum, málmgrýti og öðrum föstum steinefnum, einnig þótt þau 
séu sem duft eða deig; vélar og tæki til að pressa eða móta fast eldsneyti, 
efni í leirvörur, óharðnað sement, gips og önnur steinefni í duft- eða deig- 
formi; vélar til framleiðslu á steypumótum úr sandi: 

01 Steypuhrærivélar ............0.....2.0020 0000 0n nn 
09 Annað ......2..02000000 ner 

84,57 00 Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á gleri og glervörum í heitu ástandi; 
vélar til að setja saman rafvíra- og úrhleðslulampa og rafagnalampa og 
svipaðar pípur og loka .................0020000 000 ne. 

84.58 00  Sjålfsalar (t. d. fyrir frímerki, vindlinga, súkkulaði og matvörur), sem ekki 
eru leiktæki eða happdrætti ......................00000 0000... 

84.59 Vélar, tæki og mekanísk áhöld (þó ekki þau, sem eingöngu eða aðallega 
eru notuð sem hlutar af öðrum vélum og verkfærum), sem teljast ekki 
til neins annars númers í þessum kafla: 

10 Kjarnorkuofnar ..........0.2.000000 0000 
Annað: 

21 Til matvælaiðnaðar, ét. a. ..............20200.0 00 

22 Til efnaiðnaðar, åt. a. ............00....0.0 00 

23 Til járn- og annars málmiðnaðar, ét. a. .............0.00.0..0... 
24 Til mannvirkjagerðar, ét. a. ..............00.00 00... nn. 
28 Stýrisvélar til skipa ...................0000.0 0000... 
29 Annars .........00200000 2000 

84.60 00 Mótakassar til málmsteypu; steypumót fyrir málma (þó ekki hrájárns- 
steypumót), málmkarbída, gler, steinkennd efni (t. d. leirdeig og stein- 
steypu), gúmmí og plast ........00..20.2.00000 0000 

84.61 Hanar, lokar og annað þess háttar, er heyrir pipuleidslum, kåtlum, geym- 
um og öðru svipuðu til (þar með taldir þrýstiléttar og hitastilltir lokar): 

01 Brunahanar .............0.002020000nn0errn nr 
09 Annað ..........2.00000 0000 

84.62 00  Kúlu-, kefla- og nálaleg .....................0.000 0000 enn 
84.63 Drifásar, sveifarásar, leghús, ásleg, tannhjól og tannhjólasamstæður (þar 

með talin núningshjól, hjólahús (gear-boxes) og önnur tæki fyrir breyti- 
legan snúningshraða), kasthjól, reimhjól, sambyggð reimhjól, tengsl og 
ástengsl: 

01 Til flugvéla .........00...222200000 rr 
02 Skrúfuásar, skrúfuásþéttar, skutpípur, skutpípufóðringar, heil hjóla- 

hús (marinegear, complete) og skiptiskrúfubúnaður til notkunar 

A 32
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með aflvélum skipa, enda beri hver slíkur hlutur það með sér, að hann 

sé ætlaður til þeirra nota ........0000000..svnnnn0nrn ener enennee 4% 
09 Annað ......02200000 nn 35% 

84.64 00 Þéttingar og annað þess háttar úr málmplötum í sambandi við annað efni 
(t. d. asbest, flóka eða pappa) eða úr lögum af málmþynnum; samstæður 
eða úrval af þéttingum af mismunandi gerðum í vélar, pípnatengingar og 
annað þess háttar í pokum, hylkjum eða öðrum svipuðum umbúðum ... 35% 

84.65 Hlutar til véla, tækja og áhalda, ekki búnir rafmagnstenglum, einöngrur- 
um, spólum, snertum eða öðrum rafmagnsbúnaði, enda teljist þeir ekki 

til einhvers annars númers þessa kafla: 
01 Skipsskrúfur ..........22.000000e.snneesnnnner rn 4% 
09 Aðrir ......000000 0 35% 

85. kafli. 

Rafmagnsvélar, rafmagnstæki og rafmagnsbúnaður; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Rafmagnshitaðar ábreiður, hitapokar, fóthitarar o. þ. h., rafmagnshitaður fatn- 

aður, skófatnaður, eyrnabúnaður og aðrar rafmagnshitaðar vörur, sem menn 

hafa á sér eða um sig. 

b. Glervörur, sem teljast til nr. 70.11 (t. d. glerhylki fyrir rafmagnsglólampa). 

c. Rafmagnshituð húsgögn (94. kafli). 

2. Til nr. 85.01 teljast ekki vörur, sem nr. 85.08, 85.09 eða 85.21 taka til. Kvikasilfurs- 

afriðlar innbyggðir í málmhylki (stál-afriðlar) teljast þó til nr. 85.01. 

3. Til nr. 85.06 teljast aðeins eftirgreindar rafmagnsvélar og -tæki, þeirrar gerðar, sem 

algengast er að nota til heimilisþarfa: 

a. Ryksugur, bónvélar, vélar til að mala, hakka og blanda matvæli, ávaxtapressur 

og loftræsitæki (viftur), hver sem þungi þeirra er. 

b. Aðrar vélar og tæki, ef þungi þeirra fer ekki yfir 20 kg. 

Til nr. 85.06 teljast þó ekki uppþvottavélar (nr. 84.19), þeytiþvottavélar og 

aðrar fataþvottavélar (nr. 84.18 eða 84.40), strokkefli og aðrar vélar til strokunar 

(nr. 84.16 og 84.40), saumavélar (nr. 84.41) og rafmagnshitatæki (nr. 85.12). 

85.01 00  Rafalar, rafhreyflar, straumbreytar (hverfi- eða stöðustraumbreytar), 

spennar, afriðlar, afriðilstæki og spamkefli ..............0.000000000.. 35% 
85.02 00  Rafseglar; síseglar og vörur úr sérstöku efni til sísegla, sem geta verið 

ófullgerðir hlutar slíkra segla; borhöldur, pípuhaldarar, spennubakkar, 
skrúfstykki og önnur tæki til að halda hlutum föstum, úr rafseglum eða 
síseglum; rafsegulmögnuð griptengi og önnur rafsegulmögnuð tengi, raf- 
segulhemlar; rafsegulmagnaðir burðarseglar ............0.....00.... 35% 

85.03 Frumrafhlöð og rafhlöður: 
01 Kvikasilfursrafhlådur fyrir heyrnartæki ..........0.00000000.0.0.. 15% 

09 Aðrar sssseeeeeeneeeseeeseeenenenenesennnenenenensesnennses 40% 
85.04 Rafgeymar: 

01 Efni i rafgeyma .......22020000000er rn 20% 

09 Annað .....2.02000000 ns 40% 

85.05 00 Handverkfæri með innbyggðum rafmagnshreyfli ..................... 35% 
85.06 Rafmagnsknúin búsáhöld með innbyggðum rafmagnshreyfli: 

01 Ryksugur .......00000000nnseeseeres tres 80% 
02 Hrærivélar ..........00.000 000 .nsssnsssnrrrr 80% 

03 Aðrar rafknúnar eldhúsvélar ..............e.e.nnnnnnnn0.0.... 80%
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85.07 

85.08 

85.09 

85.10 

85.11 

85.12 

85.13 

85.14 

85.15 

85.16 

11 

12 
21 
22 

31 
32 

33 

39 

00 

Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar, sem teljast til nr. 85.06 
Önnur ........0.0.0.0 0000 

Rakvélar og hárklippur með innbyggðum rafmagnshreyfli: 
Sauðaklippur ..........20.00. 0000. 0n rn 
Rakvélar með innbyggðum rafmagnshreyfli ..................... 
Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í rafmagnsrakvélar ............. 
Aðrar ........0.20000 0000 

Rafmagnsræsi og kveikibúnaður fyrir brunahreyfla (þar með talið kveiki- 
seglar, kveikirafalar, kveikispólur, ræsihreyflar, rafkerti og glóðarkerti); 
rafalar og straumrofar til notkunar í sambandi við brunahreyfla ...... 
Rafmagnsljósa- og merkjatæki; rúðuþurrkarar, affrystitæki og daggar- 
þurrkarar fyrir reiðhjól og vélknúin ökutæki, rafknúið .............. 
Berandi rafhlöðu- og segulraflampar, nema þeir sem teljast til nr. 85.09: 

Duflaljósker ............0.2.0020000 000. 
Annað .......20.200000 00 

Rafbræðslu- og hitunarofnar til notkunar í iðnaði eða á tilraunastofum; 
tæki til upphitunar efna með spani eða torleiði; rafsuðu-, raflóðningar- 

og rafskurðarvélar og -tæki .................2....0..00.000 0... 0... 
Rafmagnsvatnshitunartæki (gegnstreymisvatnshitarar, heitavatnsdunkar 
og hitastautar); rafmagnshitunartæki til húshitunar og jarðvegshitunar; 
rafmagnshársnyrtitæki (t. d. hárþurrkur, hárliðunartæki og hitunartæki 
fyrir hárliðunarjárn) og rafmagnsstrokjárn; rafmagnshitunartæki einkum 
til heimilisnota, mótstöðurafmagnshitunartæki (þó ekki úr kolum): 

Rafmagnseldavélar, bökunar- og steikarofnar ................... 
Rafmagnsofnar ...........2..22000000. ess 
Rafmagnshellur, einkum til heimilisnotkunar, ét. a. ............. 

Rafmagnsstrokjárn .................20000000n s.n 
Rafmagnshársnyrtitæki .....................2..000000 0... 
Rafmagnsvatnshitunartæki ......................0000..0.000.. 
Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar þær, sem falla undir nr. 85.12 
Annað ........2..200000 en ene 

Rafmagnstæki fyrir talsíma og ritsíma, á línu (þar með talin tæki við 
burðaröldusímakerfi á línu) ....................0.0 0000. 00. 

Hljóðnemar og grindur fyrir þá; gjallarhorn, rafmagnsheyrnartíðnimagn- 

Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; sendi- og mót- 
tökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig með innbyggðum grammófón) 
og sjónvarpsmyndavélar; útvarpsmiðunartæki, radartæki og radíófjar- 
stýritæki: 

Sjónvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón og/eða útvarps- 
viðtæki ...........20000 000 

Sjónvarpsloftnet ...........2..0.20002 00... 
Útvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón ................ 

Loftnet fyrir útvarpsviðtæki ......................0.0000..... 
Önnur: 

Ratsjár (radartæki) og radíómiðunartæki ....................... 
Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar, talstöðvar og sendi- 
tæki fyrir útvarp og sjónvarp ...........202000000 000... 
Neyðartalstöðvar af þeirri gerð, sem notaðar eru í gúmmíbjörgunar- 
bátum, viðurkenndar sem slíkar af Skipaskoðun ríkisins ........ 

Annars ............0000000 nenna 

Rafmagnsbúin umferðarstjórnartæki fyrir járnbrautir, sporvagna, vegi, ár, 
skipaskurði, hafnir og flugvelli „.,.,,..,. tense 
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85.17 00  Rafmagnsbuin hljóð- eða ljósmerkjatæki (t. d. hringingarbjöllur, flautur, 

sírenur, merkjakassar eða spjöld, þjófabjöllur, brunaboðar og önnur að- 

vörunartæki), þó ekki vörur, er teljast til nr. 85.09 og 85.16 .......... 35% 

85.18 00 —Rafmagnsþéttar, óbreytilegir eða breytilegir (hverfiþéttar) ............. 35% 

85.19 00 Rafmagnstæki til að tengja eða rjúfa straumrásir, til öryggis í rafmagns- 

straumrásum og til tengingar við eða í straumrásum (t. d. rofar, liðar, vör, 

yfirspennuafrásir, yfirspennuliðar gerðir úr spólum og þéttum, eldingar- 

varar, vartappar, falir, klær, tengiklemmur, tengibretti og greinidósir); 

óbreytanleg viðnám og breytiviðnám (þar með spennudeilar), þó ekki hita- 

mótstöður; sjálfvirkir spennustillar, byggðir á viðnámi, spani eða hreyfil- 

knúnir með tifandi snertum; greinitöflur og stýri- og eftirlitstöflur (þó ekki 

símaborð) .......0000.00ensenerner nennt seet ere kt rr 35% 

85.20 00 —Rafmagnsglólampar (perur) og úrhleðslulampar (þar með taldir lampar, 

sem senda innrauða eða útfjólubláa geisla), bogalampar; rafmagnsleiftur- 

lampar til myndatöku .........0.0000000cerneerenenenrne nr. 40% 

85.21 00  Varmskauts-, kaldskauts- og ljósskautsrafeindalokar og lampar (þar með 

taldir gufu- eða gasfylltir lokar og lampar og kvikasilfursbogaafriðalokar 

og -lampar; ljósnemar (photocells); kristaltvískautar, kristalþrískautar og 

aðrir kristallokar (t. d. transistorar); innbyggðir þrýstirafmagnskristallar 35% 

85.22 Rafmagnsvörur og -tæki, sem ekki eru einungis eða fyrst og fremst ætluð 

og notuð sem hluti af öðrum vélum eða tækjum og ekki teljast til einhvers 

annars númers í þessum kafla: 

10 Flýtar fyrir rafeindir .......2.2.2000eaenennenesrnrenenen rr 35% 

20 Annað .......0..rnr er 35% 

85.23 Einangraðar (einnig lakkbrenndar eða rafhúðaðar) raftaugar, rafstrengir, 

rafteinar, rafbönd o. þ. h. (þar með taldir strengir með samásarásum), 

með eða án tengihluta: 

01 Jard- og sæstrengir ........00.0000eenenrnresrnrnrn rn 35% 

09 Annað ..........cee een 35% 

85.24 00  Burstakol, bogalampakol, rafhlöðukol, skautkol og aðrar vörur úr koli 

til rafmagnsnotkumar .....0.0.00.0000 eeen ntnrrsenenrnnr nr 35% 

85.25 00  Einangrarar úr hvers konar efni ...........00000002eeeeeeeenre..0.. 35% 

85.26 00 Einangrunarhlutar í rafmagnsvélar, tæki og búnað, ef hlutarnir eru ein- 

göngu úr einangrandi efni, einnig þótt í þeim sé lítils háttar af málmi, sem 

aðeins er til að halda einangrunarhlutum saman við smíði þeirra (þó ekki 

einangrarar, sem teljast til mr. 85.25) ........00000000 0000 ven... 35% 

85.27 00 Rafmagnspipur fyrir raflagnir og tengihlutar þeirra, úr ódýrum málmum 

og með einangrun að innan ........0020000000 0 0000 neen eter tt 35% 

85.28 00 Rafmagnshlutar til véla og áhalda, enda teljist þeir ekki til einhvers annars 

múmers þessa kafla ............0.0002enenenenenennrnenenenrn rr 50% 

XVII. flokkur. 

Flutningatæki. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks teljast ekki vörur, sem falla undir nr. 97.01, 97.03 eða 97.08, né 

sleðar og aðrar vörur, er teljast til nr. 97.06. 

2. Í hugtökunum hlutar og hlutar og fylgitæki í þessum flokki felast ekki eftirgreindar 

vörur, einnig þótt þær beri öll einkenni hluta eða fylgitækja til flutningatækja: 

a. Vélaþéttingar og annað þess háttar úr hvers konar efni (flokkast eftir efni, sem 

þær eru gerðar úr eða í nr. 84.64).
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b. Hlutar til almennra nota i samræmi vid skyrgreiningu i 2. athugasemd vid 
XV. flokk. 

c. Vörur, er teljast til 82. kafla (verkfæri). 

d. Vörur, er teljast til nr. 83.11. 

e. Vélar, tæki, mekanisk áhöld og aðrar vörur, er teljast til nr. 84.01—-84.59, 84.61 

eða 84.62, enn fremur hlutar til aflvéla og hreyfla í nr. 84.63. 

f. Rafmagnsvélar og tæki, einnig rafmagnsbúnaður (85. kafli). 

g. Vörur, er teljast til 90. kafla. 
h. Úr og klukkur og aðrar vörur, er teljast til 91. kafla. 

ij. Vopn, er teljast til 93. kafla. 

k. Burstar, sem eru hlutar í flutningatæki (nr. 96.02). 

Hugtökin hlutar og fylgitæki í 86. og 88. kafla taka ekki til hluta og fylgitækja, sem 
ekki eru hæfir eingöngu eða aðallega til notkunar með vörum í þeim köflum. 

Hlutar og fylgitæki, sem flokka má til tveggja eða fleiri númera þessara kafla, flokk- 

ast í samræmi við aðalnotkun þeirra. 

Flugvélar þannig byggðar, að hægt er að nota þær jafnframt sem flutningatæki á 
landi, flokkast eins og flugvélar. Vélknúin landfarartæki, sem einnig má nota á 

vatni, flokkast eins og vélknúin landfarartæki. 

Vörur, sem teljast til þessa flokks og eru fluttar inn ófullgerðar eða hálfgerðar, 

flokkast eins og samsvarandi fullgerðar vörur, enda sé smíði þeirra svo langt komið, 

að þær beri einkenni hinnar fullgerðu vöru. 

Sé ekki annað tekið fram, flokkast vörur (þar með taldar ófullgerðar eða hálfgerðar 
vörur, sem flokkast eins og fullgerðar vörur samkvæmt 5. athugasemd hér að ofan), 
sem teljast til þessa flokks og fluttar eru inn ósamsettar eða sundurteknar, eins og 
um sams konar samsettar vörur væri að ræða. 

86. kafli. 

Eimreiðar, vagnar og annað efni til járnbrauta og sporbrauta; hvers konar 

merkjakerfi (ekki rafknúið). 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Brautarbitar úr trjáviði eða steinsteypu (nr. 44.07 og 68.11). 

b. Járnbrautar- og sporbrautarefni úr járni og stáli (nr. 73.16). 

c. Merkjakerfi, sem knúið er rafmagni (nr. 85.16). 

2. Til nr. 86.09 telst meðal annars: 

Ásar og hjól, hjólhringir, gjarðir, nafir og aðrir hlutar til hjóla. 

Vagngrindur, undirvagnsgrindur og tvíburaásgrindur (bogies). 

Ásleg, hemlabúnaður. 

Höggpúðar; vagntengi og tengigangar. 

e. Vagnkassar og aðrar yfirbyggingar. 

2
0
5
 

3. Til nr. 86.10 telst meðal annars (sbr. þó 1. athugasemd hér að ofan): 
a. Samsettir járnbrautarteinar, snúningskringlur, stanzhöggpúðar og hleðslumælar. 
b. Merkisarmstengur, mekanískar merkjakringlur, útbúnaður til að stjórna slám, 

merkja- og brautarskiptastillum, hvort sem slíkt er búið rafljósum eða ekki. 

86.01 00  Dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, eimknúnir, og kolavagnar ARA 35% 
86.02 00  Dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, rafmagnsknúnir, án eigin rafals. 35% 
86.03 00 Aðrir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir .......................... 35%
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86.04 00  Sjálfknúnir vagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir .................. 35% 
86.05 00 Vagnar til flutnings á mönnum og farangri, fyrir járnbrautir og spor- 

brautir; sjúkravagnar, fangavagnar, tilraunavagnar, póstvagnar og aðrir 
vagnar til sérstakrar notkunar fyrir járnbrautir og sporbrautir ........ 35% 

86.06 00 Verkstæðisvagnar, kranavagnar og aðrir vinnuvagnar fyrir járnbrautir og 
sporbrautir .................2..2.20000n 0 35% 

86.07 00 Vagnar til vöruflutninga, fyrir járnbrautir og sporbrautir ............. 35% 
86.08 00  Flutningakassar og -ílát (containers), einnig fyrir vökva og gas, gerð 

til flutnings með hvers konar farartækjum ......................... 35% 
86.09 00 Hlutar til dráttarvagna fyrir járnbrautar- og sporbrautarlestir og annarra 

hreyfanlegra járnbrautar- og sporbrautartækja ...................... 35% 
86.10 00  Staðbundinn útbúnaður til járnbrauta og sporbrauta, mekanískur óraf- 

knúinn útbúnaður til merkjagjafa, öryggis, eftirlits eða stjórnar fyrir járn- 
brauta-, sporbrauta-, þjóðvega-, sjó- og loftsamgöngur; hlutar til þessara 
vara og fylgitækja ..................000000000000 0... 35% 

87. kafli. 

Ökutæki (þó ekki á járnbrautum og sporbrautum); hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. 

4. 

Í þessum kafla er með dráttarvélum (traktorum) átt við ökutæki, sem aðallega eru 

gerð til þess að draga eða ýta öðrum ökutækjum, verkfærum eða hlössum, einnig þótt 
þær séu jafnframt útbúnar að einhverju leyti, auk aðaltilgangs þeirra, til að flytja 
verkfæri, sáðfræ, áburð eða annað þess háttar. 

Bifreiðargrind (chassis) með hreyfli og húsi ökumanns telst til nr. 87.02, en ekki til 

nr. 87.04. 
Til nr. 87.10 og 87.14 teljast ekki barnahjól án kúlulega, eigi heldur barnahjól með 
kúlulegum, sem ekki eru smíðuð eins og venjuleg hjól fyrir fullorðna. Slík barna- 

hjól teljast til nr. 97.01. 
Sendiferðabifreið telst því aðeins til nr. 87.02.36 að eigandi hennar gefi við toll- 

afgreiðslu skriflega yfirlýsingu um eftirtalin atriði: 

a. Að bifreiðinni skuli ekki breytt svo, að hún hefði fallið undir hærri tollflokk, 

ef hún hefði verið þannig innflutt. 

b. Að sé brotið í bága við þetta, skuli þegar greiddur af bifreiðinni mismunur 

beirra aðflutningsgjalda, sem af henni voru greidd við innflutning, og þeirra 

aðflutningsgjalda, sem greiða hefði átt af henni, ef framan greind yfirlýsing hefði 

ekki verið gefin, þó að frádreginni 20% fyrningu fyrir hvert ár frá tollafgreiðslu- 

degi. 

Bifreiðin skal vera að lögveði fyrir greiðslu þeirri, er um ræðir í b-lið að fram- 

an, og má tollyfirvald láta taka bifreiðina úr umferð og selja hana samkvæmt ákvæð- 

um 28. gr. laga nr. 68/1956, ef greiðslan er ekki innt af hendi. Bifreiðin skal auð- 

kennd á þann hátt, sem fjármálaráðuneytið ákveður, og getur það einnig sett nánari 

reglur um gerð og notkun hennar. 

87.01 Dráttarvélar (þó ekki þær, sem teljast til nr. 87.07), einnig með aflás, 
vindu eða reimhjóli: 

Dráttarvélar aðrar en þær, sem teljast til nr. 87.01.20: 
1 Almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ................00000000000 nn 10% 
12 Snjósleðar ..........2.0200000.000000r err 60% 
19 Aðrar .........020000000 0... 25% 
20 Dráttarvélar fyrir tvíhjóla vagna (semi-trailers) .................... 25%
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87.02 Bifreiðar til flutnings á mönnum og vörum (þar með taldar kappaksturs- 
bifreiðar): 

Fólksflutningsbifreiðar (aðrar en almenningsbifreiðar) 
11 Nýjar ....00.2200000 eeen 
12 Notaðar .........200000000 en neee 
20 Almenningsbifreiðar (svo sem langferðabifreiðar og strætisvagnar) ..... 

Aðrar: 
3l Sjúkrabifreiðar og snjóbifreiðar .............0.0%2000..0 0000... 
32 Smjósleðar .........0000000000 nn 
33 Vörubifreiðar dísilknúnar, að burðarmagni 3 tonn og þar yfir .... 
34 Vörubifreiðar aðrar en dísilknúnar, að burðarmagni 3 tonn og þar yfir 
35 Vörubifreiðar undir 3 tonn að burðarmagni, eftir nánari skýrgrein- 

ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ....................... 
36 Sendiferðabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ........22000000000nen snar 
37 Bifreidar i jeppaflokki, med ekki meira bil en 101” milli middepla åsa 
38 Sjukrabifreidar, sem jafnframt eru ætladar til sérstakra annarra 

nota, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 
hverju sinni ...........2200000 0. eenn enn 

39 Annars ............00000 00. eenn nr 

87.03 Bifreiðar til sérstakrar notkunar (t. d. slökkviliðsbifreiðar, stigabifreiðar, 

snjóplógar, vökvunarbifreiðar, kranabifreiðar, kastljósabifreiðar, verkstæð- 

isvagnar og vagnar með röntgentækjum), aðrar en þær, er teljast til nr. 
87.02: 

01 Slökkviliðsbifreiðar ........000reeeereeeeeereneneerenennennnee 
02 Snjóplógar .........0.02000000eeeserrrn nr 
09 Aðrar ........2.000000 en neee 

87.04 Grindur (chassis) með hreyfli fyrir ökutæki, er teljast til nr. 87.01-87.03: 
10 Grindur með hreyfli fyrir fólksflutningsbifreiðar, sem teljast til nr. 87.02 

Aðrar: 
21 Fyrir sjúkra-, slökkvi- og snjóbifreiðar og fyrir snjóplóga ........ 
22 Fyrir vörubifreiðar, fyrir bifreiðar í jeppaflokki (í nr. 87.02.37) og 

almenningsbifreiðar .............000.0000000er rn 
29 Annars .......22000000 eeen 

87.05 Yfirbyggingar (þar með talin ökumannshús) fyrir ökutæki þau, er teljast 
til nr. 87.01-87.03: 

01 Fyrir dráttarvélar, sem teljast til nr. 87.01.11 ................. 
02 Fyrir dráttarvélar, sem teljast til nr. 87.01.19 og 97.01.20 ...... 
03 Fyrir sjúkra-, slökkvi- og snjóbifreiðar og fyrir snjóplóga ........ 
04. Fyrir vörubifreiðar, fyrir bifreiðar í jeppaflokki (í nr. 87.02.37) og 

almenningsbifreiðar ............00000000000 nn 
09 Annað .......00020000 00 

87.06 00 Hlutar og fylgitæki fyrir ökutæki þau, er teljast til nr. 87.01-87.03 .... 
87.07 00 Alls konar vagnar með hreyfli þeirrar gerðar, sem notaðir eru í verksmiðj- 

um, vörugeymslum og við hafnir til flutninga stuttar vegalengdir, til hleðslu 

og annars þess konar á vörum (t. d. gaffallyftarar); dráttarvagnar þeirrar 
gerðar, sem notaðir eru á járnbrautarstöðvum; hlutar til þessara ökutækja 

87.08 00  Brynvagnar og aðrir vélknúnir stríðsvagnar, einnig vopnaðir, hlutar til 
slíkra ökutækja ......................2.2000000000 

87.09 00  Bifhjól og reiðhjól með hjálparvél, einnig með hliðarvagni; hliðarvagnar 
til bifhjóla og reiðhjóla ...........00.0.0.2.00.0.0.20e0 er 

87.10 00 Reiðhjól án hjálparvélar (þar með talin reiðhjól til vöruflutninga á þrem 
hjólum) .............2200000neeen enn 

87.11 00 Ökutæki fyrir fatlaða og sjúka með drifi (einnig vélknúin) ............ 

Nr. 6ð.
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87.12 Hlutar og fylgitæki til ökutækja þeirra, er teljast til nr. 87.09-87.11: 
10 Hlutar og fylgitæki einungis fyrir ökutæki þau, sem teljast til nr. 87,09. 80% 
20 Ánnað .......0000 ss 80% 

87.13 Barnavagnar og ökutæki (án drifs) fyrir fatlaða og sjúka, og hlutar ti! 
þessara ökutækja: 

01 Ökutæki (án drifs) fyrir fatlaða og sjúka, og hlutar til þessara ökutækja 0 
02 Barnavagnar (án drifs) og hlutar til þeirra .................0... 90% 

87.14 Önnur ökutæki án drifs (þar með taldir tengivagnar) og hlutar til þeirra: 
01 Hjólbörur og handvagnar; tengivagnar sérstaklega gerðir til vöru- 

flutninga og hlutar til þeirra, ét. a. ......0.00000000 0. 40% 
02 Heyflutningavagnar með útbúnaði til losunar og lestunar ....... 10% 
09 Annars .......2000000 000 80% 

88. kafli. 

Loftfarartæki og hlutar til þeirra; fallhlífar; slöngvitæki og svipuð tæki til að 

lyfta loftfarartækjum; staðbundin flugæfingartæki. 

88.01 00 Loftfarartæki, léttari en andrúmsloft (loftskip, loftbelgir) ............. 35% 
88.02 Flugvélar, svifflugur og flugdrekar; hverfifallhlífar (rotochutes): 

01 Flugvélar og svifflugur .......00002000 00 nnnnns rr 0 
09 Annað sees ere eee ere re ere seneste 35% 

88.03 Hlutar til loftfarartækja þeirra og annars, er telst til nr. 88.01 eða 88.02: 
01 Hlutar til flugvéla ..........000000000 0000 0 
09 Aðrir 20.00.2020... 0e ner 35% 

88.04 00  Fallhlífar, einnig hlutar og fylgitæki til þeirra ...................... 20% 
88.05 00  Slöngvitæki ogsvipuð tæki til flugtaks loftfarartækja; lugæfingartæki á 

jörðu; hlutar til þessara tækja ...............00000000 00... 0... 0 

89. kafli. 

Skip, bátar og fljótandi útbúnaður. 

Athugasemd: 

Skipsskrokkur og hálfgerð eða ófullgerð för, samsett eða ósamsett, einnig ósamsett 
heil för flokkast eins og heil, samsett för með sömu sérstöku einkennum. Sé það óljóst, 
um hvers konar farartæki er að ræða, skal það talið til nr. 89.01. 

89.01 Skip, bátar og önnur fljótandi för, sem teljast ekki til nr. 89.02—89.05 í 

þessum kafla: 
10 Herskip ..........000.20.0 0 0 

Annað 

21 Björgunarbátar úr hvers konar efni, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ............000000000. 0... 0000... 4% 
22 Vélskip, ét. a., yfir 250 smál. brúttó ...........0000000....00.. 
23 Vélskip, ét. a., 100—250 smál. brúttó .........00000000 00... 0 
24 Vélskip, ét. a., 10 og allt að 100 smál. brúttó .................… 0 

29 Annars ......000000n00nr ss 35% 
89.02 00  Dráttarbátar ..............200000eeeeeeeeeeseneseeneeesseeneesee 0 
89.03 00 Vitaskip, slåkkviskip, hvers konar dypkunar- og dæluskip, flotkranar og 

önnur fljótandi för, sem ætluð eru aðallega til annars konar notkunar en 
siglinga; flotkvíar .............00..2000 00 000n ARA 0
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89.04 
89.05 

00 Skip, bátar og önnur fljótandi för til niðurrifs ...................... 15% 
00. Fljótandi útbúnaður, annar en skip og bátar (t. d. steinsteypt ker, löndun- 

arbrýr, baujur og sjómerki) ...................00 0000... 0 

XVIII. flokkur. 

Optisk tæki og áhöld, ljósmynda- og kvikmyndatæki og áhöld, 

mæli-, prófunar- og nákvæmnitæki og áhöld, lækningatæki 

og áhöld; úr og klukkur; hljóðfæri, hljóðritunar- 

og hljóðvarpstæki; hlutar til þeirra. 

90. kafli. 

Optisk tæki og áhöld, ljósmynda- og kvikmyndatæki og áhöld, mæli-, prófunar-, 

nákvæmni- og lækningatæki og áhöld; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

8. 

h. 

ij. 
k. 

Vörur til tækninota úr óhertu gúmmiíi (nr. 40.14), úr leðri og leðurlíki (nr. 42.04) 
eða úr spunatrefjum (nr. 59.17). 

Eldfastar vörur, er teljast til nr. 69.03, leirvörur til notkunar í rannsóknarstofum 
eða til kemiskra eða annarra tækninota (nr, 69.09). 
Speglar úr gleri, sem ekki hafa verið optískt unnir (nr. 70.09), speglar úr góð- 
málmum eða öðrum málmum, sem ekki eru optiskar vörur (nr. 83.12 eða 71. 
kafli). 

Vörur, er teljast til nr. 70.07, 70.14, 70.15, 70.17 eða 70.18. 
Hlutar til almennra nota eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við 
XV. flokk. 
Dælur með mælitækjum (nr. 84.10); talningsvogir og prófunarmælitæki og lóð 
innflutt sér í lagi (nr. 84.20); vélar og tæki til lyftingar og flutninga (nr. 84.22); 
sértæki til stillingar á smíðaefni eða verkfærum smíðavéla, er teljast til nr. 84.48, 
einnig þótt þeim fylgi optisk tæki til að lesa af mælikvarða (t. d. optisk deili- 
höfuð), þó ekki slík tæki, sem sjálf eru aðallega bein optisk tæki eða áhöld (t. d. 
stillingarsjónaukar); lokar og aðrar vörur, er teljast til nr. 84.61. 
Kastljós á farartæki (nr. 85.09), siglingartæki byggð á útvarpsbylgjum eða radar- 
tæki (nr. 85.15). 
Kvikmyndahljóðritunar- og hljóðvarpstæki, sem vinna eingöngu fyrir áhrif segul- 
magns (nr. 92.11); segulmagnshljóðhöfuð (92.13). 
Vörur í 97. kafla. 
Mæliker, er flokkast til númera eftir því efni, sem þau eru gerð úr. 

2. Tæki og áhöld, sem eru ekki heil eða fullgerð, teljast til hinna sömu númera og um 
heil tæki eða áhöld væri að ræða, enda hafi þau einkenni hins heila og fullgerða 
tækis. 

3. Þegar annað er ekki tekið fram í 1. og 2. athugasemd hér á undan, skulu hlutar og 
fylgitæki, sem eru einungis eða aðallega nothæf við vélar, tæki eða áhöld, sem 
teljast til þessa kafla, flokkast Þannig: 
a. Hlutar eða fylgitæki, sem í sjálfu sér eru vélar, tæki eða verkfæri (bar með talin 

optísk tæki í nr. 90.01 eða 90.02), er teljast til einhvers númers í þessum kafla 
eða í 84., 85. eða 91. kafla (nema nr. 84.65 og 85.28), skulu teljast til nefndra 
númera og kafla. 

Aðrir hlutar og fylgitæki skulu talin til nr. 90.29, ef þau svara til lýsingarinnar þar, 
en annars skulu þau talin til sömu númera og viðkomandi vél, tæki eða áhald 
fellur undir. 

A33



Nr. 63. 260 31. maí 1968. 

4. Til nr. 90.05 teljast ekki stjörnusjónaukar (nr. 90.06), sjónaukasigti á vopn, sjónpipa 
(periskóp) á kafbáta og brynvagna og sjónaukar á tæki og áhöld, er teljast til þessa 
kafla; slíkir sjónaukar og sigti teljast til nr. 90.13. 

5. Optisk tæki og áhöld til mælingar og prófunar, sem talizt gætu annað hvort til nr. 
90.13 eða 90.16 eftir orðalagi þeirra númera, skulu talin til nr. 90.16. 

6. Til nr. 90.28 telst einungis: 

a. Tæki og áhöld til að mæla rafmagnsstærðir. 
b. Tæki og áhöld þeirrar gerðar, sem nefnd eru í nr. 90.14—90.16, 90.22—90.25 

eða 90.27 (þó ekki snúðsjár (stroboscopes)), en þannig gerð, að rafmagnsfyrirbæri 

hafi áhrif á þau, misjafnlega mikið eftir stærð þeirra, er mæla á eða stjórna 
sjálfvirkt. 

c. Tæki og áhöld til að mæla eða finna alfa-, beta-, gamma- og röntgengeisla, geim- 
geisla og aðra slíka geisla. 

7. Hylki, kassar og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er teljast til 

þessa kafla, skal talið til sömu númera og viðkomandi tæki eða áhöld, þegar venja 

er að selja tækin eða áhöldin með slíkum umbúðum og þær eru til þess ætlaðar. 

Hylki, kassar og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera eftir 

efninu, sem það er gert úr. 

90.01 Linsur, prismu, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar efni, án 
umgerðar, þó ekki slíkar vörur úr gleri, sem hafa ekki verið optískt unnar; 
þynnur og plötur úr pólaríserandi efnum: 

01 Gleraugnagler ......0000ueeseeeeerenesenssneeeneseneneresenee 50% 
09 Annað .........2200000nn eee 35% 

90.02 Linsur, prismu, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar efni, í um- 
gerð, til tækja og áhalda, þó ekki slíkar vörur úr gleri, sem ekki hafa 
verið optískt unnar: 

01 Vitagler ......0000..00.0nnnsssern 35% 
09 Annað .......00000000n0 renn 50% 

90.03 00 Umgerdir um gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, hlífðargler- 
augu og annað þess háttar og hlutar til slíkra umgerða .............. 50% 

90.04 00  Gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, rykgleraugu og annað 
þess háttar til réttingar á sjón og henni til hlífðar .................. 50% 

90.05 00 Sjónaukar með eða án prisma fyrir annað augað eða bæði .......... 80% 
90.06 00  Stjörnufræðileg tæki og áhöld (t. d. stjörnusjónaukar og mælitæki, er 

þeim heyra til), og fætur og útbúnaður til þeirra (þó ekki tæki og áhöld til 
radíóstjörnufræði) ...........0..002000 000 nnen ns 35% 

90.07 00  Ljósmyndavélar; leifturljósatæki til ljósmyndunar: 
01 Ljósmyndavélar, eingöngu nothæfar til læknisfrædilegra rannsókna 15% 
09 Annað ....2.00200.000 nn 50% 

90.08 00  Kvikmyndavélar: Myndatöku- og sýningarvélar, hljóðupptöku- og hljóð- 
varpstæki; allar samstæður af þessum vélum og tækjum .............. 50% 

90.09 00  Skuggamyndavélar, stækkunar- og minnkunartæki til ljósmyndagerðar 
(þó ekki fyrir kvikmyndir) ............00000000 000 ne nn 50% 

90.10 [00 Tæki og áhöld þeirrar tegundar, sem notuð eru í ljósmynda- og kvikmynda- 
vinnustofum og ekki falla undir neitt annað númer í þessum kafla; vélar 
til að taka ljósmyndað afrit af skjölum og þess háttar með snertiaðferð 
(contact type); spólur og kefli fyrir filmur; sýningartjöld ............. 50% 

90.11 00  Rafagna- og prótonsmásjár, rafagna- og prótondiffraktógrafar ........ 35% 
90.12 00  Optískar smásjár, einnig með útbúnaði til að taka, eða varpa á sýningar- 

tjald, mynd af því, sem í þeim sést ...........00000.0 00... 35% 
90.13 00 Optisk tæki og áhöld (þó ekki ljósbúnaður annar en ljóskastarar), sem ekki 

eru talin í öðrum númerum þessa kafla .................000.0.00... 40%
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90.14 

90.15 

90.16 

90.17 

90.18 

90.19 

90.20 

90.21 

90.22 

90.23 

90.24. 

90.25 

01 
09 
00 

00 

10 
20 
00 

10 
20 

00 

00 

00 

01 
02 
03 
09 

01 
09 
00 

Tæki og åhåld til landmælinga — bar med taldar mælingar eftir lands- 
lagsmyndum — til vatnsrannsókna (hydrography), siglinga (navigation), 
veðurfræðirannsókna, vatnsfræðirannsókna (hydrology) og jardedlisfrædi- 
rannsókna (geófysik); áttavitar og fjarlægðarmælar: 

Áttavitar og önnur siglingatæki tilheyrandi þeim .............. 
Annað .......20.002000 0000 

Vogir með nákvæmni fyrir 5 cg eða minna, einnig með lóðum, er þeim 
heyra til ................0..00.0.200 0. 
Tæki til teiknunar, afmörkunar og útreiknings (t. d. pantógrafar, teikni- 
færi, reglustikur, reiknistokkar, reikniskífur 0. fl.), tæki og áhöld til 
mælinga, endurmælinga og prófana, enda falli þau ekki undir annað númer 
þessa kafla (t. d. míkrómeter, rennimál, málbönd, mælistikur og jafn- 
vægistæki (balancing machines)) og prófílprójektörar ................ 
Tæki og áhöld til tannlækninga, lyflækninga, skurðlækninga og dýra- 
lækninga (þar með rafmagnslækningatæki og augnlækningatæki og áhöld): 

Rafmagnslækningatæki ....................0 02. 
Önnur „0... 

Tæki til mekanóterapí, nuddlækninga, psykóteknískra rannsókna, oxygen- 
terapi, ózonterapí, aerosólterapí og gerviandardráttar, öndunartæki (þar 
með taldar gasgrímur og önnur svipuð tæki) ........................ 
Ortópedískar vörur og önnur svipuð tæki (skurðlækningabelti, kviðslits- 
belti og annað þess háttar); gervilimir, gerviaugu, gervitennur og aðrir 
gervihlutar líkamans; heyrnartæki; spengur og annað til lækninga á bein- 
broti: 

Heyrnartæki ...................0... even rnesreeee 
Annað ........0.0 rr 

Röntgentæki og tæki, sem nýta geislun frá geislavirkum efnum (þar með 
talin tæki til myndatöku með röntgengeislum og röntgenterapí); röntgen- 
generatorar og röntgenlampar; röntgenskermar; röntgenháspennutæki, 
mælitöflur fyrir röntgentæki; borð, stólar og annað þess háttar sérstaklega 
gert til notkunar við rannsóknir og lækningar með röntgengeislum .... 
Tæki, áhöld og eftirlíkingar til sýningar og kennslu, ekki hæfar til annarra 
MOLA ..0ll0000000000nnn rss 
Tæki til mekanískrar prófunar á hörku, styrkleika, þrýstiþoli, teygjanleika 
og öðrum svipuðum eiginleikum efnis (t. d. málma, trjáviðar, spunatrefja, 
pappírs og plasts) .......................20.0 0000. 
Flotvogir (hydrometers) og svipuð tæki; hitamælar, háhitamælar (pyro- 
meters), loftvogir, rakamælar, rakaþrýstingsmælar (psychrometers), hvort 
heldur þeir eru búnir ritfærum eða eigi; einnig hvers konar samsetning 
þessara tækja: 

Sjúkramælar ..................00.00000 0 

Loftþyngdarmælar ..................0.00 000 
Annad ........2...0.00000 rr 

Tæki og áhöld til mælinga, prófana eða til sjálfvirkrar ákvörðunar á 
straumhraða, dýpi, þrýstingi og öðrum breytilegum stærðum í vökvum 
og hvers konar lofttegundum eða til sjálfvirkrar ákvörðunar hitastigs (t. d. 
þrýstingsmælar, hitastillar, vökvahæðarmælar, rennslismælar, varma- 
mælar og sjálfvirkir súgstillar í ofna), þó ekki vörur þær, er teljast til nr. 
90.14: 

Hitastillar (termóstatar) .................0.0.00 000... 
Annað ...........2.2.000 0000 

Tæki og áhöld til fysiskrar og kemískrar greiningar (t. d. ljósskautunar- 
mælar (polarimeters), ljósbrotsmælar (refractometers), ljósrófsmælar 

Nr. 63. 

4% 
35%, 

35% 

35% 

359% 
359% 

35% 

15% 

35% 
35%
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(spectrometers), gasgreinitæki); tæki og áhöld til mælingar á fljótan- 
leika, gropinleika, þenslu, yfirborðsspennu og öðru þess háttar (svo sem 
„„viscometers“, „porosimeters“, „expansion meters“); tæki og áhöld til 

mælingar á magni hita, ljóss eða hljóðs (svo sem ljósmælar (photometers) 
(þar með „exposure meters“), hitamagnsmælar (calorimeters); smásjár- 

sneiðatæki (microtomes)) .........0.000%0000nnnveernnn nr 35% 

90.26 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva og rafmagnsstraum; 

mælar til prófunar á þeim: 
10 Notkunarmælar fyrir rafmagn ......02.000000000 nn 35% 
20 Áðrir 2... 35% 

90.27 00 — Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, taxtamælar, kílómetramælar, skref- 

teljarar og annað þess háttar, hraðamælar (einnig segulmagns) og snún- 
ingshraðamælar (tachometers) (aðrar en vörur þær, er teljast til nr. 90.14); 
snúðsjár (stroboscopes) ..........00000000nnernnen err 35% 

90.28 Rafmagns- og rafagnatæki og áhöld til mælinga, prófana, skoðana, grein- 
inga og sjálfvirkra stillinga: 

01 Bergmålsdyptarmælar (ekkólóð), asdictæki og aðrir þvílíkir raf- 
magns- og rafagnadýptarmælar og fisksjár ...........0.....00.... 4% 

09 Önnur ......0000000seeserr rr 35% 

90.29 Hlutar og fylgitæki þannig löguð, að þau séu einungis eða aðallega hæf 

og ætluð til einnar eða fleiri af þeim vörum, er teljast til nr. 90.23-90.24 

og nr. 90.26-90.28: 
01 Til tækja og áhalda, sem teljast til nr. 90.28.01 ............00.. 4% 
09 Annað ......0.000000 000 35% 

91. kafli. 

Úr og klukkur og hlutar til þeirra. 
Athugasemdir: 

1. Með vasaúrverkum í nr. 91.02 og 91.07 er átt við úrverk, sem eru með óróa og 

gormfjöður sem gangstilla og eru í mesta lagi 12 mm að Þykkt, þegar með er talinn 

verkbotn og brýr. 
Nr. 91.07 og 91.08 taka ekki til verka, sem ganga fyrir fjöðrum eða lóðum og 

hafa ekki gang (echappement), og eru ekki ætluð til þess, að hann sé settur í þau 

(nr. 84.08). 
Til þessa kafla teljast ekki lóð, úr- eða klukkugler, úrfestar, úrreimar, hlutar til 

rafbúnaðar, kúlulegur og kúlur í þær eða hlutar til almennrar notkunar eins og þeir 

eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. flokk. Úr- og klukkufjaðrir flokkast eins og 

hlutar til úra og klukkna (nr. 91.11). 

Leiði ekki annað af 2. og 3. athugasemd hér að ofan, teljast verk og hlutar, sem 

jöfnum höndum má nota í úr og klukkur og önnur tæki (t. d. nákvæmnitæki), til 

þessa kafla. 

Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum Þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vörur, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki og 

annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við gerð 

þess og efnið, sem það er gert úr. 

91.01 00  Vasaúr, armbandsúr og önnur svipuð úr (þar með talin stanzúr af svipaðri 
gerð) .........00000.0 eeen 50% 

91.02 00 Önnur úr og klukkur með vasaúrverki (þó ekki úr, er teljast til nr. 91.03) 50% 

91.03 00 Úr og klukkur í mælatöflur og annað þess háttar fyrir land-, sjó- og loft- 
farartæki .............0.2.000000.0eene enn 50%
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91.04 00 Önnur úr og klukkur ...........00.0000 00 eenserssrnn rn 50% 

91.05 00 Eftirlitstæki og tímamælar með úrverki eða samfashreyfli til skrásetn- 
ingar á tíma eða til mælingar, skrásetningar eða annarra upplýsinga um 
tímalengdir ................0000000000nnnssner eres nnnenee 50% 

91.06 00  Timarofar með úrverki eða samfashreyfli ...................000..... 50% 
91.07 00  Vasaúrverk fullgerð ..............0000000. 0... nnnnnn ne 50% 
91.08 00 Önnur úrverk fullgerð ............00..0000 0000. seen ennnrrn 50% 
91.09 00 Kassar fyrir úr; hlutar til þeirra; ófullgerðir hlutar í slíka kassa ........ 50% 
91.10 00  Klukkukassar og svipaðar umgerðir fyrir aðrar vörur í þessum kafla, og 

hlutar til þeirra ............020.00000n rðr 50% 
91.11 00 Aðrir hlutar í úr og klukkur .............0000 000 nennnnn0 0... 50% 

92. kafli. 

Hljóðfæri; hljóðupptökutæki, hljóðflutningstæki; hlutar og fylgitæki 

til þessara tækja og áhalda. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ljósnæmar filmur til ljósmyndunar eða ljósrafrænnar (photo-electric) upptöku, 
einnig áteknar eða framkallaðar (37. kafli). 

b. Hlutar til almennra nota í samræmi við skýrgreiningu í 2. athugasemd við XV. 

flokk. 
c. Hljóðnemar, magnarar, hátalarar, höfuðheyrnartæki, rofar, snúðsjár og önnur 

áhöld og tæki og önnur fylgitæki, er teljast til 85. eða 90. kafla og ætluð eru til 

notkunar með tækjum þeim, er teljast til þessa kafla, en eru ekki sambyggð þeim 

eða komið fyrir í sama hylki og þau; hljóðupptökutæki eða hljóðflutningstæki 

sambyggð útvarpstækjum (nr. 85.15). 

d. Burstar til að hreinsa hljóðfæri (nr. 96.02). 

e. Hljóðfæri, sem bera einkenni leikfangs (nr. 97.03). 

f. Safngripir og forngripir (nr. 99.05 eða 99.06). 
Hálfgerð og ófullgerð hljóðfæri og tæki flokkast eins og um heil og fullgerð hljóð- 

færi og tæki væri að ræða, enda sé smíðinni svo langt komið, að höfuðeinkenni 

hljóðfærisins eða tækisins sé komið í ljós. 
Bogar, trumbusláttartæki og annað þess háttar til hljóðfæra, er teljast til nr. 92.02 

og 92.06, og flutt er inn með hljóðfærunum, sem það á augsýnilega að notast til og 

í hæfilegu magni, flokkast í sömu númer og viðkomandi hljóðfæri. 

Gataður pappir og pappi, er telst til nr. 92.10, einnig grammófónplötur og annað 

þess háttar (nr. 92.12), flokkast til nefndra númera sér í lagi, einnig þótt það sé 

flutt inn með þeim hljóðfærum, sem það á að notast til. 

Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vörur, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki 

og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við 

gerð þess og efnið, sem það er gert úr. 

92.01 00 Píanó (hér með talin sjálfspilandi píanó með eða án nótnaborðs); „harpsi- 
chord“ og önnur strengjahljóðfæri með nótnaborði; hörpur (þó ekki vind- 
hörpur) ..........22200000 000. 30% 

92.02 00. Onnur strengjabljédfæri .................0.0.000 000. n enn 50%
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92.03 00  Pípu- og tunguorgel, þar með talin harmóníum og önnur svipuð hljóðfæri: 
01 Orgel til notkunar í kirkjum, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .....................000..0 0. 0 
09 Önnur 20.00.0000. 30% 

92.04 Harmóníkur, concertínur og önnur svipuð hljóðfæri; munnhörpur: 

01 Munnhörpur .........20002.000 0200 50% 
09 Annað ........22200002 0200 50% 

92.05 00 Önnur blásturshljóðfæri ......................00.00.000 0. 50% 
92.06 00  Slaghljóðfæri (t. d. trommur, zylófón, eymbals og kastanjettur) ...... 50% 
92.07 00  Rafsegul-, rafstöðu-, rafagnabúin hljóðfæri og önnur svipuð hljóðfæri 

(t. d. píanó, orgel og harmóníkur): 
01 Píanó og orgel ...........0002.000000. 000. 30% 
09 Annað ......0.2.000 0000 50% 

92.08 00 Hljóðfæri, sem teljast ekki til neins annars númers þessa kafla (t. d. 
orkestríon, lírukassar, spiladósir og hljómsagir); mekanískir söngfuglar; 
hvers konar tálflautur; merkjahorn og merkjaflautur blásnar með munn- 
inum (t. d. bátsmannsflautur) ....................0... 0000... 50% 

92.09 00 Strengir í hljóðfæri.............................. 000... 50% 
92.10 00 Hlutar og fylgitæki til hljóðfæra (þó ekki strengir), þar með talinn gataður 

pappír eða pappi í mekanísk hljóðfæri og valsar í spiladósir; taktmælar, 
tóngafflar og tónflautur hvers komar .................00.000.000002. 50% 

92.11 Grammófónar, diktafónar og önnur hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki 
(þar með taldir plötu- og bandspilarar með eða án hljómhöfuðs): 

01 Grammófónar og plåtuspilarar ................0..0.00000 000... 75% 
02 Hljóðupptökutæki og bandspilarar .............00.000000 0000... 75% 
09 Annad ........20000002 0000 75% 

92.12 Grammófónplötur og aðrar hljóðupptökur; plötur, valsar, filmur, bönd, 
þræðir og annað þess háttar tilbúið til hljóðupptöku; mót til framleiðslu á 
grammófónplötum: 

01 Grammófónplötur með íslenzku efni essere. 30% 
02 Grammófónplötur til tungumálakennslu .................00..... —— 50% 
03 Segulbönd fyrir skyrsluvélar, samkv. nánari skilgreiningu fjármála- 

ráðuneytisins ...............20...00n0r rss 35% 
09 Afnað ........00.200000000 nn 75% 

92.13 00 Önnur fylgitæki og hlutar til grammófóna, diktafóna og annarra hljóð. 
upptöku- og hljóðflutningstækja ..................0.0..0000000 0000... 15% 

XIX. flokkur. 

Vopn og skotfæri; hlutar til þeirra. 

93. kafli. 

Vopn og skotfæri; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, er teljast til 36. kafla (t. d. hvellhettur, sprengihettur, merkjaflugeldar). 
b. Hlutar til almennra nota eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við XV. 

flokk. 
c. Brynvagnar og önnur brynvarin farartæki með vopnum (nr. 87.08). 
d. Sjónaukasigti og önnur optísk tæki, sem eru ekki fest á skotvopn eða flutt inn 

með þeim skotvopnum, sem á að nota þau við (90. kafli).
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e. Bogar, örvar, skilmingavopn og annað þess háttar til ibråttaidkana, ásamt leik- 
föngum, er telst til 97. kafla. 

f. Safngripir og forngripir (nr. 99.05 eða 99.06). 
2. Hálfgerð og ófullgerð vopn flokkast eins og um heil og fullgerð vopn væri að ræða, 

enda sé smíðinni svo langt komið, að höfuðeinkenni vopnsins sé komið í ljós. 
3. Sem hlutar til þeirra í nr. 93.07 teljast ekki radið- og radartæki, sem teljast til nr. 

85.15. 
4. Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vara, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki og 

annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við gerð 

þess og efnið, sem það er gert úr. 

93.01 00 Sverð, höggsverð, byssustingir og svipuð vopn ásamt hlutum til þeirra og 
slíðrum ...............002..000 0. 60% 

93.02 00 Skammbyssur, sem eru skotvopn ......00...0%00000n ss 60% 
93.03 00  Stórskotaliðsvopn, vélbyssur og önnur hernaðarskotvopn og sprengjuvörpur 

(þó ekki skammbyssur) .........00002000000 0000 60% 
93.04 Önnur eldvopn, þar með taldar merkjabyssur, hvellbyssur, línubyssur og 

annað þess háttar: 

01 Línubyssur ...........0.22220000000 00. 20% 
02 Hvalveiðibyssur ............0..02.00000. nn 20% 
03 Fjárbyssur .........2.0000000. 00. sense 20% 
09 Annars ........00000000 000 60% 

93.05 00 Önnur vopn, þar með taldar loftbyssur, fjaðrabyssur og annað þess háttar 60% 
93.06 Hlutar til vopna, þar með talin formótuð skefti og hlaup, en ekki hlutar, 

er teljast til nr. 93.01: 

10 Hlutar til vopna, sem teljast til nr. 93.04-93.05 .......0.00000000... 60% 
20 Áðrir 22.00.0000 60% 

93.07 Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufi, fjarstýrð vopn, flug- 
skeyti og svipuð hernadarvopn og hlutar til þeirra; skotfæri og hlutar til 
þeirra, þar með talin forhlöð; blýhögl: 

10 Skotfæri til sportvopna ........2...2.002 0000. 35% 
Annað: 

21 Skutlar og skot í hvalveiðibyssur og línubyssur ................ 4% 
22 Skot sérstaklega gerð fyrir fjárbyssur .......................... 20% 
29 Annars .........00000. 0000 35%
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XX. flokkur. 

Ýmsar vörur. 

94. kafli. 

Húsgögn og hlutar til þeirra; rúmbotnar, dýnur, púðar og þess háttar 

stoppaður húsbúnaður. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

Dýnur, höfuðpúðar og aðrir púðar, sem fylla má með lofti eða vatni (39., 40. 

og 62. kafli). 
Gólflampar, borðlampar, vegglampar, lampastæði og annar ljósabúnaður, sem 

flokkast eftir því efni, sem hann er gerður úr (t. d. nr. 44.27, 70.14 og 83.07). 

Vörur úr steini eða leir, sem notaðar eru sem stólar, sæti, borð eða súlur í lysti- 

görðum, blómagörðum eða anddyrum (68. og 69. kafli). 
Speglar, sem gerðir eru til að standa á gólfi eða jörðu (t. d. hverfispeglar), er 

teljast til nr. 70.09. 

Hlutar til almennra nota samkvæmt skýrgreiningu í 2. athugasemd við XV. flokk, 
enn fremur peningaskápar, er teljast til nr. 83.03. 

Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af kæliskápum, er teljast til nr. 84.15; hús- 

gögn sérstaklega gerð fyrir saumavélar (nr. 84.41). 

Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af útvarpsgrammófónum, útvarpsviðtækjum 

og sjónvarpstækjum (nr. 85.15). 
Spýtubakkar fyrir tannlæknastofur (nr. 90.17). 

Vörur, sem teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 
k. Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af grammófónum, diktafónum eða öðrum 

1. 
hljóðupptöku- og hljóðflutningstækjum, er teljast til nr. 92.13. 

Leikfangahúsgögn (nr. 97.03), ballskákarborð og önnur húsgögn sérstaklega gerð 
fyrir leiki (nr. 97.04) og töfrabrögð (nr. 97.05). 

2. Orðin stólar og önnur tæki í nr. 94.01 og 94.02 og húsgögn í nr. 94.02 og 94.03 taka 
því aðeins til þessara muna, að þeir séu gerðir til að standa á gólfi eða á jörðu. 

Þetta tekur þó ekki til eftirtalinna húsgagna, þótt þau séu gerð til að festast á 

vegg eða standa hvert ofan á öðru: 
a. 
b. 
c. 

Eldhússkápar og þess háttar skápar. 

Sambrotsstólar og sambrotsrúm. 

Samsetningsbókaskápar og hliðstæð samsetninsahúsgögn. 

3. Húsgögn, sem eru flutt inn ósamsett, flokkast sem samsett, einnig þótt um sé að ræða 

plötur, hluta eða fylgihluta úr gleri, marmara o. b. h., enda séu þessir ósamsettu munir 

fluttir inn í sömu sendingu. 

4. a. Sem hlutar til vöru í 94. kafla teljast ekki plötur úr gleri (þar með taldir speglar), 

marmara eða öðrum steintegundum, þó að þær séu tilskornar, ef þær eru ekki 

festar við aðra húsgagnahluta. 

Séu vörur, sem teljast til nr. 94.04, fluitar inn sér í lagi, flokkast þær til þess 

númers, en ekki til nr. 94.01--94.03, enda þótt þær séu fluttar inn sem hlutar til 

húsgagna, er teljast til nr. 94.01—-94.03. 
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94.01 00 Stólar og önnur sæti (þar með taldir svefnsófar o. þ. h.) og hlutar til þeirra, 
þó ekki sæti, er teljast til nr. 94.02 ..............0000000 00... 90% 

94.02 00 Húsgögn fyrir læknisaðgerðir, þar með taldar tannlæknis- og dýralæknis- 
aðgerðir (t. d. skurðarborð, rannsóknarborð, sjúkrarúm með mekanískum 

útbúnaði); tannlæknastólar og önnur slík sæti með mekanískum lyfti- og 
öðrum hreyfrútbúnaði; hlutar til þessara húsgagna ................... 35% 

94.03 00 Onnur húsgögn og hlutar til þeirra: 
01 Innréttingar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjårmålarådu- 

MEYLÍSINS .........200000nn senn 60% 
09 Annað ......2000000 00 90% 

94.04 00 Rimbotnar; rúmfatnaður og þess konar húsbúnaður, með fjöðrum eða 
bólstrun, úr hvers konar efni, einnig úr svampgúmmíi, með eða án yfir- 
klæðis (t. d. dýnur, stungnar ábreiður, sængur, sessur og púðar) ...... 90% 

95. kafli. 

Vörur úr útskurðar- og mótunarefnum; unnin útskurðar- og mótunarefni. 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, er teljast til 66. kafla (t. d. hlutar til regnhlifa og göngustafa). 

b. Blævængir, ekki mekaniskir (nr. 67.05). 

c. Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. glysvarningur). 

d. Hnifar og aðrar vörur, er teljast til 82. kafla, þótt þær séu með skafti eða öðrum 

hluta úr útskurðar- eða mótunarefnum. Séu sköftin og aðrir hlutar til þessara vara 

fluttir inn sér í lagi, teljast þeir þó til þessa kafla. 

e. Vörur, er teljast til 90. kafla (t. d. gleraugnaumgerðir). 

f. Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukku- og úrkassar). 

g. Vörur, er teljast til 92. kafla (t. d. hljóðfæri og hlutar til þeirra). 

h. Vörur, er teljast til 93. kafla (t. d. vopn og hlutar til þeirra). 

ij. Vörur, er teljast til 94. kafla (t. d. húsgögn og hlutar til þeirra). 

k. Burstagerðarvörur og aðrar vörur, er teljast til 96. kafla. 

1. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur). 

m. Vörur, er teljast til 98. kafla (t. d. hnappar, reykjapípur og greiður). 

n. Vörur, er teljast til 99. kafla (t. d. listaverk, safnmunir og forngripir). 

93.01 00  Skjaldbökuskel unnin og vörur úr skjaldbökuskel .................... 100% 
95.02 00  Perlumóðir unnin og vörur úr perlumóður ................0000.00..0.. 100% 
95.03 00 Fílabein unnið og vörur úr fílabeimi ................................ 100% 
95.04 00 Bein unnið og vörur úr beimi .....................0.0.. ne... 00. 100% 
95.05 00 Horn unnið, kórall (náttúrlegur eða tilbúinn) og önnur útskurðarefni úr 

dýraríkinu og vörur úr þessum efnum ..............0..00. 0000... 100% 
95.06 00  Útskurðarefni úr jurtaríkinu (t. d. fílabeinshnetur), unnin, og vörur úr þeim 100% 
95.07 00  Harðkol (jet) (þar með harðkoleftirlíkingar úr jarðefnum), raf, merskúm, 

tilbúið raf og tilbúið merskúm, unnið, og vörur úr þessum efnum ...... 100% 
95.08 Mótaðar eða útskornar vörur úr vaxi, steríni, kolvetnisgúmmíi úr jurta- 

ríkinu, náttúrlegum harpixum (t. d. kópal eða kólófóníum) eða mótunar- 
deigi, svo og aðrar mótaðar eða útskornar vörur, ót. a.; unnið, óhert gelatín 

(þó ekki gelatín, er telst til nr. 35.03) og vörur úr óhertu gelatíni: 
01 Gelatinbelgir utan um lyf .......0000000200 000... 15% 
09 Annað ........0200000 ene 100%
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96. kafli. 

Sópar, penslar, burstar, fjaðrakústar, duftpúðar og sáld. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, er teljast til 71. kafla. 

b. Burstar sérstaklega gerðir fyrir lyf-, skurð-, tannlæknis-, dýralæknis- eða aðrar 
læknisaðgerðir (nr. 90.17). 

c. Leikföng, er teljast til 97. kafla. 

2. Með orðunum tilbúin knippi til framleiðslu á sópum og burstum í nr. 96.03 er einungis 
átt við óáfest knippi úr dýrahári, jurtatrefjum eða öðru efni, sem án sundurgrein- 
ingar eru tilbúin til að festast í bursta eða annað þess háttar, eða þarfnast aðeins 

smávægilegrar lagfæringar, svo sem límingar eða tilskurðar, til að nota megi þau á 

Þennan hátt. 

96.01 00  Sópar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefnum, aðeins samanbundið en 
ekki fest á haus, með eða án skafts ..............0.000000 000. 0...0.. 70% 

96.02 Aðrir sópar, penslar og burstar (þar með taldir burstar, sem eru hlutar af 
vélum), málningarrúllur, gúmmíþurrkur á skafti (aðrar en rúllur) og skaft- 
þvögur o. þ. h.: 

01 Målningarpenslar og málningarrúllur ...............00000000... 70% 
02 Listmålunarpenslar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjår- 

málaráðuneytisins ...........000000 00 .esssnsnrr 35% 
03 Burstar og sópar, sem eru hlutar af vélum ..............000... 35% 
04. Tannburstar .......02.000000000nnne ener rereenee 50% 
09 Annars .......000000n00e nan 100% 

96.03 00 Tilbúin knippi til framleiðslu á sópum, penslum og burstum .......... 35% 
96.04 00 Fjadrasépar ...........00000000sssssssrssssss 100% 
96.05 00 Duftpudar o. þ. h., úr hvers konar efni ..........0.000000 00... 00... 100% 
96.06 00  Handsiur og handsáld, úr hvers konar efni ..........00000000000000.. 80% 

97. kafli. 

Leikföng, leiktæki og íþróttavörur og hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Jólakerti (nr. 34.06). 
b. Flugeldar og skrauteldar o. þ. h. í nr. 36.05. 

c. Garn, einþráðungar, línur, þarmar o. þ. h. til fiskveiða í hæfilegum lengdum, en 

ekki uppsett, sem telst til 39. kafla, nr. 42.06 eða til XI. flokks. 

d. Íþróttatöskur og aðrar vörur, er teljast til nr. 42.02 og nr. 43.03. 

e. Íþróttafatnaður og grimubúningar úr vefjarefnum, sem teljast til 60. og 61. kafla. 
f. Flögg og flaggdúkur úr vefnaði og segl á báta og farartæki, er teljast til 62. kafla. 

g. Íþróttaskófatnaður (þó ekki skautaskór með áföstum skautum), legghlífar o. þ. h., 

er telst til 64. kafla, enn fremur höfuðfatnaður til iþróttaiðkana, er telst til 65. kafla. 

h. Klifurstafir, svipur, keyri o. þ. h. (nr. 66.02) og hlutar til þeirra vara (nr. 66.03). 

ij. Gleraugu í brúður eða önnur leikföng, óuppsett, er teljast til nr. 70.19. 

k. Hlutir til almennra nota samkvæmt skýrgreiningu í 2. athugasemd við XV. flokk. 

1. Vörur, sem falla undir nr. 83.11.
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m. 

n. 

9 
n
y
e
 

Sportökutæki (nema rennisledar (bobsleighs, toboggans) og aðrir svipaðir sleðar), 

sem teljast til XVII. flokks. 

Barnahjól með kúlulegum og smiðuð eins og venjuleg hjól fyrir fullorðna (nr. 

87.10). 
Sportbátar, svo sem eintrjáningar og kappróðrarbátar (89. kafli), og árar o. þ. h. 

til þeirra (44. kafli, ef árarnar eru úr trjáviði). 

Hlífðargleraugu til íþróttaiðkana og útileikja (nr. 90.04). 
Tálflautur o. þ. h. (nr, 92.08). 

Vopn og aðrar vörur, er teljast til 93. kafla. 

Strengir í boltaspaða, tjöld og annar ferðaútbúnaður, enn fremur hanzkar (flokk- 

ast yfirleitt eftir því efni, sem vörurnar eru gerðar úr). 

2. Til þessa kafla teljast einnig vörur, sem í eru einhverjir óverulegir hlutar úr perlum, 

eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum), góðmálmi 
eða góðmálmspletti. 

3. Orðið brúður í nr. 97.02 tekur aðeins til slíkra hluta, sem gerðir eru í mannsmynd. 

4. Ófullgerðar vörur eða vörur, sem eitthvað vantar á, flokkast eins og samsvarandi 

vörur fullgerðar eða heilar, ef þær að öllu verulegu líta út eins og fullgerðar vörur. 

5. Ef annað er ekki tekið fram í 1. athugasemd hér að ofan, teljast hlutar og fylgihlutar, 

sem eingöngu eða aðallega eru hæfir og notaðir sem hlutar eða fylgihlutar vara þeirra, 

er teljast til þessa kafla, til sama númers og varan fullgerð. 

97.01 

97.02 
97.03 
97.04 

97.05 

97.06 

97.07 

97.08 

00 Leikfangsåkutæki fyrir börn (t. d. hlaupahjól, barnahjól, þríhjól og stignir 
barnabílar); brúðuvagnar og brúðukerrur ..............000000000.00. 90% 

00 Brúður ..........000000000ssenessss 90% 
00. Önnur leikföng; smálíkön til leikja og skemmtunar .................. 90% 

Samkvæmisleiktæki fyrir börn og fullorðna (þar með talin borðleiktæki, 
ballskákarborð (billardborð), spilaborð (rouletborð) og borðtennisútbún- 
aður): 

01 Taflborð og taflmenn ...........0.0000 0000 nn 80% 
02 Spil .....0..0000000n neee 100% 
09 Önnur ........020000000000n ene 90% 
00 — Grímuballsvörur; skemmtitæki, t. d. til töfrabragða, sjónhverfinga o. þ. h.; 

jólatrésskraut og annað jólaskraut (t. d. tilbúin jólatré, jólasokkar o. þ. h.) 100% 
Áhöld, tæki og útbúnaður til fimleika, aflrauna og annarra íþrótta og úti- 
leikja (þó ekki vörur, er teljast til nr. 97.04): 

01 Skíði og hlutar til þeirra og skidastafir ...........0...0.00..... 50% 
02 Skautar (þar með hjólaskautar) .........00000000 0000 .0 nn. 50% 
09 Annað ......00000000 00. 50% 

Fiskiönglar, fiskistengur og annar útbúnaður til stangaveiði; veiðiháfar 
(t. d. fyrir fisk og fiðrildi), tálfuglar, lerkispeglar og annar þess háttar veiði- 
útbúnaður: 

01 Fiskiönglar venjulegir, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ............00000000 000. ven nnn 4% 

02 Veiðistengur ..........2222000000 0 ss 50% 
09 Annað ......0.000000 00 50% 

00  Hringekjur, rólur, skotskífur og annar útbúnaður fyrir skemmtistaði; 

ferðasirkus, ferðadýrasöfn og ferðaleikhús .......................... 100%
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98. kafli. 

Ýmsar unnar vörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Augnabrúnalitur og aðrir þvílíkir litir (nr. 33.06). 
b. Hnappar, ermahnappar og aðrar vörur, sem taldar eru í nr. 98.01 og 98.12, ef 

þessar vörur eru gerðar að öllu eða nokkru leyti úr góðmálmi, góðmálmspletti 

(sjá þó athugasemd 2.a við 71. kafla) eða í þeim eru eðalsteinar eða hálfeðal- 

steinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) eða perlur (71. kafli). 

c. Hlutar til almennra nota eins og þessi orð eru skýrgreind í 2. athugasemd við 

XV. flokk. 
d. Rissfjaðrir (90.16). 

e. Leikföng, er teljast til 97. kafla. 

2. Ef annað leiðir ekki af ákvæðunum í 1. athugasemd hér á undan, teljast til kaflans 

vörur, sem eru að öllu eða nokkru leyti úr góðmálmum, góðmálmspletti, eðalsteinum 

og hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum) og náttúrlegum perlum. 

3. Öskjur, hylki og aðrar umbúðir, sem eru fluttar inn með vörum í þessum kafla, 

flokkast í sömu númer og vörurnar sjálfar, ef umbúðirnar eru ætlaðar utan um vörurn- 

ar og umbúðir af þessu tagi eru almennt seldar með þessum vörum. Öskjur, hylki og 

aðrar umbúðir, sem eru fluttar inn sér í lagi, flokkast eftir gerð þeirra og efni. 

98.01 00  Hnappar, ffibbahnappar, ermahnappar, smellur, smelluhnappar, hnappa- 
mót og hnappaefni, hnappahlutar .............00000000 0000... 40% 

98.02 Rennilásar og hlutar til þeirra: 
01 Målmstykki til framleiðslu á rennilásum ............00000000.. 25% 
09 Annað .......0.000000 err 40% 

98.03 00  Sjálfblekungar, kúlupennar og aðrir slíkir pennar, pennastengur, skrúf- 
blýantar, renniblýantar o. þ. h. og hlutar og fylgihlutar þessara vara (þó 
ekki vörur, sem teljast til nr. 98.04 og 98.05) .......0000000 0000... #50% 

98.04 00 Pennar og pennaoddar ...............0.0000.eeeeene 50% 
98.05 00 Blýantar (aðrir en þeir, er teljast til nr. 98.03); ritblý; litkrít, grifflar, teikni- 

kol, pastel-, rit- og teiknikrít; klæðskera- og billardkrít .............. #50% 
98.06 . Rit- og teiknispjöld, einnig í ramma: 

01 Skólatöflur .........0002000000 00 35% 
09 Annað .........0000000 0 80% 

98.07 00 Innsiglis-, tölusetningarstimplar, dagsetningarstimplar og aðrir handstimpl- 
ar; letur og leturhaldarar til handstimplumar ................00000... 80% 

98.08 00  Ritvéla- og reiknivélabönd o. þ. h., einnig á spólum; stimpilpúðar, einnig 
í kössum ............0..000000 0000 nsnn een re er versene, 80% 

98.09 00  Innsiglislakk og flöskulakk í stöngum, plötum eða öðru svipuðu formi; 
fjölritunar- og valsamassi o. þ. h. gert aðallega úr gelatíni, einnig á pappírs- 
eða spunaefnagrunni ..... eens 80% 

98.10 00 Vindla- og vindlingakveikjarar og aðrir áþekkir kveikjarar (þar með taldir 
kemískir kveikjarar og rafmagnskveikjarar) og hlutar til þeirra (þó ekki 
steinar og kveikir) ...............000000000e0nns nn 80% 

98.11 00  Reykjarpípur; pípuhausar, munnstykki og aðrir pípuhlutar (þar með talin 
lauslega formuð trjá- eða rótarstykki); vindla- og vindlingamunnstykki 
og hlutar til þeirra ...........00.000 0000. nnnennssn 80% 

98.12 00  Greidur, hårkambar 0. þh. ...…......00eeeeeeeeeeeenensrsrneskeee 100% 
98.13 00  Lifstykkjateinar og aðrir slíkir teinar til fata og fatahluta ............ 40%
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98.14 00 Ilmsprautuilåt til snyrtingar o. þ. h. og úðarar til þeirra ............ 100% 
98.15 00 Hitaflåskur og önnur hitaeinangrandi ílát, hlutar til þeirra (þó ekki innri 

glerílátin) .................00...000 essensen erenereneneee 100% 
98.16 00 — Mannslíkön fyrir klæðskera, sýningar o. þ. h.; mekanískur og hreyfan- 

legur sýningarútbúnaður í búðarglugga o. þ. h. ..................... 90% 

XXI. flokkur. 

Listaverk, safnmunir og forngripir. 

99. kafli. 

Listaverk, safnmunir og forngripir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ónotuð frímerki, stimpilmerki og önnur slík merki, sem eru gild eða verða gild 
hér á landi (nr. 49.07). 

b. Máluð leiktjöld, máluð baktjöld í myndastofur og annað þess háttar (nr. 59.12). 
c. Náttúrlegar perlur, eðal- og hálfeðalsteinar (nr. 71.01 og 71.02). 
Með orðunum myndstungur, prentmyndir og steinprentaðar myndir í nr. 99.02 er átt 
við þrykk í svörtu og hvitu eða í litum með einni eða fleiri plötum, gerðum að öllu 
leyti í höndunum af listamanninum sjálfum og skiptir ekki máli, hvaða aðferð eða 
efni eru notuð, þó þannig að ekki mega hafa verið notaðar mekaniskar aðferðir eða 
ljósmyndun. 
Til nr. 99.03 teljast ekki endurgerðir af listaverkum í fjöldaframleiðslu eða hand- 
iðnaðarvörur með einkennum verzlunarvöru. Slíkar endurgerðir flokkast eftir efni og 
annarri gerð. 

a. Geti vara eftir orðalagi textans í einstökum númerum bæði talizt til þessa kafla 
og einnig til annars kafla tollskrárinnar, skal hún teljast til þessa kafla, nema 
annað leiði af ákvæðunum í 1.—3. athugasemd hér að ofan. 

b. Vörur, sem eftir orðalagi textans geta bæði talizt til nr. 99.06 og nr. 99.01—-99.05, 
skulu teljast til nr. 99.01—99.05. 

Rammar um málverk, teikningar, pastelmyndir, myndstungur, prentmyndir og stein- 
prentaðar myndir skoðast hlutar af verkunum, ef efni og verðmæti rammanna er í 
samræmi við þau. 

99.01 00 Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndunum að öllu leyti (þó 
ekki tæknilegir uppdrættir í nr. 49.06, og handskreyttar iðnaðarvörur) 0 

99.02 00  Myndstungur, prentmyndir og steinprentadar myndir, enda sé um frum- 
verk að ræða ..................00000.00 0000 0 

99.03 00 Höggmyndir og myndastyttur, úr hvers konar efni, enda sé um frum- 
smíði að ræða .....................0000 200... 0 

99.04 00 Frímerki, stimpilmerki og önnur áþekk merki (þar með talin póststimpil- 
merki, póststimpluð umslög, bréfkort o. þ. h.), notuð, eða ef ónotuð þá 
ógild hér á landi ....................0.0000 000 0n ner 0 

99.05 00  Dyrafrædileg, grasafrædileg, jardfrædileg, liffærafrædileg, såguleg, forn- 
fræðileg, steingervingafrædileg, þjóðfræðileg og myntfræðileg söfn og 
safnmumir ...................00200000r nr 0 

99.06 00 Forngripir yfir 100 ára gamlir .....................00 0000... 20%
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2. gr. 
Auk þeirra vara, sem eru tollfrjálsar eftir tollskránni í 1. gr., eru eftirtaldar 

vörur einnig undanþegnar aðflutningsgjöldum: 
1. 

ot
 

Áhöld og innstæðumunir í farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlönd- 
um, enda séu áhöld þessi og innstæðumunir tilheyrandi farartækjunum sjálfum 
og að dómi tollyfirvalds ekki umfram það, sem hæfilegt má teljast með til- 
liti til stærðar farartækjanna, hvaða ferðum þau eru í og um hvaða áhöld og 
muni er að ræða, og áhöld þessi og innstæðumunir verði ekki fluttir hér úr 

farartækjunum. 
Vistir og aðrar nauðsynjar, sem eru í farartækjum, sem koma hingað til lands 

frá útlöndum, enda verði vistir þessar og nauðsynjar áfram í farartækjunum 
til notkunar þeim, svo og áhöfn og farþegum til neyzlu og notkunar, og vistir 

þessar og nauðsynjar geti talizt hæfilegar og leyfilegar eftir reglum, sem fjár- 
málaráðuneytið setur um þau efni. Einungis farartæki, sem eru í utanlands- 
ferðum, geta þó notið þessarar undanþágu, en fjármálaráðuneytið segir fyrir 
um það í reglugerð, hvað teljast skuli utanlandsferðir í þessu sambandi. 
Aðrar vörur, sem ekki á að flytja hér úr farartæki, en eiga að fylgja því aftur 
til útlanda. Fjármálaráðuneytið getur sett nánari reglur um meðferð þessara 
vara og hvaða skilyrðum skuli fullnægt, svo að þær verði tollfrjálsar. 
Vanalegur farangur áhafna í farartækjum, sem koma hingað til lands frá út- 
löndum, en það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráðuneytið getur gert 
undantekningu frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu formi, 
að með vanalegum farangri áhafna er átt við fatnað og aðrar nauðsynjar, sem 
tilheyra áhöfnum í skipum og öðrum farartækjum, sem koma hingað til lands 
frá útlöndum, að svo miklu leyti sem tollyfirvald telur farangur þennan til 

eigin nota áhafnanna sjálfra í farartækinu. 
Vanalegur farangur ferðamanna, sem koma hingað til lands frá útlöndum, en 
það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráuneytið getur gert undantekningu 
frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu formi, að með orðun- 
um vanalegur farangur ferðamanna er átt við fatnað og aðrar ferðanauðsynjar, 
sem farþegar í farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlöndum, hafa með- 

ferðis, að svo miklu leyti sem tollyfirvald telur farangur þennan til eigin 

nota farþeganna á ferðalaginu. 
Fatnaður og aðrar ferðanauðsynjar hér búsettra manna, sem látizt hafa erlendis, 

enda beri vörur þessar með sér, að þær séu notaðar. 
Heimilismunir, sem eru innfluttir af þeim, sem hafa verið búsettir erlendis 

minnst eitt ár, áður en þeir fluttu hingað til lands. Munirnir séu notaðir heim- 

ilismunir þessara manna frá því þeir voru búsettir erlendis það ár og hafi 

verið i eigu þeirra og notaðir af þeim allt það ár, þessir menn flytji raunveru- 

lega hingað til lands og munirnir beri þess merki, að þeir séu notaðir. 

Nánari skilyrði fyrir undanþágu þessari má setja í reglugerð m. a. um það, 

að hlutaðeigendur leggi fram skilríki fyrir tilskildri dvöl sinni erlendis og að 

þeir hafi raunverulega notað erlendis hina innfluttu muni, að þeir leggi fram 

skilríki fyrir búsetuheimild sinni hér og greiði gjald fyrir skoðun munanna. 

Þá skal og heimilt að ákveða, að undanþágan taki aðeins til heimilismuna að 

tilteknu verðmæti. 

Bifreiðar, bifhjól og bátar teljast ekki til heimilismuna, né munir, sem 

notaðir hafa verið við atvinnurekstur innflytjanda. 

Fjármálaráðherra sker úr ágreiningi um það, hvaða vörur skuli teljast til 

heimilismuna samkvæmt þessum tölulið. 

Vörur til sendiráða, sendiræðismannsskrifstofa, diplómatískra sendimanna og 

sendiræðismanna erlendra ríkja, enda 

a. séu vörurnar fluttar inn af þessum aðilum eða keyptar af þeim fyrir milli- 

göngu aðilja, sem fá þær tollafgreiddar fyrir þá,
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10. 

11. 

12. 

b. fram hafi verið borin ósk um það við utanríkisráðuneytið, að hlutaðeigandi 
innflytjandi eða kaupandi njóti hér tollfrelsis, 

c. viðkomandi afhendi og undirriti sundurliðaða tollskýrslu á þar til gerð 
eyðublöð um hina innfluttu eða keyptu vöru, sú skýrsla sé einnig undir- 
rituð af forstöðumanni viðkomandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrif- 
stofu, ef annar á í hlut, og jafnan sé skýrslan með embættisstimpli hlutað- 
eigandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrifstofu, 

d. og því sé lýst yfir, að vörurnar séu einungis til starfseminnar hér, eigin 
nota hlutaðeiganda, fjölskyldu hans og/eða fyrir heimilishald hans hér. 
Fjármálaráðherra getur sett nánari fyrirmæli um tollfrelsi samkvæmt þess- 

um tölulið, svo sem um merkingu varanna o. þ. h. Enn fremur um að erlend 
ríki, sem ekki veita íslenzkum sendisveitum og sendimönnum sams konar toll- 

frelsi, skuli ekki njóta þess hér. 
Skjaldarmerki, flögg, innsigli, stimplar og áprentuð eyðublöð, sem umbjóðendur 
kjörræðismanna erlendra ríkja senda þeim, enda beri vörur þessar það með 
sér, að þær séu ætlaðar til afnota í sambandi við ræðismannsstörfin. 
Heiðursmerki veitt af erlendum ríkjum, svo og verðlaunagripir fyrir íþrótta- 
afrek og önnur afrek, sem unnin eru erlendis. 
Vörur, sem endursendar eru hingað frá útlöndum vegna þess, að þær seldust 
ekki þar, eða endursendar eru hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar 
sannanir eða líkur, sem toliyfirvald tekur gildar, fyrir því, að um sé að ræða 
vörur útfluttar héðan. 

Það er skilyrði fyrir tollfrelsinu, að vörurnar komi hingað innan árs frá 
því þær fóru héðan. Ráðuneytið má þó víkja frá þessu, ef sérstaklega stendur á. 
Endursendar tómar umbúðir, enda séu færðar þær sannanir eða líkur, sem 

tollyfirvald tekur gildar, fyrir því, að um sé að ræða umbúðir utan af útfluttum 

vörum héðan. 

3. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt: 

Að fella niður gjöld af vöru, sem send er hingað til framhaldsflutnings (transit), 
enda greiði hlutaðeigandi kostnað tollgæzlunnar af eftirliti með henni, geymslu 
hennar og flutningi og ákvæði laga nr. 47 11. júní 1960, um tollvörugeymslur, 
eigi ekki við um framhaldsflutninginn, sbr. einkum IV. kafla laganna. 

Að fella niður gjöld af vöru, sem hefur eyðilagzt, rýrnað eða orðið fyrir skemmd- 
um á leið hingað til lands, við geymslu í vörzlum tollgæzlunnar eða farmflytj- 
anda, enda sé eyðileggingin, rýrnunin eða skemmdirnar ekki viðtakanda að 
kenna, og vörunni sé fleygt undir tolleftirliti. 

Að heimila — gegn fjártryggingu um endurútflutning og greiðslu tolla, ef end- 
urútflutningur bregzt — tollfrjálsan innflutning á vörum, sem aðeins verða 
hér til sýningar eða flutnings um stundarsakir, og með sömu skilyrðum inn- 
flutning á vélum, tækjum og öðrum áhöldum, sem aðeins eru send hingað til 
reynslu um stuttan tíma. 
Að heimila — með eða án fjártryggingar um endurútflutning og greiðslu tolla, 
ef endurútflutningur bregzt — tollfrjálsan innflutning um stuttan tíma á 
tækjum, verkfærum og öðru því líku, sem vísindamenn, vísindaleiðangrar, 
listamenn, verkfræðingar, iðnaðarmenn, björgunarleiðangrar og aðrir slíkir 
hafa meðferðis frá útlöndum til afnota við athuganir sínar hér, rannsóknir 
og starfsemi. 
Að lækka eða fella niður gjöld af vöru, sem er send hingað til viðgerðar eða 
annarrar aðvinnslu. 
Að láta koma til framkvæmda tollfrelsis- og tolllækkunarákvæði í milliríkja- 
samningum.
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10. 

11. 

16. 

Að lækka eða fella niður gjöld af heimanfylgju brúða, sem flytjast hingað frå 
útlöndum og hafa haft þar fasta búsetu minnst 2 ár fyrir brúðkaupið, og enn 

fremur af venjulegum brúðargjöfum. 
Að lækka eða fella niður gjöld af notuðum munum, sem hafa fallið í arf 

erlendis. 
Heimildin tekur ekki til bifreiða, bifhjóla eða báta. 

Að lækka eða fella niður gjöld af gjöfum, sem sendar eru hingað frá útlöndum 
og góðgerðarfyrirtæki eða aðrar stofnanir eiga að annast dreifingu á til bág- 
staddra eða þvílíkra, svo og af notuðum munum til slíkra aðila. Enn fremur 

af gjöfum, sem aðilar erlendis senda hingað af sérstöku tilefni, þó ekki í at- 
vinnuskyni, allt að 500.00 kr. virði að mati tollyfirvalds. 
Að heimta ekki aðflutningsgjöld af bifreiðum og bifhjólum, er ferðamenn, sem 
hafa fasta búsetu erlendis og ekki reka hér atvinnufyrirtæki og ekki hafa hér 
heimilisfang eða eiginlega launaða atvinnu, flytja hingað til að nota hér um 
skamman tíma, ef þessum skilyrðum er fullnægt: 
a. Hlutaðeigandi ferðamenn aki sjálfir ökutækjum þessum, eða launaðir öku- 

menn þeirra, útlendir eða innlendir. 
b. Ökutækin séu ekki lánuð, leigð eða notuð til neins konar flutninga fyrir 

borgun. 
c. Ferðamennirnir hafi ökutækin með sér til útlanda, þegar þeir fara þangað. 

Þó verða ökutækin í öllum tilfellum að vera flutt út innan árs frá því að 
þau voru flutt hingað til lands. 

d. Ferðamennirnir hlíti þeim nánari reglum, sem fjármálaráðuneytið setur 
um þessi ökutæki og eftirlit með þeim. 
Ef framangreind skilyrði eru rofin eða forsendur fyrir hinum tollfrjálsa 

innflutningi falla niður að dómi toll- eða lögreglustjóra, mega þeir taka öku- 
tækin þegar í stað úr umferð, og má þá tollyfirvald láta selja farartækin á opin- 
beru uppboði til lúkningar aðflutningsgjöldum og kostnaði, eða hlutast til um 
endurútflutning þeirra á kostnað innflytjanda. 
Að endurgreiða, lækka eða fella niður gjöld eða hluta af þeim 
a. af efnivörum Í innlendar framleiðsluvörur og 
b. af umbúðum og efnum í umbúðir um innlendar framleiðsluvörur, 

enda séu hinar innlendu framleiðsluvörur fluttar til útlanda til sölu þar og 
hægt sé að ganga úr skugga um magn og verð efnivaranna. 

Ef hentara þykir, má greiða hinum innlendu framleiðendum bætur, sem 
svari sem næst til þeirra gjalda, sem greidd hafa verið af efnivörunum eða 
þess hluta gjaldanna, sem rétt þykir að endurgreiða. 

Til efnivara í þessum tölulið telst lýsi, sem flutt er inn til að bæta íslenzkt 

útflutningslýsi. 
Að lækka eða endurgreiða gjöld af efnivöru í innlenda iðnaðarvöru, ef gjöldin 
af sams konar iðnaðarvöru framleiddri erlendis eru jafnhá eða lægri en af efni- 

vörunni, og verðmæti efnivörunnar er verulegur þáttur í kostnaðarverði innlendu 
iðnaðarvörunnar. 

. Ef vara úr tilteknu efni er með hærra gjaldi en sams konar vara úr öðru efni, 
að samræma gjöldin af vörunum. Allar slíkar ákvarðanir skulu þegar birtar í 
B-deild Stjórnartíðinda. 

. Að lækka eða fella niður gjöld af umbúðum og efnivörum, sem Áburðarverk- 
smiðjan h.f. flytur inn til framleiðslu sinnar. 

Að fella niður gjöld af kirkjuklukkum og öðrum hlutum og munum, sem eru 
eingöngu notaðir í kirkjum eða sérstaklega framleiddir til notkunar í þeim, enda 
ekki gerðir hér á landi á viðhlítandi verði að dómi fjármálaráðuneytisins. Und- 
anþáguheimildin tekur ekki til hljóðfæra. 
A& fella niður gjöld af umbúðum, ef umbúðirnar eru lánaðar eða leigðar hingað 
til lands.
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Að fella niður gjöld af sýrum til votheysgerðar og efnum til fiturannsókna 

á mjólk. 

Að lækka gjöld af filmum og ljósnæmum plötum til ljósprentunar og myndamóta- 

serðar til samræmis við gjöld af prentletri. 

Að fella niður gjöld af fræðslukvikmyndum og fræðandi skuggamyndum, sem 
fræðslumálastjórnin flytur inn og fær frá viðurkenndum vísinda- og fræðslu- 

stofnunum. 

Að fella niður gjöld af ritum, sem Vestur-Íslendingar prenta vestanhafs, og 
af forn- og fræðiritum og öðrum þess háttar ritum á íslenzku, þar á meðal 
ritum, sem hafa menningarlegt gildi og gefin eru út í samvinnu við erlenda aðila. 

Að fella niður gjöld af myndamótum, sem fréttablöðin fá erlendis frá og þau 
eru áskrifendur að, svo og af myndamótum, sem eru lánuð hingað til lands 
og endursend eru að notkun lokinni. 

. Að lækka eða fella niður gjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til veiðar- 
færagerðar. 

. Að heimila að gjöld af tækjum, sem send eru hingað til notkunar um stuttan 
tíma og endursend eru þegar að notkun lokinni, séu reiknuð af leigunni eftir 
tækin í stað venjulegs tollverðs. 
Að umreikna gjöld af skýrsluvélum, sem teljast til nr. 84.52 og 84.53, til gjalda, 
er nemi ákveðnum hundraðshluta af leiguupphæð véla, miðað við eðlilegan 
endingartíma þeirra og hæfilega vexti af tollfjárhæð samkvæmt tollskrá. 

Heimild þessi tekur aðeins til skýrsluvéla, sem teknar eru á leigu með 
að minnsta kosti 50 000 kr. ársleigu hver um sig. Fjármálaráðuneytið getur 
bundið undanþágu þessa hverju því skilyrði, sem henta þykir, þar á meðal 
ákveðið, að Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar skuli annast innheimtu 
tollgjalds þessa og skila andvirði þess til tollstjóra. 
Að lækka eða fella niður gjöld á allt að 250 bifreiðum árlega fyrir fólk með 
útvortis bæklanir eða lamanir, enn fremur fyrir fólk með lungnasjúkdóma og 
aðra hliðstæða sjúkdóma og loks fyrir fólk, sem þjáist af afleiðingum slysa, allt 
á svo háu stigi, að það á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis. Lækkun 

gjalda á hverri einstakri bifreið má þó aldrei nema meiru en 70 þús. krónum. 
Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka eða fella niður gjöld á allt að 

50 bifreiðum árlega fyrir sama fólk og um getur í 1. mgr., til endurveitinga á 
áður veittum eftirgjöfum. 

Fjármálaráðherra skipar þriggja manna nefnd, sem úrskurðar umsóknir 
um eftirgjafir aðflutningsgjalda af bifreiðum, og er ákvörðun nefndarinnar 
fullnaðarúrskurður um þetta efni. Skulu nefndarmenn vera læknar, og er einn 
nefndarmanna skipaður eftir tilnefningu Sambands íslenzkra berklasjúklinga, 
annar eftir tilnefningu Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra og sá þriðji án til- 

nefningar. 
Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka eða fella niður fyrir framan- 

greint fólk aðflutningsgjöld af gervilimum, sem ekki verða gerðir hér á landi. 
Fjármálaráðherra setur nánari fyrirmæli um framkvæmd þessara ákvæða, 

ef með þarf. 
Að endurgreiða gjöld af efni, vélum og tækjum í skip og báta, sem smíðaðir 
eru innanlands. Má miða endurgreiðsluna við tiltekna fjárhæð á hverja rúmlest. 
Þá er og heimilt að endurgreiða aðflutningsgjöld af efni, vélum og tækjum til 
viðgerða, breytinga og endurbóta á einstökum hlutum í skipum og bátum, eigi 
framkvæmdin sér stað innanlands, fari kostnaður viðgerða, breytinga og endur- 
bóta fram úr kr. 500 000.00. 
Að lækka í 30% gjöld af hljóðfærum fluttum inn til notkunar við kennslu í 

skólum. 
A 35
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Að endurgreiða gjöld af hreyflum minni en 200 hestöfl, sem settir eru í báta eða 
notaðir til raflýsingar á sveitabæjum, sem svari því, að af vélunum sé greiddur 
10% verðtollur. Sama gildir um hverfla og þrystivatnspípur til raflýsingar á 
sveitabæjum. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að lækka um allt að helmingi gjöld af efni í rafmagnsspenna. 
Að lækka um ákveðinn hundraðshluta flutningsgjald eða hluta flutningsgjalds 
í tollverði vöru, ef varan er flutt inn flugleiðis, þó aðeins gjald fyrir sam- 
felldan flutning í þeirri flugvél, er vöruna flytur hingað. 
Að ákveða, að greiða skuli 15% verðtoll af lyfjum, sem teljast til nr. 30.05.00 
og til númera í 13., 28. og 29. kafla tollskrárinnar, enda gefi ráðuneytið út 
sérstaka skrá með lyfjum þeim, er hér um ræðir. 
Að lækka eða fella niður gjöld af umbúðum, sem notaðar eru við vélpökkun 
á kornvörum og sykri, enda séu umbúðirnar með viðeigandi áletrun. 
Að endurgreiða gjöld af efni til framleiðslu á pappíirspokum, sem telst nr. 
48.01.30 og 48.01.52 í tollskrá, sem svari því, að af efni þessu sé greiddur 15% 
verðtollur. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að endurgreiða gjöld af tækjum til vísindarannsókna, sem svari því, að af þeim 
sé greiddur 35% verðtollur. 
Að lækka eða fella niður gjöld af segulbandstækjum og segulböndum, sem flutt 
eru til landsins af Blindravinafélaginu og Blindrafélaginu til að koma á fót 
kennslubókasafni. Enn fremur af ritvélum, stöfum og úrum, sem sérstaklega er 

sert fyrir blint fólk. 
Að lækka eða fella niður gjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til framleiðslu 
á niðursoðnum sjávarafurðum til útflutnings. 
Að ákveða, að aðflutningsgjöldum af sjónvarpstækjum og hlutum í þau megi 
verja til stofnkostnaðar sjónvarps. 
Að endurgreiða gjöld af rúmum, sem ekki eru með mekanískum útbúnaði, sem 
flutt eru inn til notkunar í sjúkrahúsum, sem svari því, að af rúmum þessum 
sé greiddur 35% verðtollur. 
Að lækka eða endurgreiða sjöld af heilum innfluttum dráttarbrautum, eftir 
nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins, þannig að gjöld af þeim 

verði 10% verðtollur. 
Að fella niður með reglugerð aðflutningsgjöld af varningi, allt að ákveðnu 
hámarki hverju sinni, sem farmenn og ferðamenn hafa meðferðis frá útlönd- 
um, umfram þá muni, sem greinir í 4. og 5. tölulið 2. gr. enda sé ekki um 
verzlunarvöru eða annan innflutning í atvinnuskyni að ræða. Undanþágu sam- 
kvæmt næstu málsgrein hér á undan má binda skilyrðum varðandi tollmeðferð 
varningsins, enn fremur um, að hún nái ekki til ákveðinna vöruflokka eða sé 

takmörkuð við sérstakt hámark vissra vörutegunda. Að öðru leyti gilda ekki 

innflutningshömlur um slíkan varning aðrar en þær, sem settar eru vegna sótt- 
varna eða annarra öryggisráðstafana. 

. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af kvikmyndasýningarvélum fyrir samkomuhús 

í sveitarfélögum með innan við 600 íbúa, þó ekki nema af einni vélasamstæðu 

á hverjum stað. 
Að lækka eða fella niður gjöld af sölumerkjum, sem góðgerðarfyrirtæki flytja 

inn til sölu í fjáröflunarskyni. 

Að endurgreiða gjöld af efni til uppsetningar á vatnsúðunarkerfum í kartöflu- 

görðum, sem svari því, að af efninu sé greiddur 10% verðtollur. 

. Að fella niður sjöld af fréttamyndum, sem sjónvarpið er áskrifandi að, svo og 

af áteknum og óáteknum myndsegulböndum fyrir sjónvarp. 

Að ákveða, að verja megi allt að 8% af tolltekjum þeim, er innheimtar verða af 

innflutningi, er fellur undir tollskrárnr. 85.15.21, til Sinfóníuhljómsveitar Íslands.
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Að endurgreiða gjöld af sildarvogum, sem svari því, ad af þeim verði greiddur 
10% verðtollur. 
Að lækka með auglýsingu gjöld af snyrtivörum, sem teljast til nr. 33.06 í tollskrá, 
niður í 50% verðtoll. 
Að endurgreiða gjöld af því hráefni til fataframleiðslu, sem lækkar í tolli með 
lagabreytingu þessari, niður í þá tollprósentu, sem lögfest verður með lögum 
þessum, og sem tollafgreidd er eftir 1. janúar 1968. 
Að semja svo um, að gjöld af framangreindum númerum i Í. gr., sem merkt eru 
með stjörnu (*), skuli vera bundin og eigi hærri en þar greinir. Enn fremur 

að gjöld af eftirtöldum númerum skuli ekki vera hærri en hér segir: 

06.01 
08.05 
10.01 
10.05 
10.06 
11.01 
11.01 
11.01 
11.01 
11.01 
11.02 
15.07 
15.10 
15.12 
18.03 
18.04 
18.05 
19.03 
20.07 
21.05 
21.07 
22.05 
22.05 
22.05 
22.05 
22.09 
22.09 
23.07 
28.30 
30.04 
31.04 
32.05 
32.07 
32.09 
32.12 
33.06 
33.06 
33.06 
34.02 
34.02 
37.07 
38.19 
39.02 
39.02 

87 
99 

80% 
90% 

S
O
 

30% 
30% 
35% 
40% 
40% 
50% 
80% 
40% 
100% 
40% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

0 
20% 
35% 

0 
25% 
253% 
60% 
60% 
125% 
125% 
125% 
110% 
110% 

1 kg 50 kr. 
50% 
35% 
40% 

39.07 89 
40.09 00 
44.23 01 
53.07 00 
55.09 23 
58.04 30 
64.01 01 
64.02 01 
64.02 09 
64.06 00 
69.11 00 
69.12 00 
70.04 00 
70.05 00 
70.06 00 
70.07 00 
70.08 00 
70.10 09 
73.09 00 
73.10 11 
73.10 19 
73.10 21 
73.10 23 
73.10 29 
73.11 10 
73.11 20 
73.12 00 
73.13 10 
73.13 20 
73.13 30 
73.13 51 
73.13 59 
73.15 82 
73.18 31 
73.27 02 
78.04 01 
82.02 00 
82.03 00 
82.05 00 
82.06 00 
83.07 05 
84.09 00 
84.19 09 
84.23 09 

70% 
35% 
40% 
50% 
50% 
65% 
25% 
80% 
80% 
100% 
100% 
100% 
35% 
35% 
35% 
50% 
50% 
60% 
15% 
15% 
35% 
35% 
35% 
15% 
15% 
15% 
15% 

15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
20% 
15% 
35% 
35% 
35% 
35% 
70% 
25% 
25% 
25%
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84.30 05. 10% 8445 00 25% 
84.32 00. 23% 8447 01. 25% 
84.35 00 25% 84.49 00 25% 
84.36 00 25% 84.539 23. 25% 
84.37 01 25% 85.05 00 35% 
84,37 09 25% 87.07 00. 25% 
84.40 11 35% 90.16 00 35% 
84.42 00 25% 

Ráðuneytinu er með auglýsingu heimilt að lækka gjöld af eftirtöldum toll- 
skrárnúmerum niður í $5%. Þó skal lækkun þessi vera að fullu komin til fram- 
kvæmda Í. janúar 1972: 

Nr. 84,51 00 Nr. 84,53 00 
— 84.52 01 — 84.54 01 
— 84,52 02 —- 84,54 09 
— 84.52 03 — 84.55 01 
— 84,52 09 — 84.55 09 

4. gr. 
Nú eru munir sendir til útlanda til viðgerðar, þvotta, bleikjunar, litunar, gyll- 

ingar, silfrunar eða annarrar aðvinnslu, og þeir breyta ekki svo eðli sínu við að- 
vinnsluna, að úr verði nýir hlutir, og við útflutning og innflutning munanna er 
fullnægt þeim skilyrðum, sem um ræðir í niðurlagi þessarar málsgr., og skal þá 
greiða af aðvinnslukostnaðinum, að viðbættum sendingarkostnaðinum báðar leiðir, 

þann hundraðshluta í aðflutningsgjöld, sem sams konar erlend aðflutt vara ber 
eftir tollskránni, þó ekki lægri verðtoll en 5%. Ef sams konar erlendar aðfluttar 
vörur eru undanþegnar gjöldum, skal greiða af mununum 5% af fyrrnefndum 
kostnaði, að viðbættum sendingarkostnaði báðar leiðir. Undanþága sú, sem felst 

í þessum ákvæðum, er þó þeim skilyrðum bundin, að munirnir séu sýndir toll- 
starfsmanni, áður en þeir eru fluttir til útlanda, tollstarfsmaður þessi votti, að 
munir þessir hafi verið sýndir honum og hann skrái lýsingu á mununum á vott- 
orðið og að vottorð þetta sé lagt fram fyrir þann tollstarfsmann, sem annast toll- 
meðferð munanna við innflutning. 

Ef hins vegar munir þeir, sem sendir eru til útlanda til aðvinnslu, breyta svo 
eðli sínu við aðvinnsluna, að úr verði nýir hlutir, skal greiða af þeim gjöld eftir 
tollskránni eins og um væri að ræða erlenda aðflutta vöru. 

Undanþegnar framangreindu gjaldi eru viðgerðir á Íslenzkum skipum, bátum 
og flugvélum, sem fram fara erlendis. Af vélum, sem settar eru í Íslenzk skip er- 
lendis, skal þó greiða jafnhá gjöld og af sams konar innfluttum vélum, enda sé 
ekki um nýbyggingu að ræða. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að endurgreiða gjald það, sem um ræðir í 
þessari grein, af aðvinnslukostnaði íslenzkra framleiðslu- og iðnaðarvara erlendis, 
enda geti sá hluti aðvinnslunnar ekki farið fram hér á landi og vörurnar séu að 
vinnslu lokinni fluttar til útlanda til sölu þar. 

IL KAPÍTULI 

Tollmeðferð o. fl. 

A. Tollverð vara og verðtollun. 

5. gr. 
Verðmæti vöru við verðtollsákvörðun er yfirleitt verð hennar í útflutnings- 

landinu, að viðbættum hvers konar kostnaði, sem ekki er innifalinn í verðinu og 
á hana fellur, unz hún kemur í íslenzka höfn, svo sem:
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1. Greiðsla fyrir notkun einkaleyfis, vörumerkis eða annarra þvílíkra réttinda, 
ef um slíkt er að ræða. 

2. Útflutningsgjald, ef það hvílir á vöru. 
3. Verðmæti innri og ytri umbúða, þar með talin vinnulaun og annar kostnaður 

við pökkun og frágang vöru. 
4. Útskipunarkostnaður, flutningsgjald og annar sendingarkostnaður, svo sem vá- 

trygging, miðlunargjöld o. þ. h., sem fellur á vöru, þar til hún er affermd á 
ákvörðunarstað. 

Verð vöru í útflutningslandinu, ásamt framangreindum kostnaði, kallast einu 
nafni tollverð vöru. 

Ef verð vöru er undir almennu heildsöluverði á sams konar vörum eða vörum 
af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og tíma, sem sala fór fram eða sending, 
ef um sölu er ekki að ræða, skal þó greiða verðtoll af hinu almenna heildsölu- 
verði. Þó að greitt sé flutningsgjald, sem er undir almennu flutningsgjaldi, eða 
þó að greiddur sé annar sendingarkostnaður, sem er undir almennum sendingar- 
kostnaði, skal allt að einu hið almenna flutningsgjald eða annar almennur send- 
ingarkostnaður talinn í því tollverði, sem greiða skal af. 

Almennt heildsöluverð vöru í næstu málsgr. hér á undan er verð hennar á 
frjálsum markaði í útflutningslandinu á þeim stað og tíma, sem sala fór fram, 
á milli seljanda og kaupanda, sem eru hvorir öðrum óháðir, og byggt á því 

a. að verðið sé eina endurgjaldið fyrir vöruna, 
b. að það hafi ekki haft áhrif á verðið, að sérstakt fjárhagslegt samband sam- 

kvæmt samningi eða á annan hátt sé á milli seljanda eða persónu í fjárhags- 
legu sambandi við hann, annars vegar, og kaupanda eða persónu í fjárhags- 
legu sambandi við hann, hins vegar, 

c. að enginn arður af síðari sölu eða notkun vörunnar falli til seljanda, beint eða 
óbeint, eða til nokkurrar annarrar persónu, sem er í fjárhagslegu sambandi við 
hann. 

Um fjárhagslegt samband tveggja manna er að ræða, ef annar hefur fjárhags- 
legra hagsmuna að gæta í viðskiptum eða eignum hins, eða ef báðir hafa fjárhags- 
legra hagsmuna að gæta í viðskiptum eða eignum þriðja manns, eða hann hefur 
fjárhagslegra hagsmuna að sæta í viðskiptum eða eignum beggja hinna, beint eða 
óbeint. 

Þegar um er að ræða vöru, sem keypt er til landsins, skal yfirleitt leggja hið 
umsamda kaupverð til grundvallar, þó með þeim leiðréttingum, sem kunna að vera 
nauðsynlegar til þess að færa verð vörunnar til rétts tollverðs samkvæmt reglum 
laga þessara. 

Við leiðréttingu á verði má, þegar sérstaklega stendur á, t. d. þegar vara er flutt 
inn af dótturfyrirtæki eða útibúi, hafa hliðsjón af því verði, sem innflytjandi fær 
fyrir hana í endursölu. 

6. gr. 
Ef vara er send lengra en til fyrstu tollhafnar, er hægt hefði verið að af- 

ferma hana. má draga frá flutningsgjaldsauka þann og sendingarkostnað, sem sá 
framhaldsflutningur hefur valdið, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir þeim kostn- 
aðarauka. Þá skal og heimilt með sama skilyrði að draga frá þann hluta flutninss- 
gjalds, sem greiddur ér vegna slæmrar aðstöðu við affermingu, eða vegna þess, að 
farartæki affermir á fleiri stöðum en einum, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir 
þeim kostnaðarauka. 

7. gr. 
Greiða skal verðtoll af afslætti og öðrum frádrætti, sem kaupanda er veittur. 

Fjármálaráðuneytið getur þó með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu 
formi gert undantekningu frá þessu ákvæði, ef um er að ræða afslátt eða annan 
frádrátt, sem almennt er veittur í verzlunarviðskiptum af vissu tagi.
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8. gr. 
Nú er vara seld til síðari afhendingar á tilteknum tíma, og skal þá greiða verð- 

toll af því verði, sem á þeim tíma, er kaup eru gerð, er hið almenna heildsöluverð 
til afhendingar á hinum tiltekna tíma. Ef vara er ekki endanlega seld hingað til 
lands, skal greiða verðtoll af verði eða verðmæti vöru til útflutnings á þeim stað 
og tíma, sem vara er send, en verð þetta má ekki vera lægra en almennt heildsölu- 
verð á sams konar vöru eða vöru af svipuðu tagi á þeim stað og tíma. Ef í verðum 
þeim, sem um ræðir í þessari grein, eru ekki innifaldir kostnaðarliðir þeir, sem 
taldir eru í 1.—4. lið 5. gr. laga þessara, skulu þeir jafnan taldir í þeim tollverðum, 
sem greiða skal af. 

9. gr. 
Ef ekki fást fullnægjandi gögn um verð vöru, skal verðtollur greiddur af verði, 

sem svarar til verðs á sams konar vöru eða vöru af svipuðu tagi, með umbúðum, 
en án tolls, frá heildsala til smásala hér á landi á þeim tíma, sem vara fer til toll- 

meðferðar. 

10. gr. 
Nú telja tollstarfsmenn við tollmeðferð vöru, að verð það, sem tilgreint er i 

aðflutningsskýrslu og staðfest kann að vera með framlögðum skjölum, sé ekki hið 
rétta tollverð hennar, og skulu þeir þá ákveða verðið í samræmi við ákvæði laga 
þessara. Sama gildir, ef ekkert verð á vörunni er tilgreint. 

Þurfi að fara fram mat á vörunni í þessu skyni, er tollyfirvaldi þó jafnan 
heimilt að láta dómkveðja menn til að framkvæma matið á kostnað viðtakanda. Skal 
það einkum gert, ef viðtakandi vöru finnst ekki, viðtöku hennar er neitað, vara 

er til muna skemmd eða matið þykir aðeins vera á færi sérfróðra manna. 
Ef viðtakandi vöru telur sig ekki geta sætt sig við það verð, sem ákveðið hefur 

verið samkv. 1. og 2. málsgr., getur hann gert kröfu um yfirmat á henni, en gera skal 
hann skriflega kröfu um matið til tollyfirvalds, áður en það afhendir eða sam- 
þykkir að afhenda megi viðtakanda vöruna. Tollyfirvald getur einnig krafizt yfir- 
mats innan sama tíma. Eftir að fram er komin krafa um yfirmat skal tollyfirvald 
gera ráðstafanir til að matið verði framkvæmt, en það skulu gera þrír óvilhallir, 
dómkvaddir menn, og skulu þeir tilkynna viðtakanda vöru og tollyfirvaldi, hvar 
og hvenær matsgerð skuli fara fram. Matsmenn skulu ákveða verð vörunnar eftir 
ákvæðum laga þessara um tollverð eftir því, sem við verður komið og skal úr- 
skurður þeirra vera endanlega bindandi fyrir báða aðila. Sá, sem yfirmats krefst, 
skal greiða matskostnaðinn, nema matið gangi honum í vil. Ákvæði 28. gr. laga 
um tollheimtu og tolleftirlit skulu gilda eftir því sem við á um matskostnað. 

Nú fær innflytjandi vöru bætur fyrir skemmdir eða rýrnun, sem verða á 
vöru á leið hingað til lands, við affermingu eða í vörzlum tollyfirvalda eða í 
viðurkenndum tollvörugeymslum farmflytjanda, áður en hún er afhent honum og 
hann eða aðrir eiga ekki sök á skemmdunum eða rýrnuninni, og má þá tollyfir- 
vald lækka tollverð vörunnar sem svarar bótunum, enda hafi tollstarfsmenn verið 
viðstaddir matsgerðina og telji bæturnar ekki of háar eftir ásigkomulagi vörunnar. 

11. gr. 
Nú er tollverð vöru eða einhver hluti þess tilgreint í erlendri mynt, og skal 

þá því eða þeim hluta þess við ákvörðun tollverðs breytt í innlenda fjárhæð. Skal 
farið eftir því sölugengi, sem skráð er á hinni erlendu mynt í bönkum hér á landi, 
þegar varan er tekin til tollmeðferðar, sbr. 14. gr. Bönkum og útibúum þeirra er 
skylt að gefa tollstarfsmönnum upplýsingar um gengi, er þeir æskja. Nú er ekkert 
gengi skráð hér í bönkum á einhverri mynt eða ekki næst vitneskja um það, og 
skal þá breyta tollverði eftir því gengi, sem fjármálaráðuneytið ákveður.
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12. gr. 
Ef verð vara, sem greiða ber af mismunandi háan verðtoll, er tilgreint í einni 

fjárhæð, skal greiða af öllum vörunum þann verðtollshundraðshluta, sem hvílir á 
þeirri af vörunum, sem ber hæstan verðtoll. 

Þetta gildir þó ekki um ósundurliðaðan flutningskostnað fyrir sundurleitar 
vörur, ef viðtakandi afhendir til tollmeðferðar vörureikning, sem að minnsta kosti 
tilgreinir verð hverrar einstakrar vöru á innkaupsstað, og skiptir á aðflutnings- 
skýrslu hinum ósundurliðaða flutningskostnaði niður á milli innkaupsverðs var- 
anna innbyrðis. 

13. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir með auglýsingu eða í reglu- 

gerð, að greiða skuli tiltekna tollfjárhæð af hverri einstakri nánar tilgreindri vöru, 
sem tollskyld telst í farangri farþega og áhafna, í stað venjulegra gjalda samkvæmt 
tollskránni. 

Fjármálaráðuneytinu skal einnig heimilt að setja sérstakar reglur um mat á 
notuðum bifreiðum til tollverðs. Má ráðuneytið m. a. ákveða, að tollverðið miðist 
við verð bifreiðanna nýrra að frádregnum tilteknum hundraðshluta fyrir hvert 
ár eða hluta úr ári af aldri þeirra. 

14. gr. 
Um greiðslustað, gjalddaga og lögvernd aðflutningsgjalda fer eftir ákvæðum 

laga um tollheimtu og tolleftirlit. 

Þó skal, er breyting verður á aðflutningsgjöldum og ekki er sérstaklega mælt 
fyrir á annan veg, taka hin nýju aðflutningsgjöld af þeim vörum, er eigi hafa verið 
teknar til tollmeðferðar, er breytingin öðlast gildi, þó að inn hafi verið fluttar fyrir 
breytinguna. Í þessu sambandi telst vara tekin til tollmeðferðar, þegar fyrir hendi er 
eitthvert þeirra tilvika, sem um ræðir í 14. tölulið hér á eftir: 

1. Hlutaðeigandi tollstofnun hefur tekið við skjölum þeim yfir vöruna, sem af- 
henda ber þangað vegna tollmeðferðar hennar, enda fullnægi skjölin að öllu 
leyti þeim skilyrðum, sem þurfa að vera fyrir hendi, til þess að hægt sé að 
tollafgreiða vöruna þegar í stað. 

2. Tollyfirvald hefur afhent eða leyft að afhenda vöruna gegn tryggingu, sbr. 22. gr. 
laga þessara. 

3. Endursendingarskirteini hefur verið gefið út um vöruna samkvæmt 30. gr. laga 
um tollheimtu og tolleftirlit. 

4. Tollyfirvald lætur selja vöruna á uppboði til lúkningar aðflutningsgjöldum, 
sbr. 28. gr. laga um tollheimtu og tolleftirlit. 

Ef aðflutningsgjöld lækka eftir að skjöl eru afhent samkv. 1. tölulið, en áður 
en tollgreiðsla fer fram, skal þó greiða hin lægri gjöld. 

Nú hefur vara komizt í hendur viðtakanda, án þess að hún hafi verið toll- 

afgreidd og án leyfis tollyfirvalda, og skal þá heimilt að innheimta af henni hæstu 
aðflutningsgjöld, er í gildi hafa verið fyrir vöru þeirrar tegundar á tímabilinu frá 
því varan var flutt inn, þar til aðflutningsgjöld eru að fullu greidd af henni. 

B. Aðflutningsskýrsla. 

15. gr. 
Áður en viðtakandi (innflytjandi, eigandi eða annar) vitjar innfluttrar vöru 

eða sendingar, skal hann afhenda hlutaðeigandi tollyfirvaldi skriflega skýrslu 
(aðflutningsskýrslu) um vöruna eða sendinguna. Enn fremur skal hann framvísa 
eða láta framvísa vörunni eða innihaldi sendingarinnar fyrir tollstarfsmönnum 
til skoðunar. Þetta tekur þó ekki til sendinga, sem póststofnanir — eftir nánari



Nr. 6ð. 282 31. maí 1968. 

reglum settum af fjármálaráðuneytinu — mega afhenda beint til viðtakenda. Fjár- 

málaráðuneytið hefur þó heimild til að mæla svo fyrir, að ekki þurfi að gefa skrif- 

lega skýrslu um vörur eða sendingar af vissu tagi, sem ekki eru á farmskrá, svo 

og að fresta framvísunarskyldu viðtakenda á vörum eða innihaldi sendinga fyrir 

tollstarfsmönnum til skoðunar. 

Viðtakanda vöru er heimilt að telja gjald fyrir framvísun vörunnar í kostn- 

aðarverði vöru, samkvæmt gjaldskrá, sem ráðuneytið samþykkir. 

NO
 

på
 

o
n
 

C9
 

11. 

12. 

16. gr. 
Eftirtalin atriði skal viðtakandi tilgreina í aðflutningsskýrslu: 

Nafn viðtakanda eða firma hans og heimilisfang. 

Hvernig varan eða vörurnar eru komnar til þess staðar, þar sem tollafgreiðslan 

á að fara fram, og hvenær þær komu þangað (heiti farartækis, komudagur 

o. b. h.). 
Stykkjafjölda og tegund umbúða, ef vara eða sending er í umbúðum. 
Auðkenni á stykkjum (nöfn, merki, númer o. s. frv.). 

Tollskrárnúmer hverrar einstakrar vörutegundar, með fullri 6 stafa tölu. 
Í hvaða landi vara er framleidd og í hvaða landi hún er keypt. 
Tegund vara eða vöru sem nákvæmast. 
Brúttó- og/eða nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar eftir því sem nánar 
er ákveðið af fjármálaráðuneytinu. Enn fremur stykkjatölu, lítratölu eða rúm- 
mál vörusendingar, þar sem það á við, samkvæmt nánari ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins. 
Verð eða verðmæti hverrar einstakrar vöru kominnar um borð í farartæki, sem 
flytur hana hingað til lands (fob-verð eða fob-verðmæti), bæði í erlendri og 

innlendri mynt. 
Flutningsgjald hverrar einstakrar vöru og skal tilgreina það án sérstaks af- 

sláttar. 
Vátryggingariðgjald, miðlaraþóknun, umboðslaun (þóknun fyrir innkaup vöru) 
og annan kostnað á leiðinni hingað til lands sérstaklega fyrir einstaka vöru 
án sérstaks afsláttar. 
Önnur atriði, sem fjármálaráðuneytinu þykir ástæða til að tekin séu upp í að- 
flutningsskýrslu, og varða innkaup, viðskipti, innflutning, vöru, sendingu o. þ. h. 
og eyðublöð þau, sem gerð eru fyrir aðflutningsskýrslur, gera ráð fyrir að 

svarað verði um þessi atriði. 
Þá skal og vera í aðflutningsskýrslu yfirlýsing viðtakanda um það, 
að þeir vörureikningar, sem hann afhendir með aðflutningsskýrslu, eigi við 

vöru eða vörur þær, sem tilgreindar eru í skýrslunni, 
að reikningarnir og önnur tilgreind framlögð skjöl um kostnað á leið hingað 

til lands séu rétt, 

að með upphæðum þeim, sem tilgreindar séu í framlögðum skjölum og að- 
flutningsskýrslu, komi fram, hvað varan eða vörurnar kosta komnar hingað 

til lands (eif). 

að frá upphæðum þessum sé ekki reiknaður afsláttur vegna staðgreiðslu eða 
annar sérstakur afsláttur eða frádráttur, sem ekki er greinilega tilgreindur 

í skjölunum, og 
að ekki sé kunnugt um það, að verð það, sem tilgreint er í vörureikningum, sé 

lægra en almennt gildandi markaðsverð í heildsölu á tilsvarandi magni af 
sams konar vörum eða vörum af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og 
tíma, sem sala fór fram, ef um sölu o. þ. h. er að ræða, en i öðrum tilvikum, 
þegar vara var send. 

Fjármálaráðuneytið má setja nánari fyrirmæli um aðflutningsskýrslur og 
ákveða hvað þær skuli afhentar í mörgum eintökum.
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Nú verður ákveðið í lögum, að hver einstaklingur og hvert fyrirtæki skuli hafa 
auðkennisnúmer, og er fjármálaráðuneytinu þá heimilt að mæla svo fyrir, að sér- 
hver innflytjandi skuli tilgreina númer sitt á aðflutningsskýrslu, og að skjöl skuli 
ekki tekin til tollmeðferðar, nema þessari skyldu sé fullnægt. Jafnframt getur 
fjármálaráðuneytið ákveðið, að tollyfirvald geti krafizt þess af innflytjanda, að hann 
framvísi skírteini til sönnunar því, að rétt númer sé tilgreint á aðflutningsskýrslu. 

17. gr. 
Nú setja samtök kaupsýslumanna eða aðrir aðilar á stofn eða reka skrifstofur 

til þess að annast frágang aðflutningsskjala til tollmeðferðar og framvísun vara 
til skoðunar og er þá innflytjanda við verðlagningu vara heimilt að telja gjald fyrir 
slíka þjónustu í kostnaðarverði vöru, samkvæmt gjaldskrá, sem ráðuneytið sam- 
þykkir. 

18. gr. 
Tollyfirvald getur neitað að taka við skjölum til tollmeðferðar, ef aðflutnings- 

skýrslueyðublað er ekki rétt og nákvæmlega útfyllt, tilskilin gögn ekki afhent, eða 
öðrum settum skilyrðum ekki fullnægt. 

Ef síðar kemur í ljós, ad afhentum skjölum er áfátt, getux tollstofnun neitað 
um tollafgreiðslu, unz úr er bætt. 

C. Vörureikningar og önnur staðfestingarskjöl. 

19. gr. 
Viðtakendur eru skyldir til að afhenda til tollmeðferðar með aðflutningsskýrslu 

frumrit eða samrit af sölu- eða vörureikningi yfir hina innfluttu vöru eða send- 
ingu og skal tollyfirvald halda þessu reikningseintaki eftir. 

Sé vara eða sending endanlega seld hingað til lands, skal sölureikningurinn 
undirritaður af seljanda eða þeim, er samkvæmt lögum í landi seljanda hefur rétt 
til að skuldbinda hann eða firma hans. Þá skal sölureikningurinn tilgreina eftir- 
talin atriði: 

Nafn og heimili sendanda. 
Hvar og hvenær reikningurinn er gefinn út. 
Nafn og heimili kaupanda. 
Tölu stykkja og þunga þeirra með umbúðum, tegund umbúða, nöfn, merki, 
númer o. þ. h. á stykkjum og séu í sendingu, sem í eru fleiri en eitt stykki, 
tvær eða fleiri vörutegundir, skal tilgreina á reikningm:m, hvaða vörur séu i 
hverju stykki og hvernig það stykki sé merkt og hver sé þungi þess. 

5. Nöfn þeirra vörutegunda, sem reikningurinn hljóðar um, …g má ekki nota verð- 
eða vörulistanúmer o. þ. h. í stað vörutegundarheita. 
Framleiðsluland vörunnar. 

Söluverð hverrar einstakrar vörutegundar, bæði einingar- og heildarverð, og 
skulu allir töluliðir reikningsins lagðir saman og aðalupphæð hans skýrt til- 
greind. 

8. Nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar í sendingu, svo og stykkjatölu. 
9. Afslátt og annan frádrátt, sem er veittur, upphæð hans og hvers vegna frádrátt- 

urinn er gerður, og nægja þar ekki almenn orðatiltæki, eins og t. d. verzlunar- 
afsláttur o. þ. h. 

10. Hvenær sala fór fram, hvernig vara er seld (fob, ef, cif o. þ. h.) og í hvaða 

mynt reikningsverð er tilgreint. 
11. Greiðsluskilmála og önnur greiðsluskilyrði. 
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12. Yfirlýsingu seljanda um það, 
að allar vörur í sendingunni séu taldar í reikningnum, 

að vörurnar séu tilgreindar með því verði, sem þær eru seldar fyrir, og 
að ekki sé kunnugt um það, að söluverð varanna sé lægra en almennt gildandi 

heildsöluverð á sams konar vörum eða vörum af svipuðu tagi til útflutnings 
á þeim stað og tíma, sem sala fór fram. Sé söluverðið lægra, skal einnig til- 
greina á reikningnum hið almenna heildsöluverð. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir með auglýsingu eða reglu- 
gerð, að viðtakendur aðfluttra vara skuli sjá svo um, að vörureikningur tilgreini 
nákvæmlega tollskrárnúmer vara, samkvæmt Brússel-skránni. 

Nú er vara ekki endanlega seld hingað til lands, og skal þá vörureikningurinn, 
sem afhenda skal til tollmeðferðar með aðflutningsskýrslunni, vera gerður og undir- 
ritaður af sendanda vöru eða sendingar erlendis, og skal vörureikningurinn til- 
greina, eftir því sem við á, sömu atriði og sölureikningar yfir selda vöru, sbr. 
1— 11. tölulið 2. málsgr. þessarar gr. Sem verðmæti skal tilgreina, ef hægt er, al- 
mennt heildsöluverð á sams konar vöru eða vöru af svipuðu tagi til útflutnings á 
þeim stað og tíma, sem vara er send, en ella það verð, sem ætlazt er til, að varan 

eða sendingin seljist fyrir. 
Einn og sami sölu- eða vörureikningur skal vera fyrir hverja innflutta send- 

ingu (þ. e. einn sölu- eða vörureikningur yfir vöru eða sendingu á einu og sama 
farmskirteini, fylgibréfi eða öðru flutningsskírteini). Annist sendandi erlendis inn- 
kaup hjá einum eða fleiri aðilum fyrir viðtakanda hérlendis, skal sendandi láta 
fylgja sendingunni einn heildarreikning yfir innkaupin, þóknun sína og annan 
útlagðan kostnað á sendingarstað, ásamt sölu- eða vörureikningi frá hverjum ein- 
stökum aðila, sem keypt er hjá, og skulu þessir reikningar afhentir til tollmeð- 
ferðar ásamt heildarreikningi. Þessir einstöku sölu- eða vörureikningar skulu að 
öðru leyti fullnægja fyrirmælum þessarar greinar um einstök atriði. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir í auglýsingu eða með reglu- 
gerð, að tilgreina skuli í vörureikningum fleiri atriði en talin eru í þessari grein, 
svo og skal ráðuneytinu heimilt að veita undanþágu frá einstökum atriðum í henni, 
ef þurfa þykir. 

20. gr. 
Viðtakendur vöru eru skyldir til að afhenda til tollmeðferðar með aðflutnings- 

skýrslu farmskirteini, fylgibréf eða annað flutningsskiírteini, reikning yfir umbúða- 
kostnað, pökkunarlista, efnagreiningu og önnur skjöl og gögn, sem geta verið til 
staðfestingar þeim atriðum, sem tilgreind eru í aðflutningsskýrslu og sölu- eða vöru- 
reikningi, eða fela í sér upplýsingar um tegund vöru, samsetningu hennar, magn 
og verð. Krefjast má þess, að farmskírteini, fylgibréf eða annað flutningsskiírteini 
sé afhent í tvíriti og má tollstofnunin þá halda öðru eftir. Gera má hún afrit af 
staðfesting2rskjölum, ef ástæða þykir til. 

21. gr. 
Ef viðtakandi vöru eða sendingar leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn þau, 

sem 19. og 20. gr. taka til, eða sölu- eða vörureikningur tilgreinir ekki þau atriði, 
sem fyrirskipuð eru í 19. gr. og verulegu máli skipta, skal greiða verðtoll af þvi 
tollverði, sem ákveðið verður eftir reglum laga þessara, með 10% viðauka við það. 

Ef ekki er um venjulega verzlunarvöru að ræða, vara er að mun skemmd eða 
alveg sérstaklega stendur á, má tollyfirvald sleppa 10% hækkun á tollverði, sem 
um ræðir i 1. málsgr. þessarar gr. 

22. gr. 
Nú gerir viðtakandi vöru það sennilegt, að hann hafi ekki fengið þau gögn, sem 

19. og 20. gr. taka til, eða ef þau eru ekki fullnægjandi, og má þá tollyfirvald af- 
henda viðtakanda eða leyfa að afhenda viðtakanda vöru gegn því, að hann greiði
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allan kostnað af tollskoðun og setji þá fjártryggingu fyrir greiðslu aðflutnings- 

gjalda og kostnaðar, sem tollyfirvald ákveður, og að viðtakandi afhendi þau gögn, 

sem vantar, eða leiðrétti þau gögn, sem misfellur eru á, innan hæfilegs tima, sem 
tollyfirvald tiltekur. Ef vanefndir verða á því, má tollyfirvald ákveða gjöldin og 

taka fjártrygginguna upp í þau. 

23. gr. 
Ef nauðsynlegt þykir að ganga úr skugga um það, hvort verð eða önnur atriði 

í aðflutningsskýrslum, sölu- eða vörureikningum eða staðfestingargögnum séu eða 
hafi verið rétt tilgreind, er tollstjóra heimilt að krefjast aðgangs að verzlunar- 
bókum hlutaðeiganda, bréfaviðskiptum og öðrum skjölum, sem að dómi hans geta 

veitt upplýsingar um nefnd atriði. 

24. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð, að viðtakandi vöru 

skuli, innan ákveðinna tímamarka frá komudegi hennar til landsins, afhenda til 

tollmeðferðar fullgild aðflutningsskjöl um vöruna eða tiltekin skjöl um hana. Má 
leggja viðurlög við því, ef þeirri skyldu er ekki fullnægt, svo sem greiðslu dráttar- 
vaxta, dagsektir og stöðvun tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðila. 

25. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að koma á sérstöku vörureikningseftirliti til 

athugunar á því, hvort verð það, sem tilgreint er á vörureikningi, sé undir almennu 

tollverði, eða hvort um undirboð o. þ. h. sé að ræða. 
Fjármálaráðuneytið setur nánari fyrirmæli um slíkt eftirlit. 

26. gr. 
Við tollskoðun er tolleftirlitinu heimilt að taka og halda eftir nauðsynlegum 

sýnishornum af vörunni. 
Sýnishorn þessi skulu geymd í sérstöku sýnishornasafni við tollstjóraembættið 

í Reykjavík og skal gefa þaðan upplýsingar um tollflokkun varanna. 
Fjármálaráðherra setur nánari fyrirmæli um sýnishornasafnið. 

D. Undirboðs- og jöfnunartollar. 

27. gr. 

Nú má ætla, að erlend vara sé flutt inn eða boðin fram með undirboðskjörum 
(dumping) og slíkt geti stofnað innlendum atvinnurekstri í hættu eða torveldað 
hann að mun, og má þá fjármálaráðherra leggja á sérstakan undirboðstoll til að 
hamla gegn slíkum viðskiptum. 

Þá má fjármálaráðherra í sama skyni og með sömu skilyrðum leggja á sér- 
stakan jöfnunartoll, ef ætla má, að útflutningsverðlaun, uppbætur, endurgreiðslur 
o. þ. h. erlendis hafi sams konar áhrif hér á landi og getið er í 1. málsgr. þessarar gr. 

Ákvarðanir fjármálaráðherra um þetta efni taka gildi frá og með þeim degi, sem 

þær eru birtar í A-deild Stjórnartíðinda. 
Undirboðs- og jöfnunartolla má ekki leggja á til lengri tíma en 6 mánaða í senn. 

28. gr. 
Með undirboði eða undirboðskjörum í lögum þessum er átt við það, ef erlend 

vara er flutt inn eða boðin fram 
a. á verði, sem er lægra en sambærilegt verð í útflutningslandinu á tilsvarandi 

vöru við venjuleg viðskiptaskilyrði, eða 
b. ef slíkt verð er ekki fyrir hendi í útflutningslandinu, þá annaðhvort 

1. á verði, sem er lægra en hæsta útflutningsverð á tilsvarandi vöru til ein- 

hvers annars lands, eða
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2. á verði, sem er lægra en framleiðslukostnaður vörunnar í upprunalandinu, 
að viðbættu sanngjörnu álagi fyrir sölukostnaði og ágóða. 

Við samanburð þann, er um ræðir í 1. málsgr., skal taka tillit til mismunandi 
sölu- og afgreiðsluhátta, flutningskostnaðar, skatta og annars slíks aðstöðumunar, 
sem skipt getur máli. 

29. gr. 
Undirboðstollur má ekki vera hærri en sem svarar undirboðinu, þ. e. a. s. mis- 

muninum á undirboðsverðinu og verðinu, sem tekið er til samanburðar. 
Jöfnunartollur má ekki vera hærri en sem svarar greiðslum eða uppbótum, 

sem beint eða óbeint eru látnar í té í sambandi við framleiðslu, vinnslu, útflutning 
eða flutning varanna. 

30. gr. 
Leggja má undirboðs- og jöfnunartolla eftir framangreindum ákvæðum á eina 

eða fleiri vörur eða vörutegundir, á vörur frá einum eða fleiri sendendum eða 
vörur frá einu eða fleiri löndum. 

Undirboðs- og jöfnunartolla má leggja á til bráðabirgða, þar til nánari upp- 
lýsingar liggja fyrir, ef ætla má, að dráttur kunni að valda tjóni. Slíka bráða- 
birgða undirboðs- og jöfnunartolla má þó ekki leggja á til lengri tíma en eins 
mánaðor, og skal sá mánaðartími vera innifalinn í þeim 6 mánuðum, sem um 
ræðir í síðustu málsgr. 27. gr., ef um það er að ræða. 

Fjármálaráðherra getur sett nánari ákvæði um undirboðs- og jöfnunartolla 
og um skil á þeim. Njóta skulu tollar þessir sömu lögverndar og aðflutnings- 
gjöld samkvæmt tolllögum. 

31. gr. 
Fjármálaráðherra skal, svo fljétt sem unnt er, skýra Alþingi frá álagningu 

undirboðs- og jöfnunartolla og ástæðunum fyrir álagningu þeirra. 

32. gr. 
Ti! rannsóknar á því, hvort skilyrði séu fyrir hendi til að leggja á undirboðs- 

og jöfnunartcli, skal fjármálaráðuneytinu heimilt að krefja atvinnurekendur um 
upplýsingar, sem geta skipt máli við ákvörðun tollsins og ef nauðsyn krefur, getur 
ráðuneytið látið athuga verzlunarbækur hlutaðeiganda, bréfaviðskipti og önnur 
skjöl, seim að áliti þess geta skipt máli við tollákvörðunina. 

E. Ýmis ákvæði. 

33. gr. 
Nú er lagður á vörumagnstollur og skal hann þá miðaður við þyngd vöru 

með umbúðum, nema annað sé tekið fram. 

Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil toll- 
eining. 

Fjárraálaráðuneytið getur sett nánari ákvæði um vörumagnstoll, þ. á m. ákveðið, 
að séu saman í umbúðum vörur, sem mishár vörumagnstollur er á, skuli greiða af 
öllum vörunum þann vörumagnstoll, sem hvílir á beirri vörunni, sem ber hæstan 
vörumagnstoll. 

Um aðflutningsskýrslur og önnur skjöl viðvíkjandi vörumagnstolli skulu gilda 
sömu reglur og um verðtoll, eftir því sem við á. 

34. gr. 
Nú rís ágreiningur um það, hvort tiltekin vara sé gjaldskyld eða gjaldfrjáls 

eftir lögum þessum, eða hvort tiltekin vara skuli teljast fremur til eins en annars 
tollskrárnúmers, og skal þá fjármálaráðherra skera úr þeim ágreiningi og er sá 
úrskurður fullnaðarúrskurður í málinu.
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Fjármálaráðherra er heimilt að skipa sérstaka nefnd og fela henni að gera 
tillögur um úrskurði þá, sem um ræðir í 1. málsgr. þessarar gr. 

Þegar leitað er úrskurðar samkvæmt þessari gr. skulu fylgja erindinu öll þau 
skjöl, sem skipta máli um tollun vöru, s. s. tollreikningur, sölu- eða vörureikningur 

og önnur staðfestingargögn, sem talin eru í 20. gr. laga þessara. Þá skal og senda 
með erindinu sýnishorn af vörunni, en verði því ekki við komið, skal senda nákvæma 
teikningu, mynd eða lýsingu á vöru þeirri, sem ágreiningur er um. 

Ráðuneytinu og nefnd þeirri, sem um ræðir í 2. málsgr. þessarar gr., skal 
heimilt að kveðja sér til aðstoðar sérfróða menn, svo og að krefja einstaklinga, 
félög, fyrirtæki og stofnanir um upplýsingar, er nauðsynlegar þykja við flokkun 

vara eða við ákvörðun tollverðs. 

35. gr. 
Viðtakandi aðfluttrar vöru skal inna af hendi eða sjá um þá vinnu og aðstoð, 

sem nauðsynleg er við tollmeðferð vöru, að dómi tollstarfsmanna. 
Tollyfirvaldi er heimilt að ráða ákveðna menn til að láta í té nauðsynlega 

vinnu og aðstoð við tollmeðferð vöru og að krefja viðtakendur um þóknun fyrir 
þessi störf eftir gjaldskrá, sem fjármálaráðuneytið setur. Má neita um tollaf- 
greiðslu, unz gjaldið er greitt, en viðtakanda skal heimilt að leggja gjald þetta á 

vöruna. 

36. gr. 
Aðflutningsgjöld skal innheimta í heilum krónum, þannig að 50 aurar og þar 

yfir telst 1 króna, en lægri upphæð sé sleppt. 

37. gr. 

Tollstjórar skulu, í byrjun hvers mánaðar, senda tollendurskoðuninni og Hag- 

stofunni, hvorri um sig, eintak af öllum aðflutningsskýrslum afgreiddum í undan- 

gengnum mánuði. Tollendurskoðunin og Hagstofan kveða nánar á um skil tollyfir- 

valda á aðflutningsskýrslum, þar á meðal um skilafresti. 

F. Refsiákvæði. 

38. gr. 

Hver, sem lætur tollyfirvaldi í té aðflutningsskýrslu, sbr. 15. gr., sem ekki er í 

samræmi við innihald sendingar, tegund vöru, magn eða verð, sæti sektum, nema 

hann geti óvéfengjanlega sýnt fram á það, að ósamræmið verði rakið til atriða, 

sem hann eða sá, sem gaf skýrslu fyrir hans hönd, gátu ekki haft áhrif á. 

Ef röng aðflutningsskýrsla er hins vegar látin í té með þeim ásetningi að svíkja 

toll eða önnur gjöld, eða til að losna við þau, eða ef sá, sem skýrslu gaf, hefði átt 

að sjá, að skýrslan gat haft þessi áhrif, varðar það sektum, varðhaldi eða fangelsi 

allt að 6 mánuðum. Samsvarandi refsingu skal sá sæta, sem leggur fram röng gögn 

til staðfestingar því verði, sem upp er gefið í aðflutningsskýrslu, og hann vissi 

eða hlaut að vita að voru röng og gætu haft framangreind áhrif. 

Tilraun og hlutdeild í brotum samkvæmt þessari grein eru refsiverð eftir því, 

sem segir í III. kafla almennra hegningarlaga. 

Auk þeirra refsinga, sem um ræðir í þessari grein, má svipta þann, sem verður 

sekur um þar nefnd brot, leyfi til verzlunar um tiltekinn tíma, eða ævilangt, ef 

brot er margitrekað. 

39. gr. 

Tollstarfsmönnum öllum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum al- 

mennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum 

frá því, er þeir komast að í starfi sínu um verzlunarhagi einstakra manna og 

fyrirtækja, þar með talin hvers konar vitneskja, sem ráða má af samritum af 

sölu- og vörureikningum, sem tollstofnanir halda eftir.
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Eftir gildistöku laga þessara skal gjald það, sem um ræðir í 5. gr. laga nr. 68 
17. ágúst 1956, um tollheimtu og tolleftirlit, sbr. 2. málsgr. 4. gr. laga nr. 90 13. 
des. 1962, lækka í %2% og greiðist af innlendum aðflutningsgjöldum samkvæmt 
tollskrá. 

Á sama hátt og með sama hundraðshluta skal greiða gjald það til Byggingasjóðs 
ríkisins sem innheimt hefur verið sem álag á aðflutningsgjöld samkvæmt tollskrá, 
sbr. a-lið 4. töluliðs 3. málsgr. 3. gr. laga nr. 42 1. júní 1957, um húsnæðismálastofnun, 
Byggingasjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á Il. kafla laga nr. 
36/1952 o. fl. 

Nú hefur innflytjandi, áður en lög þessi ganga í gildi, afhent til tollmeðferðar 
skjöl, sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess, að hægt sé að tollafgreiða við- 
komandi vörur þegar í stað, og skal þá, ef aðflutningsgjöld hækka á vörunni sam- 
kvæmt lögum þessum, taka hin eldri og lægri tollgjöld af henni, en þó því aðeins að 
tollafgreiðsla eigi sér stað innan 6 daga frá gildistöku laganna. 

Meðan endurskoðun á lögum um gjald af innlendum tollvörutegundum fer 
fram, er fjármálaráðherra heimilt að lækka gjald af vöru samkvæmt lögum nr. 60 
30. des. 1939, sbr. 1. gr. laga nr. 90 13. des. 1962, ef hann telur lækkun aðflutnings- 
gjalda samkvæmt 1. gr. laga þessara hafa orðið þess valdandi, að varan beri eftir 
breytinguna of hátt framleiðslugjald miðað við aðflutningsgjald af sams konar vöru 
innfluttri. 

Gjört á Besststöðum, 31. mai 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  

Magnús Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 63. Útgáfudagur 15. júní 1968.
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AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76 

frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands féllst hinn 28. maí 1968 á tillögu menntamálaráðherra um eftir- 
farandi breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 1958 með 
áorðnum breytingum: 

{ve
l 5 

E-liður V. kafla orðist svo: 

E. VERKFRÆÐIDEILD. 

56. gr. 

Kennsla og nám í verkfræðideild. 

a. Hlutverk deildarinnar. 

Hlutverk deildarinnar er kennsla og rannsóknir á sviði raunvísinda, hreinna 
og hagnýtra. Deildin stuðlar að sjálfstæðri rannsóknarstarfsemi kennara sinna 
og getur tekið tillit til hennar við verkaskiptingu innan deildarinnar. Deildin 
stuðlar að eflingu raunvísinda í landinu með því meðal annars að vinna að bættri 
aðstöðu til rannsókna og starfa á því sviði. Deildin er stjórnvöldum til ráðu- 
neytis um mál á sviði raunvísinda, eftir því sem ákveðið er á hverjum tíma. 

b Inntökuskilyrði. 

Cc. 

Skilyrði til inntöku i verkfræðinám, svo og i nám i raungreinum til B.A.- 
prófa að því er varðar stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði, er stúdentspróf 

úr stærðfræðideild íslenzks menntaskóla eða sambærilegt próf. Skilyrði til inn- 
töku í nám í líffræði og landa- og jarðfræði er stúdentspróf úr stærðfræði- eða 
náttúrufræðideild. Stúdentar úr máladeild geta fengið inngöngu í einstakar 
greinir deildarinnar að loknu forprófi, sem deildin kveður nánar á um. Deildin 
getur sett skilyrði um lágmarkseinkunnir í einstökum greinum eða greinaflokkum. 

Námsefni. 
Verkfræðideild veitir kennslu í undirstöðugreinum raunvísinda og verk- 

fræði, svo sem: 

1. Til fyrrihlutaprófs í byggingar-, véla- og rafmagnsverkfræði. 

2. Til B.A.-prófs í raungreinum. 

3. Einstökum raungreinum í þágu annarra deilda, eftir því, sem ákveðið er á 

hverjum tíma, enda hafi stúdent næga undirbúningsmenntun að mati deild- 

arinnar. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Deildin getur staðið fyrir námskeiðum til upprifjunar og viðbótarnáms fyrir 
bå, sem lokið hafa háskólaprófi í verkfræði eða öðrum raunvísindum. 

Kennslu og próf í fleiri greinum getur deildin tekið upp samkv. ákvörðun 
háskólaráðs, þegar fé er veitt til. 

Nú eru kenndar eftirtaldar greinir við deildina, en nánar skal kennslugrein- 
um lýst í námsskrá, sem deildin semur og lögð er fram í upphafi kennsluárs. J =) 

1. Byggingarverkfræði. 
Til fyrrihlutaprófs í byggingarverkfræði eru kenndar greinirnar stærð- 

fræði, hagnýtt stærðfræði, rúmfræði, aflfræði, eðlisfræði, efnafræði, teikni- 
fræði, hagfræði, jarðfræði, burðarþolsfræði, vélfræði, efnisfræði, húsagerð og 
landmæling. 

Vélaverkfræði. 

Til fyrrihlutaprófs í vélaverkfræði eru kenndar greinirnar stærðfræði, 
hagnýtt stærðfræði, rúmfræði, aflfræði, eðlisfræði, efnafræði, teiknifræði, 

hagfræði, burðarþolsfræði, vélfræði, efnisfræði og raftækni. 

Rafmagnsverkfræði. 

Til fyrrihlutaprófs í rafmagnsverkfræði eru kenndar greinirnar stærð- 
fræði, hagnýtt stærðfræði, rúmfræði, aflfræði, eðlisfræði, efnafræði, teikni- 
fræði, hagfræði, burðarþolsfræði, vélfræði, efnisfræði og raftækni. 

Raungreinir til B.A.-prófa. 
Einstakar raungreinir til B.A.-prófa eru stærðfræði, eðlisfræði, efnafræði, 

liffræði (grasa-, dýra og heilsufræði) og landa- og jarðfræði. Eitt tvö eða þrjú 
stig má taka í stærðfræði, eðlisfræði og líffræði, eitt eða tvö stig í landa- og 
jarðfræði og eitt stig í efnafræði. Deildin getur með samþykkt ákveðið, að 
unnt sé að taka þrjú stig í landa- og jarðfræði og tvö stig í efnafræði. Heimilt 
er að velja sem aukagrein til eins eða tveggja prófstiga einhverja af þeim 
huggreinum, sem kenndar eru við gagnfræðaskóla og kenndar eru til B.A.- 
prófs í heimspekideild. Deildin setur nánari ákvæði um samval greina. 

d. Námstími o. fl. 

Fyrrihlutanám í verkfræði miðast við þrjú ár og próf í lok hvers árs, 
árspróf. Fullnaðarprófið, sem fólgið er í hinum þremur ársprófum, er miðað 
við framhaldsnám í erlendum tækniháskólum, sem deildin hefur samband við. 

Námskrá til B.A.-prófs skal miða við, að hvert prófstig svari að jafnaði til 6-8 
kennslustunda vikulega eitt háskólaár og að náminu sé að fullu lokið á þremur árum, 
þar með talið uppeldis- og kennslufræði og kennsluæfingar. Heimilt er að áskilja, 
að hluti námsefnis skuli vera samning heimaritgerðar á 3. stigi. 

Fyrrihlutaprófi í verkfræði og B.A.-prófi í raungreinum skal stúdent hafa 
lokið eigi síðar en fjórum árum frá því, að hann var skráður í deildina. Deildin getur 
lengt frestinn um eitt ár, ef hún telur horfur á, að stúdent geti þá lokið prófinu, 
enda hafi hann ekki sýnt vanrækslu í námi. Er frestur er útrunninn, skal má nafn 
stúdents af stúdentatali. Nú innritast hann að nýju, og er gildi fyrri prófa þá fallið.
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Í flestum kennslugreinum eru hafðar æfingar, munnlegar, skriflegar eða verk- 
legar, og skal stúdent sækja þær á tilætluðum tíma. Deildin setur reglur um það, 
hversu mikil þátttaka í æfingum og með hverri frammistöðu skuli skyld. Hún getur 
og sett ákvæði um frammistöðu stúdents í vissum prófum, áður en hann fái aðgang 
að verklegum æfingum. 

A. 

57. gr. 

Próf í verkfræðideild. 
Prófgreinir. 

Námsgreinum má skipta í ársgreinir og ársgreinum i deiligreinir. Prófa 
má sérstaklega í einstökum greinarhlutum (ársgreinum, deiligreinum) eða fleiri 
greinarhlutum sameiginlega, en Þrófgrein nefnist sá greinarhluti eða samval 
greinarhluta, sem sérstök einkunn eða einkunnir (munnleg, skrifleg, verkleg) 
eru veittar í. 

1. Verkfræði. 
Prófgreinum til fyrrihlutaprófs í verkfræði er skipt í tvo prófflokka. 

Nánar skal gera grein fyrir flokkaskiptingu prófgreina, samvali greinar- 
hluta í prófgreinir, fjölda prófa og einkunna og niðurröðun prófa á ár í 
prófskrá, sem deildin semur og lögð er fram i upphafi kennsluárs. 

ho
 

B.A.-próf. 
B.A.-próf í raungreinum er fólgið í sex prófstigum í þremur greinum, aðal- 
grein og tveimur aukagreinum, auk prófs í uppeldis- og kennslufræðum 
ásamt kennsluæfingum. Í aðalgrein skulu tekin þrjú prófstig, tvö stig í 
annnari aukagreinanna og eitt stig í hinni. Deildin getur leyft, að tekin séu 
þrjú stig í tveimur greinum. Að þessu prófi loknu öðlast kandídat titilinn 
B.A. og kennsluréttindi við gagnfræðiskóla og sérskóla. Einkunnir eru 
samtals sex, ein einkunn á hverju stigi. Fyrir fjölda prófa er gerð nánari 
grein i prófskrá, sbr. gr. 57. a. 1. 

Próftilhögun. 
Próf í verkfræðideild eru að jafnaði haldin í lok vormisseris, og geta þau 

verið munnleg, skrifleg eða verkleg. Verkleg próf geta þó farið fram á öðrum 
tíma og deildin getur ennfremur leyft próf á öðrum tíma vegna forfalla eða 
annarra sérstakra ástæðna. 

Skráður stúdent hefur rétt til að ganga undir próf, enda hafi hann lokið 
tilskildum æfingum, sbr. gr. 56. d. og sagt sig til fyrri ársprófa. 

Þegar stúdent í verkfræði segir sig til ársprófa, má aðeins undirskilja eina prófgrein ársprófsins. Þó eigi stærðfræði 1. árs. 

Til þess að öðlast rétt til að hefja nám á næsta kennsluári, skal meðaltal 
stigagilda prófseinkunna ársprófsins að frátaldri einhverri einni prófgrein eigi 
vera lægra en 4,50 stig. Deildinni er heimilt að veita undanþágu frá ákvæðum 
þessara málsgreinar, þegar sérstaklega stendur á að mati hennar. 

Stúdentum í B.A.-námi er heimilt að segja sig til prófs í einstökum próf- 
greinum (prófstigum), en þá skal lokið prófi í fyrri prófstigum greinarinnar, 
eða þeim lokið samtímis.
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Við gjöf einkunna má taka tillit til úrlausna æfingarverkefna, sem 

stúdendinn hefur leyst við námið og ekki er veitt sérstök einkunn fyrir. 

Heimilt er að endurtaka próf í einstökum greinum og skal það þá gert eigi 

síðar en tveimur misserum frá því að fyrra prófið var tekið. Ógildist þá próf, 

sem áður hefur verið tekið í greininni. Við endurtekningu prófs er ekki skylt 

að endurtaka verkleg viðfangsefni eða æfingar, sem metnar eru til prófsein- 

kunnar, hafi þær áður verið teknar gildar. Próf má ekki endurtaka, nema einu 

sinni, nema deildin sjái lögmæta ástæðu til að veita undanþágu. 

Nú er skráður í deildina stúdent, sem hefur þegar tekið með góðum árangri 

próf við erlendan háskóla í námsefni, sem samsvarar i aðalatriðum námsefni 

til vissra prófa í deildinni. Getur háskólaráð þá heimilað, að tillögum deildar- 

innar, að veita slíkum nemanda burtfararpróf án prófa í þessu námsefni, þó að 

jafnaði aðeins ef um verulegt námsefni er að ræða. Skal þá á prófskírteini gerð 

grein fyrir þessum frávikum. 

c. Einkunnastigi. 
Við gjöf einkunna skal nota talnaröð I í eftirfarandi skrá og hlýtur stúdent 

í hvert sinn þá einkunn, sem næst liggur meðaltali einkunna kennara og próf- 

dómara. Í hverri prófgrein eru gefnar ein eða fleiri einkunnir í stigum og sýnir 

talnaröð II stigagildi einkunna. 

I Einkunn 6 5% 5% 5 42% 41 4 3% 3 

II Stig .... 8 17% 7% 7 6% 5% 5 32% 212 

I Einkunn 3 2% 2 2 1% 173 1 

II Stig .... 1 —1% 4 —T 12 —17% —23 

Háskólaráð löggildir samsvörunarskrá, er sýni tengslin milli einkunnastiga 

Örsteds og hins almenna einkunnastiga Háskólans. 

d. Prófkröfur. 
Til þess að standast fyrrihlutapróf í verkfræði, verður stúdent að hafa 

hlotið eigi minna en 5 stig að meðaltali í hvorum prófflokki. 

Til þess að standast B.A.-próf í raungreinum þarf stúdent að hafa lokið 

prófi í uppeldis- og kennslufræðum ásamt kennsluæfingum með tilskildri lág- 

markseinkunn og hlotið eigi minna en 5 stig að meðaltali í hinum 6 próf- 

stigum. 

Aðaleinkunn við fyrrihlutapróf í verkfræði er meðaltal stigagilda allra prófs- 

einkunna, en við B.A.-próf í raungreinum meðaltal stigagilda einkunna í hinum 

6 prófstigum. Aðaleinkunn 5.00—5.99 telst 2. einkunn, 6.00-—7.49 telst 1. einkunn 

og 7.50--8.00 telst ágætiseinkunn. 

2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi tekur þegar gildi, og fellur jafnframt úr gildi 2. gr. 

reglugerðarbreytingar samkv. auglýsingu nr. 81. frá 2. september 1965. 

Í menntamálaráðuneytinu, 4. júní 1968. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76 frá 17. juni 1958 
fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum, sbr. reglugerð nr. 81 

frá 2. september 1965. 

Forseti Íslands féllst hinn 22. júní 1968 á tillögu menntamálaráðherra um 
eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76 frá 17. júní 1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum, sbr. reglugerð nr. 81 frá 2. september 1965: 

1. gr. 
1. 52. gr. 1., síðari málsliður fyrri málsgreinar, orðist svo: „Undanþegnir eru þó 

prófi þessu þeir stúdentar, sem lokið hafa fyrri hluta uppeldisfræða, sbr. 55. gr. 
a., SVO og stúdentar í verkfræði.“ 

2. Aftan við 1. tölulið 55. gr. a. bætist: „Rökfræði.“ 
3. Aftan við 2. tölulið sömu greinar bætist: „Sálarfræði námsins.“ 

2. gr. ga
n 

52. gr. TIl. orðist svo: 
»III. Próf í latínu. Skyldir að taka þetta próf eru allir þeir stúdentar í heimspeki- 

deild, sem ekki hafa lokið þriggja ára námi í latínu í menntaskóla með minnst 
fjögurra vikustunda námi hvern vetur eða sama heildarstundafjölda á skemmri tíma. 
Stúdent er skylt að hafa lokið þessu prófi, áður en hann lýkur þriðja stigs prófi í 
grein samkv. 53. gr. I. Prófið er aðeins skriflegt.“ 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 22. júni 1968. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius.
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FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Alþingi, 88. löggjafarþing, hefur lokið störfum. 
Mun ég því slíta Alþingi í dag, laugardaginn 20. apríl 1968. 

Gjört í Reykjavík 20. apríl 1968. 

Ásgeir Ásgeirsson. 
(L. S.) 

  
Bjarni Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 64—66. Útgáfudagur 20. ágúst 1968.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á siglingalögum, nr. 66 31. desember 1963. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Sjávarútvegsmálaráðherra hefur tjáð mér, að nauðsynlegt hafi 
reynzt að gera ýmsar ráðslafanir til að sjá íslenzka síldveiðiflotanum fyrir 
birgðum af matvælum, olíu og vatni, svo og brýnni viðserðarþjónustu, þar 
sem veiðisvæðin hafa í sumar verið óvenju langt frá Íslandi. 

Hafi síldarflutningaskip leyst þennan vanda, en er afli minnkaði nú 
i ágústmánuði, hafi ferðum seinkað og veiðiskipunum einnig gengið erfið- 
lega að tryggja greiðslur fyrir birgðir þær og þjónustu, sem þeim hefur 
verið veitt. 

Sé nú svo komið, að brýn nauðsyn beri til að tryggja með sjóveðrétti 
greiðslu fyrir úttekt vista og fyrir viðgerðarþjónustu sildveiðiflotans. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórn- 
arskrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 

Á eftir 2. mgr. 5. tölul. 216. gr. siglingalaga, nr. 66 31. desember 1963, komi 
ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Þó skulu eiga sjóðveðrétt kröfur, sem skipstjóri stofnar, vegna kaupa á nauð- 
synjum skipsins eða viðgerðarþjónustu, til að tryggja áframhald veiðiferðar á 
fiskimiðum í 300 sjómílna fjarlægð frá Íslandi eða meira. 

2. gr. u 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 31. ágúst 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi, A nr. 67. Útgáfudagur 3. sept. 1968. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um innflutningsgjald o. fl. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að vegna óhagstærðar þróunar 

á erlendum mörkuðum og lítillar síldveiði, það sem af er þessu ári, horfi 

alvarlega bæði um afkomu sjávarútvegsins og útflutningstekjur þjóðarinn- 
ar á þessu ári. Hefur þetta leitt til þess, að þróunin í gjaldeyrismálum 
hefur að undanförnu verið mun óhagstæðari en gert hafði verið ráð fyrir, 
jafnframt því sem ríkissjóður hefur orðið að taka á sig viðbótarskuld- 
bindingar vegna erfiðleika atvinnuveganna. Nauðsynlegt er að fá nokkurt 
svigrúm til þess að kanna rækilega allar aðstæður og horfur í efnahags- 
málum þjóðarinnar og ræða skilyrði til almenns samstarfs stjórnmála- 
flokka um lausn vandans, svo að Alþingi geti á sínum tíma tekið endan- 
legar ákvarðanir. Hins vegar verður ekki hjá því komizt, að nú þegar séu 
gerðar ráðstafanir til þess að draga úr gjaldeyrisnotkun og greiðsluhalla 
ríkissjóðs. Ríkisstjórnin telur því brýna nauðsyn bera til, að gerðar verði 
nú þegar bráðabirgðaráðstafanir í þessu skyni, með því að lagt verði á 
20% innflutningsgjald á allar innfluttar vörur, svo og samsvarandi skattur 
á útgjöld til ferðalaga erlendis. Jafnframt hefur ríkisstjórnin ákveðið, 
að takmarkaðar verði að sinni, svo sem föng eru á, allar yfirfærslur 

fyrir duldum greiðslum til útlanda. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórn- 

arskrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Af tollverði allrar innfluttrar vöru skal greiða 20% innflutningsgjald, er 

rennur i ríkissjóð. Um innheimtu gjaldsins gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga 
nr. 63/1968 um tollskrá o. fl. og lög nr. 68/1956 um tollheimtu og tolleftirlit. 

Innflutningsgjaldið skal greitt af öllum vörum, sem teknar eru til tollmeð- 
ferðar frá og með 3. september 1968. Hafi innflytjandi fyrir 3. september 1968 
afhent til tollmeðferðar skjöl, sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt 
sé að tollafgreiða viðkomandi vöru þegar í stað, skal varan því aðeins afgreidd 
án greiðslu innflutningsgjalds, skv. 1. mgr. að tollafgreiðslu sé lokið fyrir 10. 

september 1968. 
Innflutningsgjald skal einnig greitt af vörum, sem hafa verið afhentar inn- 

flytjendum með leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, 
sbr. 22. gr. tollskrárlaga, nema fullnaðartollafgreiðsla eigi sér stað innan tveggja 

mánaða frá gildistöku þessara laga. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 
Heimilt er að greiða úr ríkissjóði bætur vegna verðhækkana, sem innflutn- 

ingsgjaldið hefur í för með sér á eftirtöldum vörum: brennsluolíu og umbúðum 
sjávarútvegsins, veiðarfærum, sem ekki eru framleidd innanlands, svo og fóður- 
vörum landbúnaðarins. 

3. gr. 
Óheimilt er að hækka verð á birgðum innfluttrar vöru, sem innflutningsgjald 

hefur ekki verið greitt af, og sama gildir um birgðir iðnaðarvara, sem framleidd- 
ar eru úr efni, sem innflutningsgjald hefur ekki verið greitt af. Til birgða teljast 
í þessu sambandi vörur, sem innflutningsgjald hefur ekki verið greitt af og ekki 
eru komnar í hendur innflytjenda. 

Verðlagsnefnd skal heimila verzlunarálagningu á sem næst 30% þeirrar hækk- 
unar, sem af innflutningsgjaldinu leiðir. 

4. gr. 
Nú er vara, sem innflutningsgjald hefur verið greitt af, flutt inn með er- 

lendum greiðslufresti með leyfi réttra yfirvalda, og skal þá ríkissjóði heimilt 
að endurgreiða gjaldið eða hluta þess, að svo miklu leyti, sem skuldarupphæðin 
í krónum kann að hækka á greiðslufreststímanum vegna ráðstafana íslenzkra 
yfirvalda. Fjármálaráðherra setur nánari reglur um slíka endurgreiðslu. 

5. gr. 
Heimilt er ríkisstjórninni að ákveða, að lagt skuli allt að 20% gjald á út- 

gjöld til ferðalaga erlendis, sem renni í ríkissjóð. Setur hún nánari reglur um 
tilhögun og innheimtu gjaldsins. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu gilda til 30. nóvember 1968. 

Gjört að Bessastöðum, 3. september 1968. 

Kristján Eldjárn. 
(L. SJ)   

Magnús Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 68. Útgáfudagur 3. september 1968.
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AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, fer í dag í embættiserindum til útlanda. 
Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 

Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 26. ágúst 1968. 

Bjarni Benediktsson.   
Birgir Thorlacius. 

Nr. 70. i 31. ágúst 1968. 
AUGLYSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, kom í dag úr för sinni til útlanda og hefur 
á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Forsætisráðuneytið, 31. ágúst 1968. 

Bjarni Benediktsson.   
Birgir Thorlacius. 

Nr. 71. . 21. september 1968. 

FORSETABREF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar fimmtudaginn 10. október 1968. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 
saman til fundar fimmtudaginn 10. október 1968. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma 
nefndan dag til Reykjavíkur, og verður þá Alþingi selt, að lokinni guðsþjónustu í 
Dómkirkjunni, sem hefst kl. 13.30. 

Gjört að Bessastöðum, 21. september 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) ÍR 
Bjarni Benediktsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76/1958 
fyrir Háskóla Íslands með áorðnum breytingum, sbr. reglugerð nr. 81/1965. 

Forseti Íslands féllst hinn 30. september 1968 á tillögu menntamálaráðherra 
um eftirfarandi breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. júní 
1968 með áorðnum breytingum, sbr. reglugerð nr. 81 frá 2. september 1965: 

1. gr. 
2. tl. 51. gr. falli brott. 
Enn fremur falli niður IL liður 52. gr. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 30. september 1968. 
F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Árni Gunnarsson. 

9. október 1968. . Nr. 78. 

LÖG 

um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara, 
tæknifræðinga eða byggingafræðinga. 

Forseti IsLANDS 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 4. gr. laga nr. 30 18. apríl 1968, um breyting á 

lögum nr. 44 3. apríl 1963, um rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, 
húsameistara eða tæknifræðinga, hef látið fella meginmál hinna fyrst 
nefndu laga inn í lög nr. 44 3. apríl 1963 og gef þau út svo breytt: 

1. gr. 
Rétt til að kalla sig verkfræðinga eða heiti, sem felur í sér orðið verkfræðingur 

(eivil-ingeniör, diplom-ingeniör), hafa þeir menn einir hér á landi, sem fengið hafa 
til þess leyfi ráðherra. 

2. gr. 
Engum má veita leyfi það, er um ræðir í 1. gr. nema hann hafi lokið fullnaðar- 

prófi í verkfræði við fjöllistaskóla eða tekniskan háskóla, sem stéttarfélag verkfræð- 
inga hér á landi viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

Að fengnum meðmælum stéttarfélags verkfræðinga hér á landi má þó veita 
mönnum, sem stundað höfðu verkfræðistörf eigi skemur en sex ár, áður en lög nr. 24/1937 tóku gildi, leyfi til að kalla sig verkfræðinga, enda þótt þeir fullnægi eigi 
prófskilyrðum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum Þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar grein- ar, eiga rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig verkfræðinga. 

3. gr. 
Rétt til að kalla sig húsameistara (arkitekt) hafa hér á landi þeir menn einir, sem hafa fengið til þess leyfi ráðherra.
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4. gr. 

Engum má veita leyfi það, sem um ræðir i 3. gr., nema hann hafi lokið fullnaðar- 

prófi í byggingarlist við listaháskóla eða tekniskan háskóla, sem stéttarfélag húsa- 

meistara hér á landi viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

Að fengnum meðmælum stéttarfélags húsameistara hér á landi má þó veita 

mönnum, sem stundað höfðu húsameistarastörf eigi skemur en 6 ár, áður en lög nr. 

24/1987 tóku gildi, leyfi til að kalla sig húsameistara, enda þótt þeir fullnægi eigi 

prófskilyrðum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar grein- 

ar, eiga rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig húsameistara. 

5. gr. 
Rétt til að kalla sig tæknifræðinga (ingeniðr) eða heiti, sem felur í sér orðið 

tæknifræðingur, hafa þeir menn einir hér á landi, sem fengið hafa til þess leyfi ráð- 

herra. 
6. gr. 

Engum má veita leyfi það, sem um ræðir í 7. gr., nema hann hafi lokið fulln- 
prófi í tæknifræði frá tekniskum æðri skóla, sem Tæknifræðingafélag Íslands viður- 
kennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar grein- 

ar, eiga rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig tæknifræðinga. 

7. gr. 
Rétt til að kalla sig byggingafræðinga (bygningskonstruktör) hafa hér á landi 

þeir einir, sem hafa fengið til þess leyfi ráðherra. 

8. gr. 
Engum má veita leyfi það, sem um ræðir i 7. gr., nema hann hafi lokið fulln- 

aðarprófi í byggingafræði frá byggingafræðilegum æðri skóla, sem Byggingafræð- 
ingafélag Íslands viðurkennir sem fullgildan skóla í þeirri grein. 

Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í 1. mgr. þessarar grein- 

ar, eiga rétt á, að þeim sé veitt leyfi til að kalla sig byggingafræðinga. 

9. gr. 
Ráðherra sker úr ágreiningi, sem rísa kann um notkun starfsheita, sem fela í sér 

orðið „ingeniðr“. 
10. gr. 

Hver, sem kallar sig heiti, er leyfi þarf til samkvæmt lögum þessum, án þess að 

hafa fengið slíkt leyfi, skal sæta sektum frá 1000 til 10 090 krónum. Sektirnar renna 

í ríkissjóð. 
11. gr. 

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

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 44 3. april 1963, um 

rétt manna til að kalla sig verkfræðinga, húsameistara eða tæknifræðinga. 

Gjört í Reykjavík, 9. október 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ 
  

Jóhann Hafs tein. 
  

Stjórnartíðindi A, nr. 69—73. Útgáfudagur 24. október 1968.
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LOG 

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands 

um nýtt gengi íslenzkrar krónu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Frá gildistöku þessara laga skal við ákvörðun verðtolls og annarra gjalda á 

innfluttum vörum, þ. á m. söluskatts, reikna fob.-verðmæti þeirra á hinu nýja 

gengi. Sama gildir um annan kostnað í cif.-verði, þar á meðal flutningskostnað, 

sé hann ákveðinn í erlendum gjaldeyri, þannig að krónuvirði hans breytist sjálf- 
krafa til samræmis við hið nýja gengi, ef greiðsla fer fram eftir gildistöku þessara 
laga. Á innflutningsfarmskrám, sem farmflytjendur afhenda tollyfirvöldum, skal 
flutningsgjald tilgreint í íslenzkum krónum. 

fob.-verðmæti skal reikna allan erlendan kostnað, sem á er fallinn, þá er 

vara er komin í farartæki það, sem flytur hana til Íslands. 
Ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. gilda á hliðstæðan hátt um öll önnur gjöld af 

innfluttum vörum, sem innheimt eru af tollyfirvöldum og ákveðin eru sem hundraðs- 

hluti af vöruverðmæti. 
Ákvæði 1. gr. bráðabirgðalaga nr. 68 frá 3. september 1968 um 20% innflutn- 

ingsgjald falla niður við gildistöku laga þessara að því er varðar allar ótollafgreidd- 

ar vörur, sem greiddar eru á nýja genginu. Ber að miða við bankastimplun á vöru- 

skjöl eftir 11. nóvember 1968 sem sönnun um, að gjaldið falli niður og að varan 

hljóti tollmeðferð skv. 1. málsgrein. 

Nú hefur innflytjandi fyrir 11. nóvember 1968 afhent til tollmeðferðar skjöl, 
sem eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi 
vöru þegar í stað, og skal þá miða sjöld af henni, þar með talið 20% innflutnings- 
gjald, skv. lögum nr. 68/1968, við eldra gengið, en þó því aðeins, að tollafgreiðsla 
eigi sér stað fyrir 17. nóvember 1968. 

Nú eru innflutningsskjöl, sem ekki hljóta tollmeðferð, skv. 5. málsgrein, toll- 

afgreidd eftir 11. nóvember 1968 með bankastimpli fyrir þann dag, og skal þá greiða 
af hlutaðeigandi vöru 20% innflutningsgjald, skv. lögum nr. 68/1968, er miðist 
við tollverð hennar á gamla senginu, en tollafgreiðsla að öðru leyti miðist við nýja 
gengið. Það er forsenda fyrir þessari tollafgreiðslu, að varan hafi verið greidd á 

gamla genginu. Verði hún greidd á nýja genginu, t. d. þar sem samþykktur hefur 

verið víxill fyrir henni, sem ógreiddur er, þegar lögin taka gildi, ber innflytjanda 

að sanna það fyrir tollstjóra með vottorði Gjaldeyrisdeildar bankanna í Reykjavík 

eða vottorði útibús gjaldeyrisbanka utan Reykjavíkur og fellur þá 20% innflutn- 

ingsgjaldið niður og varan tollafgreiðist á grundvelli 1. og 4. málsgreina. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Ákvæði 1. málsgr. þessarar gr. gilda við tollafgreiðslu vara, sem hafa verið 
afhentar innflytjendum með leyfi tollyfirvalda gegn tryggingu fyrir greiðslu að- 
flutningsgjalda (sbr. 15. gr. tollskrárlaga), nema fullnaðartollafgreiðsla, þ. m. t. 
greiðsla 20% innflutningsgjalds, eigi sér stað fyrir 1. desember 1968. 

2. gr. 
Óheimilt er vegna gengisbreytingarinnar að hækka verð á birgðum innfluttra 

vara, sem greiddar hafa verið á gengi í gildi fyrir 11. nóvember 1968, og sama 
gildir um verð á birgðum iðnaðarvara, sem framleiddar eru úr efni, sem, greitt 
hefur verið á eldra gengi. Til birgða teljast í þessu sambandi vörur greiddar á 
eldra gengi, sem ekki eru komnar í hendur innflytjenda. 

Verðlagsnefnd skal heimila verzlunarálagninsu á sem næst 30% þeirrar hækk- 
unar, sem leiðir af gengisbreytingunni, og sé þá miðað við þá álagningu, sem 
gili fyrir gildistöku bráðabirgðalaga nr. 68/1968. Þessi lækkun hundraðshluta 
álagningar gildir þó ekki um smásölu- og heildsöluálagningu á vöru, þar sem nú- 
gildandi heildsöluálagning er 6.6% eða lægri. 

3. gr. 
Nú á skipafélag kröfu, sem ákvörðuð er í erlendum gjaldeyri eða miðuð við 

erlendan gjaldeyri, á innlendan aðila vegna farmgjalda af innfluttum vörum, er 
ekki hafa verið afhentar móttakanda hennar fyrir gildistöku þessara laga, og skal 
þá einungis heimilt að innheimta slíka kröfu á hinu nýja gengi, að svo miklu leyti 
sem skipafélagið á ógreiddan kostnað utanlands í erlendum gjaldeyri vegna flutn- 
ingastarfsemi sinnar, enda komi samþykki verðlagsnefndar til. 

4. gr. 
Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar afurðir framleiddar fyrir 

15. nóvember 1968, skal hann greiddur útflytjanda á því gengi, er gilti fyrir 11. 
nóvember 1968. Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða þetta ákvæði 
skuli taka, og eru ákvarðanir hennar þar að lútandi fullnaðarúrskurðir. 

Mismunur andvirðis skilaðs gjaldeyris á eldra gensi og andvirðis hans á hinu 
nýju gengi, skv. 1. málsgr., skal færður á sérstakan reikning á nafni ríkissjóðs í 
Seðlabankanum. Fé, sem á reikninginn kemur, skal ráðstafað með sérstökum lög- 
um í þágu þeirra atvinnuvega, sem eiga viðkomandi afurðaverðmæti. 

5. gr. 
Á sengisbreytingarreikning við Seðlabankann, sem stofnaður var skv. 5. gr. 

laga nr. 69 frå 25. nóvember 1967, skal færa þann gengismun, er verður vegna 
sgengisbreytingarinnar hjá einstökum bönkum. Við útreikning á þessum gengismun 
skal taka tillit til allra eigna og skulda viðkomandi banka í erlendum gjaldeyri, 
þá er hið nýja gengi tekur gildi. Færslur þær, sem af þessum ástæðum þurfa að 
eiga sér stað milli Seðlabankans og bankanna, skulu jafnast með verðbréfakaupum 

eða öðrum eignatilfærslum, eftir því sem nánar verður um samið milli þessara 
aðila. Innstæður og skuldir í krónum á nafni erlendra aðila, sem gengistryggðar 
eru með sérstökum samningi, þar með taldir skuldareikningar ríkissjóðs gagnvart 
alþjóðastofnunum, teljast erlendur gjaldeyrir í þessu sambandi, og sama gildir um 
gulleign Seðlabankans. 

Nú hefur bankaábyrgð til handa erlendum aðila verið greidd erlendis, en ekki 
greidd í íslenzkum banka fyrr en eftir 11. nóvember 1968, og skal hún þá gerð upp 
á hinu nýja gengi. Ákvæði þetta gildir ekki um greiðslufrestsábyrgðir, þegar skjöl
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hafa verið afhent innflytjanda fyrir gengisbreytinguna. Gengismunur, er til verður 
vegna ákvæða þessarar málsgreinar, skal færður á gengisbreytingarreikning, sbr. 
1. málsgr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að gengismismunur, sem myndast kann 
við kaup á gjaldeyri eftir gildistöku þessara laga vegna verksamninga við erlenda 
aðila, að því leyti sem verkin hafa verið unnin fyrir setningu þessara laga, skuli 
færður á gengisreikning ríkissjóðs í Seðlabankanum, sbr. 4. gr. 

6. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerð eða á annan hátt nánari fyrir- 

mæli um framkvæmd laga þessara. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og fellur þá jafnframt niður ákvæði 5. gr. laga 

nr. 68/1968 um 20% gjald á útgjöld til ferðalaga erlendis. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Við uppgjör á endurgreiðslum innflutningsgjalds, skv. heimild í bráðabirgða- 
lögum nr. 68/1968, skal heimilt að endurgreiða eða fella niður innflutningsgjald 
af eftirtöldum vörum: 

Gasolíu, brennsluoliu, flugvélaeldsneyti, flugvélahreyflum og hlutum til flug- 
véla, skv. nánari ákvörðun fjármálaráðuneytisins, svo og salti og síldarkryddi. 

Gjört að Bessastöðum, 12. nóvember 1968. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.)   

Bjarni Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 74. Útgáfudagur 12. nóvember 1968.
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Nr. 75. 304 23. október 1968. 

AUGLÝSING 
um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands 

nr. 76 frá 17. júní 1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 92. b. m. á tillögu menntamálaráðherra um að stað- 
festa eftirfarandi breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 16/1958, með 
áorðnum breytingum: 

1. gr. 
1. Fyrirsögn núverandi 32. gr. háskólareglugerðar frá 17. júní 1958 með áorðnum 

breytingum verði: 
A. Um frumskráningu stúdenta til náms. 

2. Á eftir núverandi 4. málsgrein bætist: 
B. Um árlega skráseiningu stúdenta til náms. 

Stúdentar, aðrir en þeir, sem frumskrásettir eru til náms á tilteknu ári, skulu 
láta skrásetja sig árlega á tímabili, er háskólaráð tiltekur að fengnu samþykki 
menntamálaráðherra, að jafnaði í september. Nú er stúdent ekki á stúdentatali Há- 
skólans, sbr. 26. gr. háskólalaga, og verður hann þá ekki skráður, nema hann 
sanni, að nafni hans sé ranglega sleppt í stúdentaskrá. Skráningargjald er 1000 
krónur, og renna 800 krónur til Félagsstofnunar stúdenta, en 200 krónur í Próf- 
gjaldasjóð. Stúdentar hafa ekki rétt til að sækja fyrirlestra og æfingar og verða 
ekki skráðir til prófa, nema þeir séu skráðir í hinni árlegu skráningu. Þeir njóta 
og ekki þeirra félagslegu fríðinda, sem því eru samfara að vera stúdent í Háskól- 
anum, sbr. lög 33/1968 um Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands. 

Gera skal árlega áætlun um tekjur og gjöld Prófgjaldasjóðs og leggja fyrir 
menntamálaráðherra til samþykktar. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkv. 42. gr. laga nr. 60/1957 um Háskóla Ís- 

lands og 6. gr. laga nr. 33/1968 um Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands, 
kemur til framkvæmda þegar í stað, og fer skráning stúdenta fram í fyrsta sinn í 
október 1968, samkv. nánari ákvörðun háskólaráðs. 

Í menntamálaráðuneytinu, 23. október 1968. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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AUGLYSING 
La 
á reglugerð fyrir Háskóla Íslands 

nr. 76 frá 17. júní 1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 9. október 1968 á tillögu menntamálaráðherra um 
að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. 
júní 1958, með áorðnum breytingum: 

1. 
2. töluliður 48. gr. orðist svo: 

gr. 

Kennslugreinar í viðskiptadeild eru þessar: 

Þjóðhagfræði í fyrri hluta. 
Þjóðhagfræði í síðara hluta: Almenn. 
Þjóðhagfræði í síðara hluta: Sér- 
greind. 
Almenn rekstrarfræði. 
Framleiðsla fyrirtækja. 
Sala. 
Fjármál fyrirtækja. 
Stjórnun fyrirtækja. 
Sérgreind rekstrarhagfræði. 
Íslenzk haglýsing. 

. Lögfræði. 
Bókfærsla fyrir stúdenta á 1. náms- 
ári. 
Reikningshald. 

Námsgreinar 21—27 eru kjörgreinar. 

Endurskoðun og verklegar æfingar 
i bókfærslu og reikningsskilum. 
Skattskil. 
Tölfræði. 
Viðskiptareikningur. 
Enska. 
Stærðfræði. 
Skrifstofustörf. 
Hagrannsóknir. 
Hagræn landafræði. 
Hagsaga. 
Saga hagfrædikenninga. 
Fyrirtækið og þjóðfélagið. 
Markaðsrannsóknir. 
Opinber stjórnsýsla. 

Prófessorar viðskiptadeildar ákveða í sameiningu námsefni í hverri einstakri 
námsgrein. Þeir ákveða og, hvort halda skuli æfingar í einstökum námsgreinum 
og hvernig þeim æfingum skuli háttað. Við ákvarðanir þessar skulu þeir hafa 

Stúdent skal leysa af hendi tilskilinn fjölda æfinga í hverri námsgreinum. 
Viðskiptadeild ákveður, hvenær tímabært er að hefja kennslu í einstökum 

kjörgreinum. Eftir að kennsla í kjörgrein er hafin, er viðskiptadeild heimilt að fella 
niður kennslu í einstök ár, ef ekki fæst, að dómi deildarinnar, næg þátttaka 
stúdenta, eða ef ekki er, að dómi deildarinnar, kostur hæfra kennslukrafta, en 
stúdent skal þó heimilt að þreyta próf í viðkomandi námsgrein. 

2. 
50. gr. orðist svo: 
Próf í viðskiptafræðum. 
Undirbúningspróf. 

gr. 

Stúdent skal standast próf í sérhverju eftirtalinna undirbúningsprófa: 
Bókfærslu fyrir stúdenta á 1. námsári, skriflegt próf. 
Skrifstofustörfum, verklegt og skriflegt próf. 
Stærðfræði, skriflegt próf. 
Ensku 1, skriflegt og munnlegt próf.
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Einkunnir í ofantöldum greinum hafa ekki gildi í aðaleinkunn. Til þess að 

standast próf í bókfærslu þarf stúdent að hljóta að minnsta kosti lægstu 1. einkunn. 

Samtímis innritun til undirbúningsprófs er stúdent heimilt að skrá sig til prófs 

í prófgreinum fyrra hluta prófs með þeim undantekningum, sem greindar eru að 

neðan. 

Fyrra hluta próf. 

Prófgreinar í fyrra hluta eru þessar: 

1. Almenn rekstrarhagfræði. 5. Reikningshald. 

2. Þjóðhagfræði. 6. Enska II. 

3. Viðskiptareikningur. 7. Lögfræði. 

4. Tölfræði. 8. Íslenzk haglýsing. 

Próf í ensku II skal vera skriflegt og munnlegt. Um próf í öðrum greinum er 

meginreglan sú, að þau skulu vera skrifleg, og ákveður viðskiptadeild, hvort frá 

þeirri reglu skuli vikið um einstaka prófgrein. 

Prófgreinum fyrra hluta er skipað í þrjá flokka: A, B, og C. 

Flokkur A. 

Flokkur A tekur til prófgreina 1 og 2. Stúdent skal þreyta próf í þeim í lok 

yfirferðar eða samtímis því, sem hann þreytir próf í greinum prófflokks C. Stúdent 

skal hljóta einkunnina 7 í hvorri einstakri þessara prófgreina. 

Flokkur B. 

Flokkur B tekur til allt að þriggja ofannefndra prófgreina 3 til 8. Stúdent er 

heimilt að þreyta próf í sérhverri þeirra greina, án þess að hafa sagt sig til prófs 

samtímis í öllum öðrum greinum 3 til 8. Séu þau próf haldin í lok yfirferðar yfir 

viðkomandi námsgreinar. Stúdent skal þá hafa lokið prófi í ensku 1, áður en hann 

skráir sig til prófs í ensku II, og prófi í bókfærslu áður en hann skráir sig til 

prófs í reikningshaldi. 

Flokkur C. 

Prófgreinar í fyrra hluta C eru þær ofantalinna greina 3 til 8, sem stúdent 

hefur ekki tekið próf í áður. Próf í þessum greinum skulu tekin samtímis. 

Prófflokkar B og C mynda í sameiningu einn prófhluta í merkingu 2. málsgr. 

68. gr. háskólareglugerðar. 

Einkunn í prófgrein 3 hefur gildið % í aðaleinkunn, einkunnir í öðrum próf- 

greinum hafa gildið 1. 
Ekki má líða lengri tími en 6 kennslumisseri frá innritun, þar til lokið er 

fyrra hluta prófi. Ef út af bregður, fer stúdent af skrá, og undirbúningspróf falla 

úr gildi. 

Síðara hluta próf. 

Prófgreinar í síðara hluta-eru þessar: 

í. Framleiðsla fyrirtækja. 6. Almenn þjóðhagfræði. 

2. Sala. 7. Sérgreind þjóðhagfræði. 

3. Fjármál fyrirtækja. 8. Endurskoðun og verklegar æfingar í 

4. Stjórnun fyrirtækja. bókfærslu og reikningsskilum. 

5. Sérgreind rekstrarhagfræði. 9. Skattskil.
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10. Hagrannsóknir 1. 16. Markaðsrannsóknir. 
11. Hagrannsóknir II. 17. Opinber stjórnsýsla. 
12. Hagræn landafræði. 18. Ritgerð um efni, sem stúdent velur 

13. Hagsaga. í samráði við prófessor í deildinni 
14. Saga hasfræðikenninga. á fyrsta misseri, eftir að hann lauk 
15. Fyrirtækið og þjóðfélagið. fyrra hluta prófi. 

Um próf er meginreglan sú, að þau skulu vera skrifleg, og ákveður viðskipta- 
deild, hvort frá þeirri reglu skuli vikið um einstaka prófgrein. 

Stúdent skal taka próf í svo mörgum kjörgreinum, að heildar gildi einkunna 
í þeim sé 2%. Einkunnir í 6. og 7. prófgrein hafa gildið 2 í aðaleinkunn. Prófgrein- 
ar 10—16 hafa gildið %%. Einkunnir í öðrum prófgreinum hafa gildið 1. 

Stúdent er heimilt að þreyta próf í einstökum prófgreinum í lok yfirferðar. 
Hafi hann ekki neytt þess réttar að því er varðar einhverja grein, skal hann þreyta 
próf í greininni samtímis því, sem hann gengur undir síðustu próf í þessum próf- 
hluta. 

Allar prófgreinar síðara hluta mynda í sameiningu einn prófhluta í merk- 
ingu 68. gr. 2. málsgreinar háskólareglugerðar. 

Aður en stúdent segir sig til síðara hluta prófs, skal hann afhenda prófrit- 
gerð sína vélritaða og leggja fram skilríki um, að hann hafi tekið þátt í eftirfar- 
andi æfingum: 

1. Rekstrarhagfræði: Stúdent hafi haldið eitt erindi og afhent kennara það vél- 
ritað. Enn fremur hafi stúdent metið tvö erindi í sömu grein flutt af öðrum 
stúdentum, ef kennari hefur óskað þess. 
Þjóðhagfræði: Sömu kröfur og um rekstrarhagfræði. 19 

Ekki má líða lengri tími en 6 kennslumisseri frá því, er stúdent lýkur fyrra 
hluta prófi, þar til hann lýkur síðara hluta prófi. Ef út af bregður, — fellur flokkur 
B og C fyrra hluta prófs úr gildi, en undirbúningspróf og flokkur A fyrra hluta 
prófs halda þó gildi sínu í 2 misseri. 

Viðskiptadeild getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar um tíma- 
takmörk við próf, ef stúdent hefur verið veikur, eða öðrum vítaleysisástæðum 
er til að dreifa. 

Stúdentar, sem skráðir hafa verið til náms eftir 31. ágúst 1964, skulu hlíta 
hinum breyttu ákvæðum, eftir því sem við setur átt, enda óski stúdent, sem lauk 
fyrra hluta prófi fyrir vor 1968 ekki eftir að verða prófaður samkvæmt eldri til- 
högun. Í 

Kandídatspróf samkv. þeirri tilhögun, er ein gilti til 1. september 1964, verður 
haldið í síðasta skipti vorið 1969. 

3. gr. 
Reglugerðarbreytings þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinn, 24. október 1968. 

Gylfi Þ. Gíslason. 

Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands 

nr. 76 frá 17. júní 1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 9. október 1968 á tillögu menntamálaráðherra um 

að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands nr. 76 frá 17. 

júní 1958, með áorðnum breytingum: 

1. gr. 

40. gr. B. orðist þannig: 

Stúdentar skulu velja sér grein til sérnáms í samráði við kennara og semja 

ritgerð úr því efni. Í stað sérefnisritgerðar má stunda nám í uppeldisfræðum, þjóð- 

félagsvísindum, kirkjutónfræðum eða aukið nám í þætti í kennimannlegri guð- 

fræði, kirkjurétti, grísku eða hebresku, sem guðfræðideild metur gilt hverju sinni. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 25. október 1968. 

Gylfi Þ. Gíslason. Birgir Thorlacius. 
Nr. 78. . 5. nóvember 1968. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands 

nr. 76 frá 17. júní 1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands hefur í dag, samkvæmt tillögu menntamálaráðherra, staðfest 

eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands: 

1. gr. 

2. tl. 51. gr. orðist svo: 
Almenn málvísindi og hljóðfræði til forprófs. 

IL. líður 52. gr. orðist svo: 
Próf í almennum málvísindum og hljóðfræði. Skyldir að taka próf þetta eru 

allir þeir stúdentar í heimspekideild, er undir próf ganga í tungumálum, einu eða 

fleiri. Stúdent er skylt að hafa lokið prófinu, áður en hann lýkur 1. stigs prófi i 

tungumáli, samkv. 53. gr. 1. 

Prófið er aðeins skriflegt. Nú hefur stúdent sagt sig til prófs, en stenzt ekki 

prófið eða kemur ekki til prófs og hefur lögmæt forföll, og er þá skylt að halda 

endurpróf í lok vormisseris. 
2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi og taka ákvæði hennar einnig 

til þeirra stúdenta, sem þegar hafa innritazt og eiga ólokið umræddum prófum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Heimilt er stúdent að ganga undir 1. stigs próf í tungumáli í janúar 1969 án 

þess að hafa lokið forprófi í almennum málvísindum og hljóðfræði, enda gildir 

prófið ekki, nema hann standist forprófið fyrir lok vormisseris. 

Í menntamálaráðuneytinu, 5. nóvember 1968. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 
  

Stjórnartíðindi A, nr. 75—78. Útgáfudagur 22. nóvember 1968.
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LOG 

um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenzkrar krónu. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um ákvörðun fiskverðs og stofnfjársjóð. 

1. gr. 

Verðlagsráð sjávarútvegsins skal eins fljótt og við verður komið ákveða nýtt lág- 
marksverð á öllum tegundum sjávarafla, samkvæmt lögum nr. 97 18. desember 1961, 
um Verðlagsráð sjávarútvegsins. Hið nýja verð skal taka gildi frá og með 15. nóv- 
ember 1968, og gilda ekki skemur en til loka fyrsta verðlagstímabils ársins 1969, sbr. 
7. og 8. gr. reglugerðar, nr. 180 1962. 

2. gr. 
Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn, eða afhendir afla sinn til vinnslu 

án þess að sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða gjald til 
Stofnfjársjóðs fiskiskipa, er nemi 10% fiskverðs eins og það er ákveðið af Verðlags- 
ráði sjávarútvegsins. Þó skal greiða 20% af verði síldar og humars. Hið sama gildir, 
þegar fiskiskip selur eða afhendir afla sinn öðru skipi til löndunar í innlendri höfn. 
Greiðsla stofnfjársjóðsgjalds skv. þessari grein kemur til framkvæmda við gildis- 
töku nýs fiskverðs samkvæmt 1. gr. þessara laga. Um ráðstöfun tekna stofnfjársjóðs 
fer eftir ákvæðum laga nr. 58 1. maí 1968, um Stofnfjársjóð fiskiskipa. Ákvæði um 
innheimtu þessa gjalds skulu sett með reglugerð. Heimilt er sjávarútvegsmálaráðu- 
neytinu að ákveða, að ekki skuli greiða gjald til Stofnfjársjóðs, þegar afli er seldur 
til neyzlu innanlands. 

3. gr. 
Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn, eða afhendir afla sinn til vinnslu 

án þess að sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða útgerðar- 

manni eða útgerðarfyrirtæki hlutdeild í útgerðarkostnaði, er nemi 17% miðað við 
fiskverð eins og það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins. Hið sama gildir, 
þegar fiskiskip selur afla sinn öðru skipi til löndunar í innlendri höfn. Greiðsla 
kostnaðarhlutdeildar kemur til framkvæmda við gildistöku nýs fiskverðs samkvæmt 
1. gr. þessara laga. Kostnaðarhlutdeild kemur ekki til hlutaskipta eða aflaverðlauna, 
og gildir þetta einnig um alla ráðstöfun tekna úr Stofnfjársjóði fiskiskipa. 

4. gr. 
Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn, skal það greiða 22% af heildarsölu- 

verðmæti (brúttósöluverðmæti) aflans til Stofnfjársjóðs fiskiskipa. Hið sama gildir, 
A 40 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Þegar fiskiskip selur afla sinn öðru skipi til sölu í erlendri höfn. Þessi greiðsla kemur 
til frádráttar frá heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) ásamt frádráttartölu 

kjarasamninga við ákvörðun aflaverðlauna, aukaaflaverðlauna og hluts samkvæmt 
kjarasamningum. Heimilt er sjávarútvegsmálaráðuneytinu að lækka sjald þetta vegna 
hækkunar, er verða kann á öðrum gjöldum við sölu aflans. 

5. gr. 
Í stað 4. gr. laga nr. 58 1. maí 1968, um Stofnfjársjóð fiskiskipa, komi ný grein 

svo hljóðandi: 
Stofnfjársjóðsgjöld, er greiðast til Stofnfjársjóðs fiskiskipa, skulu leggjast inn 

á reikning þess fiskiskips, sem aflað hefur þess hráefnis, sem gjaldið er greitt af. 
Hvert fiskiskip skal hafa sérreikning hjá sjóðnum. Sé innstæða á slíkum reikningi 

lengur en einn mánuð, skal Fiskveiðasjóður færa á reikninginn til tekna vexti, er 
séu %% lægri á ári en innlánsvextir eru á almennum sparisjóðsbókum á hverjum 

tíma. 

6. gr. 
Í stað 5. gr. laga nr. 58 1. maí 1968, um Stofnfjársjóð fiskiskipa, komi ný grein 

svo hljóðandi: 
Fiskifélag Íslands skal senda Fiskveiðasjóði hálfsárslega skýrslu um afla og afla- 

verðmæti allra fiskiskipa, hvort sem afla þeirra er landað hérlendis eða í erlendri 
höfn. Stjórn Fiskveiðasjóðs setur nánari reglur um þessa skýrslugerð í samráði 
við Fiskifélag Íslands. 

7. gr. 

Í stað 6. gr. laga nr. 58 1. maí 1968, um Stofnfjársjóð fiskiskipa, komi ný grein 
svo hljóðandi: 

Þegar Fiskveiðasjóði hafa borizt skýrslur þær, er um ræðir í 5. gr., skal hann 
láta endurskoða greiðslur stofnfjársjóðssjalda á reikninga fiskiskipa og sannreyna, 
að bær greiðslur séu í samræmi við aflaverðmæti skipanna og þau stofnfjársjóðs- 
sjöld, sem af þeim ber að greiða. Framlagi ríkissjóðs 1968, 124 m.kr., ber að skipta 
á milli fiskiskipa í hlutfalli við aflaverðmæti skipanna frá 1. janúar til 14. nóvember 
1968 samkvæmt skýrslum Fiskifélags Íslands. 

8. gr. 
órn Aflat nsasjóðs er heimilt að ákveða, að bætur til togara úr sjóðnum 

vegna aflabrests skuli miðast við úthaldstíma Þeirra á því ári, sem bæturnar eru 

greiddar fyrir, svo og að setja um þetta nánari reglur með samþykki sjávarútvegs- 
málaráðuneytisins. 

Sti    F 

9. gr. 
Kjarasamningum milli útvegsmanna og sjómanna, sem samkvæmt ákvæðum 

þeirra var ætlað að gilda til ársloka 1969, er heimilt að segja upp án fyrirvara 
eftir gildistöku þessara laga. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Hafi fiskiskip verið í leigu hinn 15. nóvember 1968, og hafi leigan verið miðuð 
leigutaki greiddi vexti og afborganir af stofnlánum skipsins, skal leigu- 
ka sem svarar greiðslum inn á reikning skipsins hjá Stofnfjársjóði
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IL KAFLI 

Um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

10. gr. 
2. gr. laga nr. 4 28. febrúar 1986, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, orðist 

svo: 
Útflutningsgjald af sjávarafurðum samkvæmt lögum þessum greiðist sem hér 

segir: 

1. Kr. 1 360.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum, frystum hrognum, 
verkuðum saltfiski, verkuðum og óverkuðum saltfiskflökum, óverkuðum sålt- 
uðum smáfiski, sölluðum bunnildum, sölluðum hrognum, saltbitum, sölluðum og 
frystum sellum, skreið, hertum þorskhausum, skelfiski og niðursoðnum og nið- 
urlögðum sjávarafurðum. 

Nemi gjald samkvæmt þessum tölulið meiru en svarar 5% af fob-verðmæti 
útflultrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem er um- 
fram þetta mark. 

2. 3% gjald af fob-verðmæti greiðist af heilfrystum fiski, frystum fiskúrgangi, 
frystum humar, frystri rækju, frystri loðnu, loðnumjöli, loðnulýsi og hertum 
sjávardýraolíum. 

3. 5% gjald af fob-verðmæti greiðist af hvalafurðum, öðrum en niðursoðnum eða 
niðurlögðum. 

4. 6% sjald af fob-verðmæti greiðist af fiskimjöli, karfamjöl, humarmjöli, rækju- 
mjöl, lifrarmjóli, þorskalvsi, karfalýsi, heilfrvstri sild, frystum síldarflökum 
og öðrum þeim sjávarafurðum, sem ekki eru sérstaklega taldar í þessari grein. 
7% gjald af fob-verðmæti greiðist af óverkuðum saltfiski, öðrum en smáfiski, 
og nýjum og ísvörðum fiski. 

Þó getur sjávarútvegsmálaráðuneytið ákveðið, að útflntningsgjald af nýrri 
og Ísaðri síld skuli vera allt að því eins hátt og greitt mundi við sams konar 
verkun hennar hér á landi og hún fer til erlendis, sbr. 4. og 6. tl. bessarar greinar. 

6. 8% gjald af fob-verðmæli greiðist af síldarmjöli, síldarsoðkjarna, síldarlýsi og 
saltsíld. 

7. Utflutningsgjald greiðist ekki af selafurðum. 

Gr
 

Niðurlagðar vörur, sbr. 1. tl., 1. mgr., skulu teljast vörur, sem lagðar eru niður 
tilbúnar til neyzlu og hafa innihald 10 kg nettó eða minna. Þó skulu vörur taldar 
niðurlagðar, sem lagðar ern fullverkaðar niður í stærri ílát, ef útflýyttandi sannar, 
að hráefnisverðmæti hinnar útfluttu vöru sé minna en Í hluti últflutningsverð- 
mælisins. 

Þegar íslenzk fiskiskip selja sjaldskyldar sjávarafurðir í erlendri höfn, nýjar 
eða unnar, hvort heldur er af eigin afla eða annarra skipa, skulu ofangreind sjöld 

af verðmæti reiknast af heildarsölnverðmæt!ti í erlendri höfn (brúttósöluverðmæ!i) 

að frádregnum tollum og öðrum kostnaði við löndun og sölu eftir nánari reglum, 
sem sjóvartlvegsmálaráðuneytið setur. 

11. gr. 
3. gr. laga nr. 4 28. febrúar 1966, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, orð- 

ist svo: 
Ríkissjóður annast innheimtu útflutningsgjalds samkvæmt 2. gr., og skiptast 

tekjur af því sem hér segir:
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1. Til greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa samkvæmt reglum, sem 
sjávarútvegsmálaráðuneytið setur ............20020000 nn enn 80.0% 

2. Til Fiskveiðasjóðs Íslands ............000000.0.. venner 12.7% 
3. Til Fiskimálasjóðs ...........02.2000 0000. 3.5% 
4. Til byggingar haf- og fiskirannsóknarskips .........00000000 0000... 2.0% 
5. Til byggingar rannsóknarstofnana sjávarútvegsins .................... 0.8% 
6. Til Landssambands ísl. útvegsmanna .........02.0000 0. ns. enn 0.5% 
7. Til samtaka sjómanna, skv, reglum, sem sjávarútvegsmálaráðuneytið 

setur .........0.0.00 enn 0.5% 

Í þeim reglum um greiðslu á vátryggingariðgjöldum fiskiskipa, er um getur í 
1. tl, 1. mgr. þessarar gr., má m. a. setja það sem skilyrði fyrir greiðslu iðgjalds, 
að hlutaðeigandi tryggingafélag sé aðili að endurtryggingasamtökum félaganna og 
hlíti tilteknum reglum um ákvörðun iðgjalda, tryggingarskilmála og vátryggingar- 

fjárhæða. 
Heimilt er að undanþiggja hvalveiðiskip þessum skilyrðum og jafnframt að 

endurgreiða til þeirra hlut Tryggingasjóðs fiskiskipa í útflutningsgjaldinu í stað 
greiðslu iðgjalda. 

12. gr. 
Á eftir 2. mgr. 4. gr. laga nr. 4 28. febrúar 1966, um útflutningsgjald af sjávar- 

afurðum, bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Nú sannar sendandi, áður en 6 mánuðir eru liðnir frá útgáfudegi farmskirteinis, 

að verð bað, sem lögreglustjóri eða innheimtumaður ríkissjóðs hefur sett á útfluttar 
óseldar sjávarafurðir, sé hærra en hann hefur selt þær fyrir, og er þá fjármála- 
ráðuneytinu rétt að endurgreiða tilsvarandi mismun útflutningsgjaldsins, enda liggi 
fyrir staðfestins viðskiptaráðuneytisins á því, að leyfi til að selja við hinu lægra 

verði hafi verið veitt. 

13. gr. 
5. gr. laga nr. 4 28. febrúar 1966, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, orð- 

ist svo: 
Útflutningsgjald fellur í gjalddaga, um leið og skip er afgreitt úr höfn eða áður 

en lagt er af stað til útlanda, ef engrar afgreiðslu er beiðzt. Sjávarútvegsmálaráðu- 
neytið getur þó ákveðið, að útflytjendur megi greiða gjaldið, þegar gjaldeyrisskil 
eru gerð, enda sé tryggt, að þau fari fram fyrir milligöngu íslenzks banka, og 
sé tollyfirvaldi fengin ávísun á væntanlegt gjaldeyrisandvirði fyrir gjaldinu. 

14. gr. 
Ákvæði þessa kafla öðlast gildi þegar í stað og taka til útflutnings sjávarafurða 

framleiddra frá og með 15. nóvember 1968. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Sjávarafurðir framleiddar til og með 14. nóvember 1968 eru gjaldskyldar sam- 
kvæmt lögum nr. 53 2. maí 1968, og fer skipting þess eftir þeim lögum. Skulu gjöld 
af fob-verðmæti þeirrar framleiðslu miðuð við það gengi, er gilti til 11. nóvember 
1968, enda hafi afurðirnar ekki verið undanþegnar greiðslu mismunar hins nýja 
sengis og hins eldra í gsengishagnaðarsjóð. 

Útflutningsgjald af söltuðum hrognum samkvæmt 2. gr. laganna skal ekki greitt 
af söltuðum eða niðurlögðum grásleppuhrognum af framleiðslu ársins 1968.
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III. KAFLI 

Um ráðstöfun gengishagnaðar. 

15. gr. 
Fé það, sem kemur vegna úlfluttra sjávarafurða á reikning ríkissjóðs í Seðla- 

bankanum, samkvæmt ákvæði 4. gr. laga nr. 74/1968, um ráðstafanir vegna ákvörð- 

unar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi íslenzkrar krónu, skal lagt í sérstakan 
sengishagnaðarsjóð, er varið skal í þágu sjávarútvegsins, skv. 17. gr. bessara laga, 
og skal sjóður þessi vera í vörzlu Seðlabankans. Áður en umrætt fé er greitt í 
gengishagnaðarsjóð, skal samkvæmt ákvörðun sjávarútvegsmálaráðuneytisins greiða 
af því það, sem talið er í liðum a—g þessarar greinar: 

a) Hækkanir á flutningskostnaði og öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning 
vegna þeirra afurða, sem framleiddar hafa verið fyrir 15. nóvember 1968, en 
fluttar út eftir gengisbreytinguna. 

b) Allt að 30 m.kr. í Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins til greiðslu verðbóta vegna 
framleiðslu frystra fiskafurða ársins 1968. 

ce) Allt að 40 m.kr. til greiðslu uppbóta á saltfisk vegna framleiðslu ársins 1968. 
d) Allt að 3 m.kr. til framleiðenda saltsíldar vegna kostnaðarauka, sem hlýzt af 

sengisbreytingunni, við framleiðslu síldar, sem söltuð var fyrir 15. nóvember 
1968. 

e. Allt að 6 m.kr. til Síldarútvegsnefndar vegna sildarflutninga af fjarlægum miðum 
1968. 

f) Allt að 20 m.kr., sem rekstrarstyrk til togara á árinu 1968. 
g) Útflutningsgjald samkvæmt lögum nr. 4 28. febrúar 1966, um útflutningsgjald 

af sjávarafurðum með áorðnum breytingum, að þeim hluta, sem það er lagt á 
verðmætishækkun vegna gengisbreytingarinnar á útflutningi, sem hefur átt sér 
stað frá og með 15. nóvember 1968. Þetta gildir þó ekki, þegar útflutningur hefur 
verið undanþeginn kvöðinni um að greiða mismun hins nýja gengis og hins 
eldra í gengishagnaðarsjóð, enda greiðist útflutningsgjald þá af öllu andvirði 
vörunnar. Sömu reglur gilda um gjald til Aflatryggingasjóðs samkvæmt 1. 
tölulið 9. gr. laga nr. 77 28. april 1962, um Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, 
svo og gjald samkvæmt 18. gr. laga nr. 55 2. mai 1968, um eftirlit og mat á 
fiski og fiskafurðum, og gjald samkvæmt lögum nr. 40 7. maí 1966, um smíði 
síldarleitarskips og um síldargjald. Útflutningsgjöld, sem ákveðin eru í krónu- 

tölu á smálest, skulu hækkuð til samræmis við gengisbreytinguna. Um ráð- 
stöfun útflutningsgjaldsins fer eftir 2. gr. laga nr. 58 2. maí 1968, um breytingu 
á fyrrgreindum lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum. 

  

16. gr. 
Fé, sem inn kemur vegna sölu skreiðar, samkvæmt 1. målsgr. 15. gr. skal lagt 

til hliðar á sérstakan reikning í Seðlabankanum, og skal sjávarútvegsmálaráðuneyt- 
inu heimilt að ráðstafa því til styrktar skreiðarframleiðendum með hliðsjón af sölu- 
verði skreiðarinnar og kostnaði, sem á hana hefur fallið. Verði afgangur af þessu 
fé, þá gangi hann til gengishagnaðarsjóðs. 

17. gr. 
Gengishagnaðarsjóði skal ríkisstjórnin ráðstafa í þágu sjávarútvegsins sem hér 

segir: 

a) Allt að 34.5% gangi til greiðslu hluta gengistaps vegna fiskiskipa og síldar- 
flutningaskipa.
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Stjórn Fiskveiðasjóðs annast framkvæmd greiðslna þessara samkvæmt regl- 

um, sem sjávarútvegsmálaráðuneytið setur, að fenginni umsögn Landssam- 

bands Íslenzkra útvegsmanna. 

b) Allt að 16.4% gangi til að auðvelda bálum, sem sildveiðar stunduðu sumarið og 

hanstið 1968, að standa í skilum með greiðslu vaxta og afborgana af stofnlánum 

frá árinu 1988 með öðrum hætti en nýjum lánum eða frestun afborgana. Sjávar- 

útvegsmálaráðuneytið setur reglur um greiðslur þessar í samræmi við yfirlýs- 

ingu ríkisstjórnarinnar við verðlagningu Norður- og Áusturlandssíldar sumarið 
1968 og að fenginni umsögn Landssambands ísl. útvegsmanna. 

e) Alt að 18.5% gangi til þess að auðvelda sildarverksmiðium, sem starfræktar 

voru til móttöku sildar af Norðausturmiðum á sumar- og haustvertíð 1968, að 

standa i skilum með greiðslu vaxta og afborgana af slofnlánum, eftir nánari 

ákvörðun sjávarútvegsmálaráðuneylisins og að höfðu samráði við fulltrúa sild- 

arverksmiðjanna. 
Enn fremur er heimilt að greiða af bessu fé til stuðnings Síldarverk:smiðjum 

ríkisins vegna rekstrar leisuskips til síldarílutninga á sumarvertið 1968, eftir 
ákvörðun sjávarútvegsmálaráðuneytisins. 

d) Al að 18.2% gangi til greiðslu á våtryggingaridgjåldum fiskiskipa. 
e) Afgangur gengishagnaðarsjóðs rennur til Fiskveiðasjóðs til veitingar stofniána 

til bolfiskvinnslu, eftir reglum, sem sjávarúlvegsmálaráðuneylið setur. 

18. gr. 
Ákvæði 4, gr. laga nr. 69 25. nóvember 1987, um ráðstafanir vegna ákvörðunar 

Seðlabanka Íslands um nýtt gengi íslenzkrar krónu, eru úr gildi felld, að því er 
tekur til afurða, sem greiddar eru frá og með 15. nóvember 1968. 

Gjört í Reykjavik, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Eggert G. Þorsteinsson. 

Nr. 80. . 31. desember 1968. 

LOG 

um breyting á Iösum nr. 68 31. maí 1968, um tollskrá o. fl. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Á tollskránni í 1. gr. ern gerðar þessar breytingar: 

1. Å 2. kafla: 
Athugasemd c við kaflann orðist svo: 
ce. Dýrafeiti, þó ekki vörur, sem teljast til nr. 02.05 (15. kafli).
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a dd. 

(ej
 

2 

. Athu: 

Å 3. kafla: 
Í stað orðsins „Athugasemdir“ í byrjun kaflans komi: 
Athugasemd. 

sasemd Íb við k 
b. Fiskur (þar með talin 

til manneldis vegna ur 

  

; lindýr, dautt, óhæft 

kafli), eða 

  

   Athugasemd 2 við kaflann falli niður. 
Á 4. kafla: 
Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 
2. Mjólk og rjómi í loftþétttum dósum leist niðursoðin mjólk og rjómi og 

heyrir þannig FN nr. 04,02, Hins s felst mjólk og rjómi, sem aðeins 

    
    

    

hefur verið pasteuriser: 
nema Vörurnar h: afi verið las 

Á 5. kafla: 
Nr. 05.07 orðist svo: 
05.07 Hamir og aðrir hlutar af fus 

og hlutar af fjöðrum (hvort 
ekki) og dúnn, óunnið eð: 

eða frágengið til geymslu; 
Á 8. kafla: 
Nr. 08.11 orðist svo 
08.11 Á vextir niðurlagð ir til geymslu um stundarsakir (t. d. með brennisteins- 

t . 
dioxydsasi, salilegi, brennisteinssýrlingi eða annari niðurlagningarupp- 

lausn), en í þessu ástandi óhæfir til neyzlu þegar í stað. 
Á 13. kafla: 
Nr. 13.03 orðist svo: 
13.03 Jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu; pektinefni, pektinöt og pektöt; 

agar-agar og Önnur plöntuslím og hleypiefni unnin úr efnum úr jurta- 
ríkinu. 

Á 15. kafla: 

15.12 orðist svo 
15.12 Feiti og olía úr jurta- eða dýraríkinu, vetnað að nokkru eða öllu leyti, 

eða gerð föst eða hert með öðrum hætti, en ekki frekar unnin. 
Á 17. kafla: 

Athugasemd 1 bh við kaflann orðist svo: 

b. Kemiskt hreinn sykur, nema sykrósi, glúkósi og laktósi (nr. 29.43); 

Á 25. kafla: 

Athugasemd 2 h við kaflann orðist svo 

h. Rit- og teiknikrít; klæðskera- og billardkrít (nr. 98.05). 

öðhreinsað eða Þeptoniserað, ekki niðursoðið, 

ar niður í loftþéttar dósir. 

   
   

  

5 áföstum fjöðrum eða dún, fjaðrir 
jaðrarnir hafa verið jafnaðir eða 

rekar unnið en hreinsað, sótthreinsað 

fjaðr aúrgangur eða hlutar af fjöðrum. 

    

. Nr. 25.13 orðist svo: 
1 25.13 Vikursteinn (pimpsteinn); smer; rgi l; náttúrlegt kórund, náttúrlegt granat 

og önnur náttúrleg slípiefni, einnig hitameðfarin. 
. Nr. 25.17 orðist svo: 

25.17 Smásteinar og mulinn og brotinn » hitameðfarið), muln- 

ingur, asfalthúðaður mulnin gur og önnur möl, sem venjulega er notuð 

i steinsteypu, til vega- eða járnbrautarlagninsar o. þ. h.; tinna og fjöru- 

möl, einnig bitameðfarið; korn og spænir (einnig hitameðfarið) og duft 
þeirra steintegunda, sem teljast til nr. 25.15 eða 25.16. 

Nr. 25.32 orðist svo: 

25.32 Náttúrlegt strontíumkarbónat (eir 

jarðefni, ót. a.; brotin leirvara. 

  

sig brennt), bå ekki strontíumoxyd; 

 



Nr. 80. 316 31. desember 1968. 

10. 

11. 

12. 

e. 

a. 

b. 

C. 

Á 26. kafla: 
Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 
2. Orðið málmgrýti í nr. 26.01 tekur til jarðefna, sem notuð eru í málmiðnaði 

til vinnslu á kvikasilfri eða málmum þeim, sem teljast til nr. 28.50 eða til 
XIV. eða XV. flokks, einnig þótt þau séu í einstökum tilvikum ætluð til 
annars. Nr. 26.01 tekur hins vegar ekki til jarðefna, sem hafa sætt meðferð, 
sem ekki setur talizt venjuleg í málmiðnaði. 

. Á 27. kafla: 
Athugasemd 1 a við kaflann orðist svo: 

a. Aðsreind kemískt skýrgreind lífræn efnasambönd, önnur en hreint metan, 
sem telst til nr. 27.11; eða 

. I stað orðanna „Sem jarðolía eða skifuolía“ í upphafi athugasemdar 3 við 
kaflann komi: Sem jarðolía og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum. 

„Í stað orðanna „tjara framleidd úr blöndu af biki ....“ í nr. 27.06 og texta 

númersins þar á eftir komi: tjara framleidd úr blöndu af biki ásamt kreósót- 
olíu eða ásamt annarri olíu framleiddri úr koltjöru með eimingu. 

. Nr. 27.09 orðist svo: 

27.09 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, óhreinsaðar. 
Nr. 27.10 orðist svo: 
27.10 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, hreinsaðar; 

vörur ótaldar annars staðar, sem í er minnst 70% af jarðolíum eða 

olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum miðað við þunga, enda séu 
þessar olíur einkennandi fyrir vörurnar. 

. Nr. 27.14 orðist svo: 

27.14 Jarðolíubítúmen, jarðolíukoks og önnur úrgangsefni frá jarðolíum eða 
olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum. 

Á 28. kafla: 
Athugasemd 2 við kaflann orðist svo: 
Auk díthionita (hydrósúlfit), sem Þaldið er í óbreyttu ástandi með lífrænum 

efnum, og súlfooxylata (nr. 28.36), karbónata og perkarbónata ólífrænna basa 
(nr. 28.42), einfaldra og komplexra cyanida ólífrænna basa (nr. 28.43), fúl- 
mínata, cyanata og tíócyanata ólífrænna basa (nr. 28.44), lífrænna efna, sem 
teljast til nr. 28.49—28.52 og karbída málmleysingja og málma (nr. 28.56), 
teljast einungis eftirtalin kolefnasambönd til þessa kafla: 
a. Oxyd kolefnis, blásýra, fúlmín-, Ísócyan-, tíócyan- og aðrar einfaldar eða 

komplexar eyanósýrur (nr. 28.13); 
b. Oxyhalógeníd kolefnis (nr. 28.14); 
c. Dísúlfid kolefnis (nr. 28.15); 

d. Tíokarbónöt, selenókarbónöt, tellúrkarbónöt, selencyanöt, tellúrócyanðt. 
tetratiócyandiammíinókrómöt og önnur komplex cyanöt lífrænna basa 
(nr. 28.48); 

e. Fast vatnsefnisperoxyd (nr. 28.54), kolefnisoxysúlfíd, tíókarbónylhalógenid, 
cyanógen — halógenid og cyanamid og málmderívatar þeirra (nr. 28.58) 
aðrir en kalsíumecyanamid, sem inniheldur ekki meira en 25% af köfnunar- 

efni miðað við þunga, og þurrt anhydríd (31. kafli). 
Í athugasemd 5 við kaflann komi ný málsgrein svo hljóðandi: 

Nema annað leiði af orðalagi einstakra tollskrárnúmera, teljast tvöföld 
sölt og komplexsölt til nr. 28.48. 
Nr. 28.05 orðist svo: 
28.05 Alkalí-, jarðalkali- og sjaldgæfir jarðalkalímálmar; yttríum og scandium; 

kvikasilfur. 
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13. 

d. 

m. 

b. 

“m
m 

Nr. 28.15 orðist svo: 
28.15 Súlfíd málmleysingja; fosfórtrísúlfíd. 
Í stað orðsins „upplausn“ í lok nr. 28.16 komi: vatnsupplausn. 

. Nr. 28.27 orðist svo: 

28.27 Blyoxyd; blymenja og gul menja. 

. Nr. 28.28 ordist svo: 
28.28 Hydrazin og hydroxylamin og ólífræn sölt þeirra, aðrir ólífrænir basar 

og málmoxyd, hydroxyd og peroxyd. 
. Orðin „þar með talin“ í nr. 28.35 falli niður. 

Orðin „þar með talin“ og sviginn í nr. 28.42 falli niður. 
. Nr. 28.44 orðist svo: 

28.44 Fúlmínöt, cyanét og tíocyanöl. 
<. Nr. 28.45 orðist svo: 

28.45 Sílíköt, venjulegt natríum- og kalíumsílíkat. 
. Nr. 28.52 orðist svo: 

28.52 Ólífræn eða lífræn sambönd thóróíums, úraníums, sem breytt hefur verið 

í U 235, sjaldsæfra jarðalkalímálma, yttríums eða scandíums, einnig 
þótt þeim sé blandað saman. 

Nr. 28.53 orðist svo: 

28.53 Fljótandi andrúmsloft (einnig þótt eðalgösin hafi verið fjarlægð), sam- 

þjappað andrúmsloft. 
. Nr. 28.54 orðist svo: 

28.54 Vatnsefnisperoxyd (þar með talið fast vatnsefnisperoxyd). 
. Nr. 28.58 orðist svo: 

28.58 Önnur ólífræn sambönd (þar með talið eimað vatn, vatn til mælingar 

á rafmagnsmótstöðu og vatn af áþekkum hreinleika); amalgöm önnur 
en amalgöm góðmálma. 

Á 99. kafla: 
. Athugasemd 1 b við kaflann orðist svo: 

b. Blöndur af tveimur eða fleirum jafnhlutaefnum (somers) hins sama 
lífræna sambands (einnig þótt séu blönduð óhreinindum), þó ekki blöndur 
af ísómerum acykliskra karbonhydrída (nema stereðisómerum), jafnt 

mettuð sem ómettuð (27. kafli). 

Athugasemd 1 c við kaflann orðist svo: 

Vörutegundir, sem teljast til nr. 29.38—-29.42, að báðum númerum meðtöldum, 

eða sykureter og sykurester og sölt þeirra, sem teljast til nr. 29.43, eða vöru- 
tegundir, sem teljast til nr. 29.44, einnig þótt þær séu ekki kemískt skýrgreindar. 

. Athugasemd 2 c við kaflann orðist svo: 
c. Metan (nr. 27.11). 

- Athugasemd 5 b við kaflann orðist svo: 
bh. Esterar myndaðir úr etanóli eða glyceróli með sýrueinkennandi lífrænum 

samböndum, sem teljast til undirkaflanna I—VII, flokkast í sama toll- 

skrárnúmer og viðkomandi sambönd með sýrueinkennum. 
- s „ Aftan við orðin „innri etera“ í 1. línu athugasemdar 7 við kaflann bætist: 

innri hemi-acetala, og aftan við orðin „anhydrída marggildra sýrna“ í 4. línu 
bætist: hringliða estera af margliðuðu alkóhóli með marggildum sýrum. 

. Nr. 29.24 orðist svo: 

29.24 Kvaterner ammóníumsölt og hydroxyd; lesitín og önnur fosfóraminó- 
lípíd. 

. Nr. 29.35 orðist svo: 

29.35 Mishringliða (heteróeyclísk) sambönd; núkleinsýrur. 

A4l
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„Nr. 29.37 orðist svo: 

29.37 Súltón og súltöm. 
. Nr. 29,38 orðist svo: 

(bar með talin náttúrleg 
sem vítamín, og blöndur 

29.38 Próvítamín og vitamin, 
konsentröt), derivatar þeirr 
þessara efna, einnig í upplausn. 

Nr. 29.89 orðist svo: 
29.39 Hormón, náttúrleg eða tilbúin, og derívatar þeirra, notaðir aðallega sem 

hormón. 

Á 30. kafla: 
Aftan við orðin „í mældum skömmtum“ í athugasemd í b við kaflann komi: 

eða mótuð. 

   

sóðmálmar)“ í athugasemd 1 A 
við kaflann falli niður. 

Á 31. kafla: 
Í stað „16“ í athugasemd 1 A ! 

Á 32. kafla; 
Athugasemd í b við kaflann < prðisi 

b. Tannöt og aðrir tannind 
29.42, 29,44 eda 35.01—835.04, 

Æret 
Í stað orðsins „Málmdutt“ í 

somi: 16.3. a
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beirra efna, sem teljast til nr. 29.38— 
   

     
6 b komi: Málmur. 

. Orðið „önnur“ í i 2. línu í nr. 32.09 falli niður. 

Á 34. kafla: 
I stað orðanna „eða skifuoli 
kenndum efnum. 

66 í athugasemd 3 við kaflann komi: eða tjöru- 

. Nr. 34,03 orðist svo: 

  

31.03 Smurefni og efnablöndur notaðar við oliu- og fitumeðferð vefnaðar, 
leðurs eða annarra efna, þó ekki efnablöndur, sem innihalda 70% eða 
meira, miðað við þunga, af olíum unnum úr jarðolíu eða olíum unnum 
úr tjörukenndum efnum. 

Á 35. kafla: 
Nr. 35.05 orðist svo 
35.05 Dextrín og dextrínkt ístur; uppleysanieg eða brennd sterkja; sterkju- 

klístur. 
Á 36. kafla: 
Í stað orðanna „annað svipað eldsneyti“ í athugasemd 2 a við kaflann komi: 

annað svipað tilbúið eldsneyti. 
Á 37. kafla: 

Nr. 37.01 orðist svo 

37.01 Ljósnæmar Plötur og blaðfilmur, ólýstar, úr hvers konar öðru efni en 
pappir, pappa eða vefnaði. 

Á 39. kafla: 
Athugasemd 2 c við kaflann orðist svo 

c. Bósól, fljótandi polyisóbútylen og áþekk tilbúin efni framleidd með 
pólýmerisation eða pólýkondensation. 

Á 40. kafla: 
Athugasemd 2 a við kaflann orðist svo: 

a. Prjónavoð og heklvoð eða vörur úr beim, teygjanlegur vefnaður eða 
vefnaður með innsettu eða innofnu gúmmíi (annað en flutnings-, færi- 
eða lyftibönd eða belti, úr gúmmíkenndu prjónuðu eða hekluðu efni, sem 

telst til nr. 40.10); aðrar teygjanlegar spunavoðir eða vörur úr þeim.
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b. 

k. 

Athugasemd 2 b við kaflann orðist svo: ; 
b. Slöngur úr spunaefnum og åbekkar leiðslur år spunaefni med gúmmií- 

bynnu að utan- eða innanverðu (nr. 59.15). 
. Ur athugasemd 2 c við kaflann fari: nr. 40.06 og 

. Athugasemd 2 e við kaflann orðist svo: 
e. Trefjadúkur, gegndreyptur eða þakinn með guåmmii, eða með gummi sem 

bindiefni, hver sem þyngdin er á hvern fermeter, og vörur úr honum. 

. Síðasta málsgreinin í athugasemd 2 orðist svo: 
Plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmíi, frauðgúmmiíi eða svamp- 

gúmmíi, í tengslum við spunsefni, og vörur úr þeim, skulu þó teljast til 40. 
kafla, ef spunaefnið er aðeins notað til styrktar. 

„Í stað orðanna „teygja við 15% til 209 GC hila“ í 5. og 6. línu athugasemdar 
4 a við kaflann komi: mynda ósveigjanleg efni, sem við 15? til 20? C hita má 
teygja, og aftan við orðin „upphafleg lengd“ í 8. línu sömu athugasemdar 
bætist: sín. 

- Athugasemd 5 við kaflann orðist svo: 
5. Til nr. 40.01 og 40.02 telst ekki: 

a. Náttúrlegt og tilbúið gåmmilatex (þar með talið forvúlkaníserað gúmmií- 
latex) blandað vúlkaniseringsefnum eða hvetjandi efnum, fylliefnum eða 
styrktarefnum, mýkingareínum, Hlarefni (þó ekki Htarefni, sem aðeins 
er bætt við til auðkenningar) eða öðrum efnum; þó telst latex, sem 
aðeins hefur verið stabílíserað eða innsoðið, og latex, sem er viðkvæmt 

fyrir hita, og elektrøpositivt latex, til nr. 40.01 eða 40.02, hvort sem 

við á. 
b. Gúmmí, sem hefur verið blandað sóti (einnig með viðbót af jarðolíu) 

eða kísilsýru (einnig með viðbót af jarðolíu) á undan útfellingu eða 
hvers konar efni eftir útfellingu. 

c. Blöndur þeirra efna, sem tilgreind eru í athugasemd 1 við þennan kafla, 
einnig með viðbót annarra efna. 

- Athugasemd 8 við kaflann orðist svo: 
8. Í nr. 40.06 telst forvúlkaníseruð gúmmíkvoða (latex) vera óvúlkaníseruð 

gummikvoda (latex). 

Í nr. 40.0/—40.14 skal balata, gúttaperka og áþekk náttúrleg teygjan- 
leg efni, og faktis unnið úr olíu, og slík efni endurunnin úr þessum vöru- 
tegundum, teljast vúlkaníserað gúmmí, einnig þótt þær hafi ekki verið 
vúlkaniseraðar. 

. Nr. 40.01 orðist svo: 

40.01 Náttúrlegi gúmmiílatex, einnig blandað tilbúnu gúmmiílatexi; forvúlkanis- 
erað náltúrlegt gúmmílatex; náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka og 
áþekk náttúrleg teygjanleg efni. 

. Nr. 40.02 orðist svo: 

40.02 Tilbúið gervilatex; forvúlkaníserað gervilatex; gervigúmmií; faktis unnið 
úr olíum. 

Nr. 40.04 orðist svo: 
40.04 Úrgangur og afklippur af toggúmmíi; slitnar vörur úr toggúmmiíi, sem 

aðeins eru hæfar til endurvinnslu á gúmmíi; duft unnið úr úrgangi eða 
slítnum vörum úr toggúmmiíi. 

. Nr. 40.05 orðist svo: 

40.05 Plötur, þynnur og bönd úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu súmmiíi eða gervi- 
gummii, þó ekki reyktar þynnur eða krepþynnur, sem teljast til nr. 
nr. 40.01 eða 40.02; korn úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða
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gervigúmmiíi tilbúið til vúlkaniseringar; óvúlkaniserað náttúrlegt gummi 
eða gervigúmmií, sem fyrir eða eftir útfellingu hefur annað hvort verið 
blandað sóti (með eða án viðbótar af jarðolíu) eða kísilsýru (með eða 
án viðbótar af jarðolíu) í þess konar lögun, sem þekkt er undir heit- 
inu „masterbatch“. 

. Nr. 40.06 orðist svo: 

40.06 Óvúlkaniserað náttúrlegt gúmmí eða gervigúmmií, þar með talin gúmmií- 
kvoða (latex) annars konar lögunar eða í öðru ástandi (í. d. stengur, 
pípur og snið — prófílar —, upplausnir og jafnblöndur); vörur úr 
óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða gervigúmmiíi (t. d. húðað eða 

segndreypt spunaefni; hringir og skífur). 

Á fyrirsögn VIII. flokks: 
Í stað „handtöskur o. þ. h.“ í fyrirsögninni komi: handtöskur og áþekk ílát. 
Á 41. kafla: 

a. Athugasemd 1 c við kaflann orðist svo: 
c. Húðir eða skinn með hárum, óunnin, sútuð eða unnin (43. kafli). 

Til nr. 41.01 teljast þó óunnar húðir eða skinn, með hárum, af nautpeningi 

(þar með taldir vísundar), af hestum og öðrum dýrum af hestaættinni, 

sauðfé og lömbum (þó ekki persían, astrakan, karakúl og áþekk lamb- 
skinn, og skinn af indverskum, kínverskum, mongólskum og tíbetskum 
geitum og kiðlingum), svínum (þar með moskussvín), hreindýrum, 

semsum, gazellum, rádýrum, elgum, krónhjörtum og af hundum. 
. Nr. 41.08 orðist svo: 

41.08 Lakkleður og gervilakkleður; málmþakið leður. 

Á 42. kafla: 
. Í stað „handtöskur o. þ. h.“ í fyrirsögn 42. kafla komi: handtöskur og áþekk ílát. 
. Nr. 42.02 orðist svo: 
42.02 Ferðabúnaður (t. d. ferðaskrínur, fataskrínur, hattöskjur, ferðatöskur, 

bakpokar), innkaupatöskur, handtöskur, skólatöskur, skjalatöskur, 

veski, pyngjur, snyrtiskrín, verkfæraskrín, tóbakspungar, slíður, skrín, 
öskjur (fyrir vopn, hljóðfæri, sjónauka, skartgripi, flöskur, hálsbúnað, 
skófatnað, bursta) og áþekk ílát, úr leðri, leðurlíki, vúlkanfiber, plast- 

plötum, plastþynnum, pappa eða vefjarefnum. 
. Aftan við orðin „Vörur úr þörmum“ í nr. 42.06 komi innan sviga: (þó ekki 
silkiormaspuna). 

Á 43. kafla: 
Aftan við orðin „loðskinnshlutar og afklippur“ í nr. 43.02 komi: sútað eða 
unnið. 
Á 44. kafla: 
Nr. 44.14 orðist svo: 
44.14 Viður sagaður, skorinn eða flagaður eftir endilöngu, en ekki frekar 

unninn og ekki yfir 5 mm að þykkt; spónaþynnur og þynnur í krossvið, 
ekki yfir 5 mm að þykkt. 

. Nr. 44.15 orðist svo: 
44.15 Krossviður og aðrar áþekkar límdar trjávörur (þar með talinn spón- 

lagður trjáviður og aðrar límdar plötur); innlagður viður (með áteikn- 
uðu eða máluðu mynstri). 

Á 48. kafla: 
Nr. 48.08 orðist svo: 
48.08 Síublokkir, þynnur og plötur úr pappírsmassa.
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Á athugasemdum við XI. flokk: 
. Upphafið á athugasemd 2 A við flokkinn orðist svo: 

2. A. Vörur, sem geta talizt til einhvers númers i 5057. kafla og eru úr 

tveimur eða fleiri trefjarefnum, flokkast samkvæmt eftirgreindum reglum: 

. Athugasemd 3 A c 1 við flokkinn orðist svo: 
1. Pólerað eða fágað, þegar lengdin á kílógramm, margfölduð með tölu 

þráðanna, er minni en 7.000 metrar. 

Upphafið á athugasemd 6 b við flokkinn orðist svo: 
b. Vörur fullofnar og saumaðar og tilbúnar til notkunar. 

Á 58. kafla: 
Fyrri málsliður athugasemdar 2 við kaflann orðist svo: 
Nr. 58.01 og nr. 58.02 taka auk gólfteppa (þar með taldir gólfdreglar og 
mottur) einnig til annarra áþekkra vara, enda þótt þær séu ætlaðar til annarr- 

ar notkunar. 
Á 59. kafla: 
Athugasemd 3 við kaflann orðist svo: 
3. Með spunavörum gegndreyptum, húðuðum eða límdum saman með gúmmíi 

í nr. 59.11 er átt við: 
a. Spunavörur gegndreyptar, húðaðar eða límdar saman með gúmmíi: 

1. að þunga ekki yfir 1% kg/m?, eða 
2. að þunga yfir 1% kg/m?, þegar magn spunatrefjanna er yfir 50% 

af þunga vörunnar. 
b. Efni úr samhliðalögðu garni límdu saman með gúmmii, hver sem þungi 

þess er á fermeter, og 
c. Plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmíi, frauðgúmmiíi eða svamp- 

gúmmíi í sambandi við spunavöru, þó ekki þær vörur, sem teljast til 
40. kafla, sbr. síðustu málsgrein athugasemdar 2 við 40. kafla. 

. Nr. 59.03 orðist svo: 

59.03 Trefjadúkur, önnur sams konar trefjaefni, og vörur úr slíkum efnum, 

einnig gegndreypt eða húðuð. 
. I stað orðanna „og annar vefnaður til hattagerðar eða svipaðra nota“ í lok 

nr. 59.07 komi: og aðrar áþekkar vörur til hattagerðar eða svipaðra nota. 
Á 64. kafla: 
Í stað orðanna „(nema úr flóka)“ í athugasemd 1 a við kaflann komi: (nema 
úr flóka eða trefjadúk). 

Á 69. kafla: 
Eftirgreindur nýr liður, b-liður, skal koma í athugasemd 2 við 69. kafla og 
skulu núverandi bókstafstákn á hinum liðunum breytast úr b—g i c—j: 

b. „Cermets“, sem telst til 81.04. 

Á 78. kafla: 
. Å stað orðanna „þykkt mest 125 mm“ í fyrri málslið athugasemdar 1 n við 
kaflann komi: af hvaða þykkt sem er. 

. Í athugasemd 1 p við kaflann komi ný málsgrein svo hljóðandi: 
Skýrgreiningin tekur einnig til steypustyrktarjárns, sem — að slepptum 

minniháttar raufum, brúnum og annarri missmíði framkominni við völs- 
unina — svarar til ofangreindrar skýrgreiningar. 

. Nr. 73.16 orðist svo: 

73.16 Eftirgreindar vörur til lagningar á járnbrautum og sporvagnabrautum: 
Teinabrautir, öryggisteinar, skiptiteinar, tengispor, skiptistykki, trjónu- 
stengur, tannhjólateinar, brautarbitar, tengispangir, teinafestingar, fest- 

ingafleygar, undirstöðuplötur, teinagrip, teinastengur, festiplötur og 

annað efni sérstaklega ætlað til lagningar járnbrauta og smíði þeirra.
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3ð. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

d. 

S
s
 9 

Nr. 73.37 orðist svo: 
73.37 Katlar (þó ekki gufukallar, sem teljast til nr. 84.01) og miðstöðvar- 

ofnar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli; loft- 
hitarar og lofthitadreifarar (þar með slíkir, sem geta dreift köldu eða 
fersku lofti), ekki rafmagnshitaðir, með innbyggðri hreyfilknúinni viftu 
eða blásara, og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 

01 Miðstöðvarkatlar og hlutar til þeirra ......0000.00 0... 0... 35% 
02 Miðstöðvarofnar og hlu!ar til þeirra, þar með talin ofnrif .... 35% 
03 Hálfunnir miðstöðvarofnar og hálfunnin ofnrif, eftir nánari skýr- 

greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneywtisins .................. 15% 
69 Annað ..........000 ere tevsser 35% 

Á 74. kafla: 
Í stað orðanna „(þó ekki einangraðir rafmagnsstrengir)“ í lok nr. 74.10 komi: 

(þó ekki einangraðar raftaugar og rafstrengir). 

Á 76. kafla: 
„Í stað „0.15% í athugasemd 1 c við kaflann komi: 0.20. 

. Í stað „0.15 mm“ í nr. 76.04 komi: 0.20 mm. 
„Í stað orðanna „þó ekki einangraðir rafmagnsstrengir“ í nr. 76.12 komi: þó 
ekki einangraðar raftaugar og rafstrengir. 

Á 81. kafla: 
. Á eftir orðinu „úraníum“ í fyrri málslið athugasemdarinnar við kaflann komi: 
breyit í U 235. 

. Á eftir síðari málslið athugasemdarinnar við kaflann komi: og „cermets“. 
. Á eftir „cermets“ í nr. 81.04 komi: óunnið og unnið, og vörur úr því. 

Á 82. kafla: 
Athugasemd 1 hb orðist svo: 

b. Málmkarbíd. 

Á athugasemdum við XVI. flokk: 
- Athugasemd 1 a við flokkinn orðist svo: 

a. Vélareimar, færi- eða lyflubönd eða reimar úr plasti, sem telst til 39. 
kafla, eða úr vúlkaniseruðu gúmmíi (nr. 40.10); eða aðrar vörur úr tog- 

gúmmíi til tækninota, t. d. undirlagsskífur (nr. 40.14). 
. Athugasemd Í g við flokkinn orðist svo: 

g. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 
við XV. flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr 

plasti (sem yfirleitt teljast til nr. 39.07). 
. Athugasemd 1 n við fiokkinn orðist svo: 

n. Skiptiverkfæri, er teljast til nr. 82.05, og burstar, sem eru hlutar af vélum 
og teljast til nr. 96.02. Ábekk skiptiverkfæri flokkast eftir efninu í þeim 
hluta tækisins, sem afköst þess velta á (t. d. í 40., 42., 43., 45. eða 59. 

kafla, eða nr. 68.04 eða 69.09); eða 

Á 84. kafla: 
. Í stað orðanna „ávallt til einhvers af fyrrnefndum númerum, en eigi til hinna 

síðar nefndu“ í athugasemd 2 við kaflann komi: eftir því, sem við á, til einhvers 
af nr. 84.01—84.21. 

. Nr. 84,07 orðist svo: 

84.07 Vatnsaflsvélar og hreyflar (þar með talin vatnshjól og vatnshverflar). 
. Aftan við orðið „graftrar“ í nr. 84.23 komi: uppfyllingar. 

Á 85. kafla: 
„Aftan við orðin „og/eða útvarpstæki“ í nr. 85.15.11 komi: og/eða segul- 

bandstæki.
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b. Aftan við orðin „einnig með innbyggðum grammófón“ í nr. 85.15.21 komi: 
o 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

as
 

b. 

og/eða segulbandstæki. 
Orðin „sjálfvirkir spennustillar, á viðnámi, spani eða hreyfilknúnir 

með tifandi snertum“ í nr. 85.19 í: Sur. 
Í stað orðanna „kristaltvískautar, Krista tlþrískautar og aðrir kristallokar“ í nr. 

85.21 komi: innbyggðir kristallokar (transitorar) og áþekkir innbyggðir hlutar 

af hálfleiðurum. 

í athugasemdum við XVI. flokk: 
Athugasemd 2 b við flokkinn orðist svo: 

b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 
við XV. flokk, úr ódýrum málmum (KV. flokkur), eða áþekkar vörur úr 

plasti (sem yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

Á 86. kafla: 
Nr. 86.02 orðist svo: 
86.02 Rafknúnir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, knúnir af rafhlöðu eða 

utanaðkomandi raforku. 

Á 87. kafla: 
Á eftir orðinu „snjóplógar“ í nv. 37.03 komi: göluhreinsibifreiðar. 
Fyrirsögnin á XVII. flokki orðist svo 
Oyptísk., mynda kvikmynda-, mæli-, prófunar-, nákvæmni-, skurðlækna- 

og lækninga-tæki og áhöld: Úr og klukkur; hljóðfæri; hljóðupptöku- og hljóð- 
flutning stk segulmögnuð mynda- og DD óku og mynda- og hljóð- 

flutningstæki fyrir sjónvarp; hlutar til } i 

Å 90. kafla: 

   
66 

      

. Á eftir „til nr. 70.07” í athugasemd 1 d við kaflann bætist: nr. 70.11, 

Athugasemd Í e við kaflann orðist svo: 
e. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við 

XV. flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr 

plasti (sem yfirleitt teljast til nr. 39.07). 
Aftan við athugasemd 6 c við kaflann komi nýr undirliður d. 

d. ri irkir stillar fyrir rafmagnsstærðir, og tæki eða áhöld til sjálfvirkrar 
tfjórnunar á stærðum, sem FR eru rafmagnsstærðir, og byggist rekstur 

Þeirra á rafimagnsfyrirbæri, sem er breytilegt eftir því hvað það er, sem 
Þau eiga að stjórna 

Á 91. kafla: 
Athngasemd 3 við kaflann orðist svo: 
3. Til bessa kafla teljast ekki hlutar til almenr ara nota, eins og þeir eru skýr- 

greindir í athugasemd 2 við XV. flokk, úr rum málmum (XV. flokkur), 
eða áþekkar vörur úr plasti (sem yfirleitt t til nr. 39.07). Kaflinn tekur 

ekki heldur til lóða, úra- eða klukkugle erja, úrfesta eða úrarmbanda, hluta 

til rafbúnaðar, kúlulega eða kúlna í þær. Fjaðrir í klukkur og úr flokkast 
sem hlutar til úra og klu ík kna (nr. 91.11). 

Á 92. kafla: 
Fyrirsögn kaflans orðist svo 
Hljóðfæri, hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki; segulmögnuð mynda- og hljóð- 
upptökutæki og mynda- og hljóðfininingstæki fyrir sjónvarp; hlutar og fylgi- 
tæki til þessara tækja. 
Athugasemd 1 b við kaflann orðist svo: 

b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 

við XV. flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr 

plasti (sem yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

Ss 
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49. 

50. 

öl. 

C. 

Nr. 92.11 orðist svo: 
92.11 Grammófónar, hljóðritarar og önnur hljóðupptöku- og hljóðflutnings- 

tæki, þar með taldir plötu- og segulbandsspilarar, með eða án hljóð- 

höfuðs; tæki fyrir segulupptöku og segulendurskil á hljóði og myndum 

fyrir sjónvarpsstarfsemi: 
01  Grammófónar og plötuspilarar .........0.002000 0000... 75% 
02 Tæki fyrir segulupptöku og segulendurskil á hljóði og myndum 

fyrir sjónvarpsstarfsemi .........00220 0... eens 35% 
09 Annað ...........cccnse ss 75% 

. Nr. 92.12 orðist svo: 
92.12 Grammófónplötur og aðrar hljóðupptökur; mót til framleiðslu á 

grammófónplötum; óskornar grammófónplötur tilbúnar til hljóðupptöku, 
filmur til vélrænnar hljóðupptöku, vírþráður, ræmur og annað þess 
háttar af því tagi, sem almennt er notað til hljóðupptöku eða áþekkrar 

upptöku. 

. Nr. 92.13 orðist svo: 

92.13 Aðrir hlutar og fylgiáhöld til tækja, sem teljast til nr. 92.11. 

Á 93. kafla: 
Athugasemd 1 b við kaflann orðist svo: 

b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 
við XV. flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr 

plasti (sem yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

Á 94. kafla: 
. Athugasemd 1 e við kaflann orðist svo: 

e. Hlutar til almennra nota eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 
við XV. flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr 
plasti (sem yfirleitt teljast til nr. 39.07); enn fremur peningaskápar, er 
teljast til nr. 83.03. 

. Nr. 94.04 orðist svo: 

94.04 Rúmbotnar; rúmfatnaður eða áþekkur húsbúnaður, með fjöðrum eða 

bólstraður eða hið innra úr hvers konar efni, eða úr útþöndu frauð- eða 
svampgúmmiíi, eða úr útþöndu frauð- eða svampplasti, einnig með yfir- 
klæði (t. d. dýnur, stungnar ábreiður, sængur, æðardúnssængur, sessur, 

púðar og koddar). 

Á 97. kafla: 
Athugasemd 1 k við kaflann orðist svo: 

k. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 

við XV. flokk, úr ódýrum málmum (XV. flokkur), eða áþekkar vörur úr 
plasti (sem yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

Á 98 kafla: 
. Athugasemd 1 c við kaflann orðist svo: 

c. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við 
XV. flokk úr ódýrum málmum (XV. kafli), eða áþekkar vörur úr plasti 

(sem yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

. Nr. 98.07 orðist svo: 

98.07 Dagsetningar-, innsiglis- og tålusetningarstimplar (par med talin tæki til 
prentunar eða áletrunar á vörumiða), ætlað til notkunar í höndunum; 
letur og leturhaldarar til handstimplunar. 

Í stað orðanna „og fatahluta“ í nr. 98.13 komi: eða fatahluta.
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2. gr. 
Á 3. gr. eru gerðar þessar breytingar: 

. Aftan við orðin „til númera í 13.“ í 33. lið 3. gr. komi: 17., 

. Aftan við 33. líð 3. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Þá skal ráðuneytinu heimilt að ákveða, að tollar af eftirtöldum vörum, sem 

breytast við gildistöku laga þessara, skuli vera þeir sömu og áður: Fast vatns- 
efnisdioxyd, plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmíi, frauðgúmmíi eða 
svampgúmmiíi, í tengslum við spunaefni, skófatnaður úr trefjadúk, án viðfests 
sóla, og alúminíumplötur af þykktinni 0.15 mm að 0.20 mm. 

3. gr. 
Í A-lið, um tollverð og verðtollun, í II. kapítula laganna breytast greinar 

þannig: 

. 5. gr. orðist svo: 
Tollverð (tollreikningsverð) verðtollsskyldrar vöru er eðlisverð (normal- 

verð) hennar, og er með því átt við það verð, sem myndi fást fyrir vöruna á 
frjálsum markaði í viðskiptum kaupanda og seljanda, sem eru hvorir öðrum 
óháðir, á þeim tíma, sem varan er tekin til tollmeðferðar. 

Við ákvörðun eðlisverðs skal við það miðað, 
a. að varan sé afhent kaupanda á innflutningsstað í innflutningslandinu, 
b. að seljandi beri allan kostnað, gjöld og önnur útgjöld við sölu og flutning 

vörunnar til innflutningsstaðar og afhendingu hennar þar, en 
c. kaupandi greiði alla tolla og önnur gjöld, sem falla á vöruna í innflutn- 

ingslandinu. 
Innflutningsstaður vöru telst sá staður, þar sem hún er affermd úr farar- 

tæki, sem flutti hana til landsins. 
. 6. gr. orðist svo: 

Kostnaður sá, gjöld og önnur útgjöld, sem greind eru í b-lið 2. málsgr. 

þessarar greinar, skulu innifalin í eðlisverði, og telst þar til m. a.: 

1. Flutningsgjald og annar flutningskostnaður. 
2. Vátrygging. 
3. Umsýsluþóknun. 
4. Miðlaraþóknun. 
5. Kostnaður, gjöld og önnur útgjöld vid að gefa út utan innflutningslandsins 

skjöl, sem nauðsynleg eru við flutning vöru þangað, þar með talin gjöld til 
ræðismanna. 

6. Tollar og önnur gjöld, sem falla á vöru utan innflutningslandsins, að frá- 
dregnum endurgreiðsluupphæðum. 

7. Umbúðakostnaður, vinnulaun og annar kostnaður við umbúðir. 
8. Fermingarkostnaður. 

Ef vara er send lengra en til fyrstu tollhafnar, er hægt hefði verið að afferma 
hana á, má draga frá flutningsgjaldsauka þann og sendingarkostnað, sem sá 
framhaldsflutningur hefur valdið, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir þeim 
kostnaðarauka. Þá skal og heimilt með sama skilyrði að draga frá þann hluta 
flutningsgjalds, sem greiddur er vegna slæmrar aðstöðu við affermingu, eða vegna 
þess, að farartæki affermir á fleiri stöðum en einum, ef gerð er fullnægjandi 
grein fyrir þeim kostnaðarauka. 

Sé vara vernduð með einkaleyfi eða mynsturvernduð, eða hún er flutt hingað 
með erlendu vörumerki eða í því skyni að seljast hér með slíku vörumerki, skal 
eðlisverðið taka til verðmætis réttarins til að nota einkaleyfið, mynstrið eða 
vörumerkið. 

A 42
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3. 7. gr. orðist svo: 
Við sölu á frjálsum markaði milli kaupanda og seljanda, sem eru óháðir 

hvorir öðrum, skal við það miðað, 

a. að verðið sé eina endurgjaldið fyrir vöruna, 
b. að það hafi ekki áhrif á verðið, að sérstakt samband, fjárhagslegt, við- 

skiptalegt eða einhvers annars eðlis, hvort heldur er samkvæmt samningi eða 

á einhvern annan hátt, sé á milli seljanda eða einhvers aðila í viðskiptalegum 

tengslum við hann, annars vegar, og kaupanda eða einhvers aðila í við- 

skiptalegum tengslum við hann, hins vegar, og 
c. að enginn hluti þess arðs, sem hefur orðið til við síðari endursölu, notkun 

eða ráðstöfun vörunnar, falli í hlut seljanda, beint eða óbeint, eða til nokkurs 

annars aðila, sem stendur í viðskiptalegu sambandi við hann. 
Um viðskiptalegt samband tveggja aðila er að ræða, beint eða óbeint, ef 

a. annar þeirra hefur einhverra hagsmuna að gæta í sambandi við viðskipta- 

rekstur eða eignir hins, eða 
b. báðir hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta í sambandi við einhvern annan 

viðskiptarekstur eða eignir, eða 
c. einhver þriðji aðili hefur hagsmuna að gæta í sambandi við viðskiptarekstur 

eða eignir þeirra beggja. 
Þegar um kaup á vöru er að ræða, skal yfirleitt leggja hið umsamda kaup- 

verð til grundvallar, þó með þeim leiðréttingum, sem kunna að vera nauðsyn- 
legar til þess að færa vöruna til rétts eðlis- og tollverðs samkvæmt lögum þessum. 

Við leiðréttingu á verði má, þegar sérstaklega stendur á, t. d. þegar vara er 
flutt inn af dótturfyrirtæki eða útibúi, hafa hliðsjón af því verði, sem innflytjandi 
fær fyrir hana í endursölu. 

Því aðeins skal leiðrétta tollverð vegna verðbreytinga á vörum, sem keyptar 
eru til landsins, að lengri tími en 6 mánuðir líði frá því, að kaup eru gerð og 
þar til vörurnar eru teknar til tollmeðferðar. 

4. 8. gr. orðist svo: 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að setja nánari ákvæði um ákvörðun eðlis- 

og tollverðs, m. a. að ákveða hvers konar afsláttur skuli undanþeginn tolli, hvað 
sé eðlilegt flutningsgjald í eðlis- og tollverði og aðrir eðlilegir kostnaðarliðir í 
þeim verðum. 

j 4. gr. 
Å 16. gr. er gerð þessi breyting: 
Síðari málsliður 12. liðs orðist svo: 
Þá skal vera í aðflutningsskýrslu eftirgreind yfirlýsing viðtakanda, eða sams 
konar yfirlýsing vera skráð af honum á framlagðan vörureikning, þar sem hann 
lýsir því yfir, að viðlagðri ábyrgð að lögum, sbr. 38. gr. þessara laga, 
að framlagður vörureikningur og önnur framlögð skjöl séu rétt, 
að hið tilgreinda tollverð í skýrslunni sé í samræmi við ákvæði 5.--7. gr. þessara 

laga, 

að öll sölu- og viðtökuskilyrði séu tilgreind í vörureikningnum og/eða skýrsl- 
unni, 

að frá tollverðinu í skýrslunni hafi ekki verið og sé ekki dreginn afsláttur eða 
önnur verðlækkun, sem ekki komi greinilega fram í vörureikningnum og/eða 
skýrslunni, 

að hann viti ekki til þess, að hið tilgreinda söluverð á vörureikningnum sé 
undir markaðsverði erlendis á þeim stað og tíma, sem kaup voru gerð. 

Í stað þess eða jafnframt því að tollflokkun vara, umreikningsverð erlendrar 
myntar, tollverð og aðflutningsgjöld séu tilgreind í framlagðri aðflutningsskýrslu,
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má setja fyrirmæli um það, að þessi atriði skuli vera skráð á framlagðan vöru- 
reikning. 

5. gr. 
Á 19. gr. eru gerðar þessar breytingar: 

1. Aftan við 2. tölulið 2. málsgr. 19. gr. bætist: 
Enn fremur hvaða dag sending er afhent til flutnings áleiðis til Íslands og með 
hvaða farartæki. 

2. 12. liður 19. gr. orðist svo: 
12. Yfirlýsing seljanda um það, 

að aðeins einn vörureikningur sé gefinn út yfir allar þær vörur, sem séu i 
sendingu með tilgreindu farartæki, 

að vörurnar séu tilgreindar með því verði, sem þær séu seldar fyrir, og 
að hann viti ekki til þess, að hið tilgreinda verð sé lægra en markaðsverðið 

á sams konar vörum eða vörum af svipuðu tagi til útflutnings á þeim 
stað og tíma, sem kaup voru gerð. Sé markaðsverðið lægra, skal einnig 
tilgreina það á reikningnum. 

3. Síðari málsliður 4. málsgr. 19. gr. orðist svo: 
Sem verðmæti skal tilgreina markaðsverðið á sams konar vörum eða vörum 

af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og tíma, sem sendingin er send til Ís- 
lands, og hafi vara ekki verið til sölu eða að öðru leyti á markaði, skal tilgreina 
framleiðsluverð hennar eða áætlað notagildi, ásamt áætlaðri hæfilegri álagningu. 

6. gr. 
Á 25. gr. er gerð þessi breyting: 
Í stað orðanna „undir almennu tollverði“ í fyrri málsgr. 25. gr. komi: undir 

eðlilegu verði. 

7. gr. 
Á 34. gr. er gerð þessi breyting: 
Á eftir 1. málsgr. 34. gr. og framhaldi af þeirri málsgrein komi nýr málsliður, 

svo hljóðandi: 

Enn fremur skal fjármálaráðherra eiga fullnaðarúrskurð um það, hvað teljast 

skuli eðlis- og tollverð vöru, markaðsverð hennar, eðlilegt flutningsgjald eða annar 
eðlilegur kostnaður, sem fellur á vöru. 

8. gr. 
Á 38. gr. er gerð þessi breyting: 
Í stað orðanna „Hver sem lætur tollyfirvaldi í té aðflutningsskýrslu, sbr. 15. 

gr.“ í upphafi 38. gr. komi: Hver, sem lætur tollyfirvaldi eða tollstofnun í té að- 
flutningsskýrslu eða vörureikning með áritaðri yfirlýsingu og öðrum upplýsingum, 
sbr. 15. og 16. gr. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Þá er lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 63, 

31. mai 1968, um tollskrá o. fl., svo og önnur þau lög um breyting á þeim lögum og 
þessum, sem í gildi kunna að vera 1. janúar 1969, og gefa svo út tollskrárlögin í 
heild þannig samfelld. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Jónsson.
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BRÅDABIRGDALOG 

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

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að í yfirlýsingu ríkisstjórn- 

arinnar, sem út var gefin 16. marz 1968 í sambandi við nýja kjarasamn- 

inga, hafi ríkisstjórnin heitið því að beita sér fyrir hækkunum á bóta- 

greiðslum vegna atvinnuleysis og öðrum lagfæringum á bótarétti. Athug- 

un aðilja á málinu lauk hins vegar ekki það tímanlega að hægt væri að 
leggja frumvarp fram á Alþingi og afgreiða það áður en jólaleyfi alþingis- 
manna hófst, verður því að telja brýna nauðsyn bera til að setja nú þegar 
lög um hækkun atvinnuleysisbóta og lagfæringu á ákvæðum um bótarétl. 

Með skírskotun til framanritas eru hér með sett bráðabirgðalög sam- 
kvæmt heimild í 28. gr. stjórnarskrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Upphaf 15. gr. laganna orðist svo: 
Rétt til bóta samkvæmt lögum þessum hafa þeir menn 16 ára og eldri, sem: 

Síðari málsgr. 15. gr. falli niður. 

2. gr. 
b-liður 16. gr. orðist svo: 
Njóta slysa- eða sjúkradagpeninga samkvæmt lögum um almannatryggingar. 

3. gr. 
f-liður 16. gr. falli niður. 

4. gr. 
Í stað „120 daga virka ár hvert“ í niðurlagi 17. gr. komi: 156 daga virka ár 

hvert. 

5. gr. 
18. gr. laganna orðist svo: 
Atvinnuleysisbætur skulu vera kr. 266.00 á dag fyrir kvæntan mann eða gifta 

konu, sem er aðalfyrirvinna heimilis, kr. 230.00 fyrir aðra og kr. 25.00 fyrir hvert 
barn á framfæri yngra en 16 ára, þar með talin börn utan heimilis, sem bóta- 
begi sannanlega greiðir með samkvæmt meðlagsúrskurði eða skilnaðarleyfisbréfi. 
Hámark bóta að meðtöldum bótum vegna barna, má nema kr. 355.00 á dag. 

Framangreindar bótafjárhæðir eru grunnupphæðir, sem skulu taka sömu breyt- 
ingum og grunnkaup samkvæmt 2. taxta Verkamannafélagsins Dagsbrúnar í Reykja- 

vík og á þær greiðast sömu verðlagsuppbætur. 
Atvinnuleysisbætur til þeirra, sem njóta örorkubóta samkvæmt lögum um 

almannatrvggingar, greiðast aðeins að því marki, sem þær eru hærri en Örorku- 
bæturnar,
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Eigi má gera fjárnám eða lögtak í bótafé samkvæmt lögum þessum né halda 

því til greiðslu opinberra gjalda. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1969. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

31. desember 1968. RH Nr. 82. 

LOG 

um heimild fyrir rikisstjérnina til ad stadfesta fyrir fslands hånd breytingar 

á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og 
viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, sem samþykktar voru af stjórn 
sjóðsins í maímánuði 1968. 

2. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að eiga hlutdeild að hinum sérstaka yfirdráttar- 

reikningi (og yfirdráttarréttindum) hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, sem um ræðir 
í breytingum þeim og viðaukum við stofnskrá sjóðsins, er í 1. gr. getur. Skal Seðla- 
bankinn vera fjárhagslegur aðili að reikningnum fyrir ríkisins hönd. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG 
um ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting 

á gengi Íslenzkrar krónu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Fé því, sem kemur vegna útfluttra landbúnaðarafurða á reikning þann, sem 

um getur í 4. gr. laga nr. 74 1968, skal ráðstafa í þágu landbúnaðarins samkvæmt 
ákvörðun landbúnaðarráðuneytisins. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 4. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 84. . 31. desember 1968. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 82 29. desember 1967, um Bjargráðasjóð Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „10 krónur“ í a-lið 4. gr. komi: 25 krónur, og í stað orðanna 

„10 krónum“ í b-lið sömu greinar komi: 25 krónum. 

2. gr. 
Á eftir seinni málsgrein 15. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Nú hrekkur fé einstakra deilda samkvæmt 2. gr. eigi til að veita þá aðstoð, 

sem nauðsyn krefur samkvæmt lögunum, og er þá sjóðsstjórninni heimilt að lána 
fé frá einni deild til annarrar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 
um eiturefni og hættuleg efni. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

UPPHAFSÁKVÆÐI 

Eiturefni og hættuleg efni. 

1. gr. 
Eiturefni (sterkt eitur; eitur) eru samkvæmt lögum þessum efni þau, sem skráð 

eru á listum I og II í viðauka I við lögin, svo og sérhver efnasamsetning og varn- 

ingur, er hefur að geyma slík efni í því formi og magni, að venjuleg notkun þeirra 

felur í sér hættu á eitrunum í mönnum og dýrum samkvæmt mati landlæknis að 

fenginni umsögn eiturefnanefndar (sbr. 2. gr.). 
Hættuleg efni eru samkvæmt lögum þessum efni þau, sem skráð eru á listum 

III, IV A, IV B og V í viðauka II við lögin, svo og sérhver efnasamsetning og 

varningur, er hefur að geyma slík efni í því formi og magni, að venjuleg notkun 

þeirra felur í sér hættu fyrir heilsu manna og dýra samkvæmt mati landlæknis að 

fenginni umsögn eiturefnanefndar (sbr. 2. gr.). 

Eiturefnanefnd. 

2. gr. 

Ráðherra skipar 4 menn í eiturefnanefnd til 6 ára í senn samkvæmt tillögum 

landlæknis. Finn nefndarmanna skal vera eiturefnafræðingur (toxikolog), og er 

hann formaður nefndarinnar. Annar nefndarmanna skal vera lyfjafræðingur 

(candidatus pharmaciae). Þriðji nefndarmanna skal vera efnafræðingur (efnaverk- 

fræðingur) og fjórði skal vera heilsufræðingur eða maður með heilsufræðilega 

þekkingu. 
Eiturefnanefnd gerir tillögur um breytingar og viðbætur við lista yfir eitur- 

efni og hættuleg efni, sbr. 1. gr. Nefndin gerir einnig tillögur um gerð nýrra lista, 

ef þörf gerist, og annað, sem að lögum þessum lýtur, í umsjá landlæknis. Nefndin 

skal gera lista yfir eiturefni og hættuleg efni, sem viðurkennd eru til nota í land- 

búnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra, sbr. 14. gr. Eiturefnanefnd má 

kveðja til ráðuneytis um framkvæmd annarra laga, ef þörf gerist (sbr. einnig 

15. gr. 1. málsgr.). 

Þegar nefndin fjallar um eiturefni og hættuleg efni, sem notuð eru í garðyrkju, 

landbúnaði eða við grasrækt, tekur sæti í nefndinni maður, sem atvinnumálaráðu- 

neytið tilnefnir, og er hann sérfróður um slík málefni. 

Nefndin getur kvatt sérfróða menn sér til ráðuneytis, ef þörf gerist. 
Kostnað við störf eiturefnanefndar skal greiða úr ríkissjóði. 
Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um starfssvið og starfshætti eitur- 

efnanefndar.
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3 . gr. 
Ákvæði laga þessara taka ekki til eiturefna og hættulegra efna, ef þau eru 

notuð samkvæmt ákvæðum: 

1) 
2) 

3) 
4) 

- 

5) 

lyfsölulaga, nr. 30 29. april 1963 (lyf, dýralyf), 
laga um eyðingu á minkum og refum, nr. 52 5. júní 1957, sbr. lög nr. 9 19. marz 
1964, enda er notkun eiturefna og hættulegra efna í þessu skyni óheimil nema 
með samþykki eiturefnanefndar (sbr. einnig 5. gr. 3. málsgr.), 
laga um öryggisráðstafanir á vinnustöðum, nr. 23 1. febr. 1952, 
laga um innflutning, sölu og meðferð á skotvopnum, skotfærum, alls konar 

sprengjum og hlutum og efni í þau, nr. 69 23. júní 1936, 
laga um öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum frá geislavirkum efnum eða 
geislatækjum, nr. 95 20. des. 1962. 

II. KAFLI 

ÁKVÆÐI VARÐANDI EITUREFNI 

Framleiðsla eiturefna. 

4. gr. 
Eiturefni mega þeir einir framleiða, er til þess hafa fengið leyfi ráðherra, enda 

mæli öryggismálastjóri og eiturefnanefnd með veitingu slíkra leyfa. 
Blöndun og þynning eiturefna og pökkun í söluhæf ílát og umbúðir, þar með 

talið umpökkun og umhelling, svo og íburður í klæði, skoðast framleiðsla, nema 
öðruvísi sé ákveðið (sbr. 5. gr. 2. málsgr.). 

1) 
2) 

3) 
4) 
5) 

6) 
7) 

Viðtaka eiturefna. 

5. gr. 

Þeir einir, er hér greinir, mega veita viðtöku, kaupa, selja eða flytja inn eiturefni: 

framleiðendur eiturefna, sbr. 4. gr., 

forstöðumenn efnagerða, efnaverksmiðja eða annarra fyrirtækja, er tilkynnt 

hafa öryggismálastjóra, að við rekstur eða framleiðslu fyrirtækjanna sé þörf 

tiltekinna eiturefna, 
Lyfjaverzlun ríkisins, aðrar lyfjagerðir og lyfjaheildverzlanir, 
lyfjabúðir og læknar (dýralæknar), sem hafa leyfi til lyfjasölu, 

verzlanir, sem fengið hafa leyfi ráðherra til þess að selja eiturefni og hættuleg 

efni til nota í landbúnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra, 

spítalar og viðurkenndar rannsóknastofur, 
einstaklingar 18 ára eða eldri, er framvísa þeim aðilum, er greinir í 1.—5. 

tölulið, sérstökum eiturbeiðnum eða öðrum gildum leyfum til kaupa á eitur- 

efnum, sbr. 6. gr. 
Fyrirtækjum, sem greind eru í 3., 4. og 5. tölulið að framan og verzla með 

eiturefni, er þó heimilt (sbr. 4. gr. 2. málsgr.) að vega þau sundur, blanda eða 
þynna og umpakka eða umhella í ný, söluhæf ílát. 

Ákvæði þessi varðandi sölu og innflutning gilda einnig um eiturefni til út- 
rýmingar á minkum og refum (sbr. 3. gr. 2. tölulið). 

Eiturkaup einstaklinga. 

6. gr. 
Einstaklingar mega kaupa eiturefni til eigin nota, ef þeir framvísa sérstökum 

eiturbeiðnum eða öðrum gildum leyfum til kaupa á eiturefnum, sbr. 7. tölulið 1. 

málsgr. 5. gr.
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Lögreglustjóri gefur út eiturbeiðnir. Láta má úti einu sinni gegn sömu eitur- 
beiðni, ef um er að ræða efni, sem talið er á lista I, en þrisvar sinnum, ef um er 

að ræða efni, sem talið er á lista II. Eiturbeiðnir gilda lengst í eitt ár frá útgáfudegi. 
Nú nota iðnaðarmenn eða aðrir einstaklingar tiltekin eiturefni að staðaldri við 

störf sín. Má þá veita leyfi til kaupa á umræddum efnum, er gilda til 1—3 ára í senn. 
Setja skal í reglugerð nánari ákvæði lútandi að útgáfu eiturbeiðna og annarra 

tilsvarandi leyfa, afgreiðslu þeirra og varðveizlu. 
Hlíta skal um kaup á eiturefnum til nota í landbúnaði og garðyrkju og til 

útrýmingar meindýra fyrirmælum þar að lútandi, er sett verða í reglugerð (sbr. 
14. gr.). 

Útlát eiturefna. 

7. gr. 
Eiturefni má einungis selja eða afhenda þeim, sem er 18 ára eða eldri. Eigi 

má afhenda eiturefni, ef ástæða er til þess að ætla, að viðkomandi kynnu að fara 
sjálfum sér að voða eða gætu unnið öðrum tjón með efnunum sökum geðveiki, 
ölvunar, vanþroska, vanstillingar eða fákunnáttu o. s. frv. 

Fyrirtæki og einstaklingar, er ræðir í 1.—5. tölulið 1. málsgr. 5. gr., mega einir 
láta úti og selja eiturefni. Fyrirtæki, sem talin eru í 2. tölulið, mega einungis selja 
eiturefni svo fremi, að efnin séu hluti af venjulegri framleiðsluvöru þeirra. Heimilt 
er að selja á frjálsum markaði varning, er inniheldur tiltekin eiturefni, enda skal þá 
sæta fyrirmæla að þessu lútandi, er sett verða í reglugerð (sbr. 16. gr.). Auglýsa 
skal sérstaklega slíkar undanþágur (sbr. 21. gr.) frá 5. gr. laganna. 

8. gr. 
Eiturefni skal láta úti og selja í sterkum og velluktum ílátum. Ílátin skulu 

vera þannig útlits eða svo greinilega auðkennd, að ekki verði villzt á þeim og 
ílátum, sem notuð eru undir lyf, matvæli og fóðurvörur eða önnur óskaðleg efni. 
Á ílátum skal geta innihalds og á ílátum og yztu umbúðum um eiturefni skulu vera 
Íslenzk eiturmerki, svo og nauðsynleg varnaðarorð, sbr. 17. gr. 

Eiturmerki má ekki nota á ílát og umbúðir um önnur efni en þau, sem talin 
eru á listum I og II, nema slíkt sé sérstaklega heimilað í lögum eða reglugerðum. 

Varðveizla eiturefna. 

9. gr. 
Fyrirtæki og einstaklingar, sbr. 5. gr., skulu hlíta ákvæðum laga um öryggis- 

ráðstafanir á vinnustöðum varðandi varðveizlu eiturefna og ákvæðum laga um 
eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum svo fremi, að nefnd 
lög taki til þeirra. Um Lyfjaverzlun ríkisins, aðrar lyfjagerðir og lyfjaheildverzlanir 
og lyfjabúðir (sbr. 3. og 4. tölulið 1. málsgr. 5. gr.), gilda enn fremur ákvæði lyf- 
sölulaga. 

Hlíta skal í verzlunum, er leyfi hafa til þess að selja eiturefni til nota í land- 
búnaði og garðyrkju og til útrýmingar meindýra (sbr. 5. tölulið 1. málsgr. 5. gr.), 
fyrirmælum að þessu lútandi, er sett verða í reglugerð (sbr. 14. gr.). 

Í spítölum og viðurkenndum rannsóknastofum (sbr. 6. tölulið 1. málsgr. 5. gr.) 
skal varðveita eiturefni í umbúðum seljanda eða í öðrum umbúðum jafntryggum. 

Einstaklingar (sbr. 7. tölulið 1. málsgr. 5. gr.) skulu varðveita eiturefni í umbúðum 
framleiðanda (seljanda). 

Eiturefni skal jafnan varðveita tryggilega og þannig, að þau séu skilin frá 
matvælum og dýrafóðri, einnig frá lyfjum, fegrunar- og snyrtiefnum og þannig, 
að óviðkomandi nái ekki til þeirra. 

A 43
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II, KAFLI 
ÁKVÆÐI VARÐANDI HÆTTULEG EFNI 

Útlát hættulegra efna. 

10. gr. 
Hættuleg efni skal láta úti og selja í sterkum og velluktum ílátum. Ílátin skulu 

vera þannig útlits eða auðkennd, að ekki verði villt á þeim og ílátum, sem notuð 
eru undir lyf, matvæli, dýrafóður eða önnur óskaðleg efni. Ílátin skulu vera greini- 
lega merkt og getið innihalds. Á ílátum og yztu umbúðum skulu enn fremur vera 
varnaðarorð á Íslenzku, sbr. 17. gr. 

Varðveizla hættulegra efna. 

11. gr. 
Hættuleg efni skal varðveita í umbúðum seljanda eða öðrum umbúðum jafn- 

tryggum. 

Hættuleg efni skal varðveita tryggilega og þannig, að þau séu skilin frá matvæl- 
um og dýrafóðri, einnig frá lyfjum, fegrunar- og snyrtiefnum og þannig, að óvið- 
komandi nái ekki til þeirra. 

Hættulegar lofttegundir. 

12. gr. 
Ráðherra getur í reglugerð sett nánari ákvæði um notkun hættulegra lofttegunda, 

er ekki hafa lækningagildi og greindar eru á lista V. 

IV. KAFLI 

SAMEIGINLEG ÁKVÆÐI 

Almenn ákvæði um notkun. 

"13. gr. 
Nota ber eiturefni og hættuleg efni með gát og varúð og þannig, að ekki hljótist 

af tjón á mönnum og húsdýrum eða matvæli mengist af efnunum (sjá 15. gr.), 
sbr. einnig ákvæði laga um öryggisráðstafanir á vinnustöðum og laga um eftirlit 

með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum. 
Nú myndast eða koma fram eiturefni eða hættuleg efni, sem úrgangsefni við 

iðnrekstur, annan atvinnurekstur eða á annan hátt. Skal þess þá jafnan gætt, að 
efnin valdi ekki tjóni á mönnum (sbr. ákvæði laga um öryggisráðstafanir á vinnu- 
stöðum) og húsdýrum, né mengi umhverfið (andrúmsloft, jarðveg og vötn, þar með 
talið grunnvatn og vatnsból) þannig, að mönnum, dýrum eða plöntum geti stafað 
hætta af. Ráðherra setur eftir tillögum landlæknis og eiturefnanefndar í reglugerð 
nánari ákvæði til þess að koma í veg fyrir mengun lofts, láðs og lagar af völdum 
eiturefna og hættulegra efna, ef þörf gerist. 

Ákvæði um notkun eiturefna og hættulegra efna í landbúnaði og garðyrkju 
og til útrýmingar meindýra. 

14. gr. 
Eiturefni og hættuleg efni, hrein og blönduð, má því einungis selja eða flytja 

til landsins og nota sem plöntulyf, örgresisefni, stýriefni eða sem útrýmingar- 
efni, að þau hafi verið skráð á listum yfir slík efni, annaðhvort með samheiti eða með 
sérheiti framleiðanda, sbr. 2. málsgr. 2. gr. Ráðherra setur nánari ákvæði um 
framangreind efni í reglugerð.
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Ákvæði um matvæli og fóðurvörur. 

15. gr. 
Eiturefni og hættuleg efni má ekki setja í eða blanda saman við matvæli (þar 

á meðal sælgæti) eða fóðurvörur, nema það sé sérstaklega heimilað í reglugerð 
samkvæmt lögum þessum, lögum um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og 
nauðsynjavörum eða öðrum lögum. Leita skal álits eiturefnanefndar um íblöndun 
hvers konar aukefna í matvæli og fóðurvörur, sem ætlaðar eru til sölu almenningi. 

Nú er talin hætta á, að matvæli eða fóðurvörur mengist við framleiðslu eða 
á annan hátt af tilteknum eiturefnum eða hættulegum efnum og þannig, að mönn- 
um eða dýrum geti orðið að tjóni. Ráðherra getur þá í reglugerð að fengnum 
tillögum landlæknis og eiturefnanefndar kveðið nánar á um hið mesta magn slíkra 
efna, er vera megi í hverri þyngdar- eða lagareiningu (g, ml). 

Nánari reglur um notkun og bann við notkun 

eiturefna og hættulegra efna. 

16. gr. 
Ráðherra setur að fengnum tillögum landlæknis og eiturefnanefndar nánari 

reglur um notkun og bann við notkun eiturefna og hættulegra efna, hvort sem 
efnin eru notuð hrein, í blöndum eða á annan hátt í samsetningum. 

Nánari fyrirmæli um ílát o. fl. 

17. gr. 
Eiturefnanefnd (sjá 2. gr.) gerir tillögur um gerð ilåta og umbúðir, merkingu, 

eiturmerki og varnaðarorð eða varnaðarmerki varðandi útlát, sölu og varðveizlu 
eiturefna og hættulegra efna. Ráðherra setur í reglugerð nánari fyrirmæli að þessu 
lútandi. 

Flutningur. 

18. gr. 
Um flutning eiturefna og hættulegra efna með skipum, bifreiðum, loftförum, 

svo og í pósti, skal fara samkvæmt lögum þeim og reglum, er við eiga og í gildi 
eru hverju sinni. Setja má í reglugerð nánari ákvæði um hvers konar flutning á 
eiturefnum og hættulegum efnum. 

Notuð ílát. — Förgun eiturefna og hættulegra efna. 

19. gr. 
Tómum flöskum, öðrum ílátum, svo og umbúðum, sem hafa haft eiturefni eða 

hættuleg efni að geyma, skal farga eða hreinsa þannig, að mönnum eða dýrum 
stafi ekki hætta af. Að öðrum kosti skal endursenda ílát og umbúðir, luktar og 
merktar á viðeigandi hátt. 

Eigi má farga meiri háttar birgðum af eiturefnum eða hættulegum efnum, 
nema með samþykki viðkomandi embættislæknis eða eftirlitsmanns, sbr. 20. gr. 
Ef um er að ræða takmarkað magn nánar tiltekinna efna, er heimilt að farga þeim 

án vitundar viðkomandi embættislæknis, enda skal þá fara eftir settum fyrirmælum 
þar að lútandi. 

Framkvæmd og eftirlit. 

20. gr. 
Landlæknir hefur umsjá með málum, er varða eiturefni og hættuleg efni, 

undir yfirstjórn ráðherra þess, er fer með heilbrigðismál.
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Eiturefnanefnd gerir tillögur um framkvæmd laga þessara, og hversu eftirliti 
með eiturefnum og hættulegum efnum skuli nánar háttað, sbr. 2. gr., sbr. einnig 

næstu málsgr. 
Eftirlit með framkvæmd ákvæða laga þessara hefur öryggismálastjóri svo 

fremi, að það sé í verkahring hans, en að öðrum kosti lögreglustjórar, embættis- 
læknar og eftirlitsmenn samkvæmt lyfsölulögum, svo og aðrir, er tilnefndir kunna 

að verða. 
Kostnað við framkvæmd og eftirlit skal greiða úr ríkissjóði. 
Framangreindir embættismenn og eiturefnanefnd, svo og aðrir, sem tilnefndir 

kunna að verða, eiga rétt á að skoða verzlanir, verksmiðjur og vinnustaði þar, 
sem seld eru eða umpökkuð, framleidd, varðveitt eða notuð eiturefni og hættuleg 
efni eða framleiddur er varningur, sem hefur að geyma slík efni í því formi og 
magni, að mönnum og dýrum getur stafað hætta af. Þeim er einnig heimilt að rjúfa 
umbúðir og taka úr þeim sýnishorn til nánari athugunar og rannsóknar. Eigandi 
sýnishorns getur krafizt kvittunar úr hendi þess embættismanns, er sýnishornið 
tekur. Á kvittun skal greina magn og tegund sýnishornsins. Handhafi kvittunar- 
innar á síðan gegn framvísun hennar rétt á endurgreiðslu úr hendi innflytjanda 
eða framleiðanda. 

Embættismenn þeir, er um ræðir í 3. og 5. málsgr., geta krafizt þess, að fram- 
leiðandi eða innflytjandi gefi yfirlýsingu samkvæmt beztu vitund um innihald eitur- 
efna eða hættulegra efna í tilteknum varningi, svo sem fegrunar- og snyrtiefnum, 
matvælum og fóðurvöru. Innflytjandi eða framleiðandi sá, er slíka yfirlýsingu 
gefur, getur krafizt þess, að með hana sé farið sem trúnaðarmál. 

Undanþágur. 

21. gr. 
Ráðherra getur eftir tillögum landlæknis og eiturefnanefndar heimilað, að 

undanþiggja megi eiturefni og hættuleg efni eða varning, sem hefur slík efni að 
geyma, að nokkru eða öllu leyti ákvæðum þessara laga. Undanþágur má þó einungis 

veita svo fremi, að fullnægt sé skilyrðum, sem sett kunna að verða hverju sinni 
(sbr. 16. gr.) eða greind eru í reglugerðum, sem settar eru samkvæmt heimild í 
öðrum lögum. Auglýsa skal allar undanþágur frá ákvæðum laganna. 

Refsingar. 

22. gr. 
Um mál, er rísa kunna út af brotum á lögum þessum eða reglugerðum settum 

samkvæmt þeim, fer að hætti opinberra mála. 

23. gr. 
Fyrir brot gegn lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim skal 

refsa með sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Nú er 
brot ítrekað eða stórfellt, og getur refsing þá orðið varðhald eða fangelsi, allt að 
2 árum. Tilraun og hlutdeild í brotum samkvæmt lögum þessum eru refsiverðar, eftir 
því sem segir í III. kafla almennra hegningarlaga. 

Eiturefni og hættuleg efni, sem inn eru flutt ólöglega eða seld eða framleidd eru 

ólöglega innanlands, má gera upptæk með dómi og einnig ágóða af slíkri ólöglegri 

starfsemi. Andvirði hins upptæka rennur í ríkissjóð.
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V. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

24. gr. 
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara má setja í reglugerð, er ráðherra 

setur að fengnum tillögum landlæknis og eiturefnanefndar. 

25. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1970. 
Með lögum þessum eru numin úr gildi fyrirmæli í lögum, er brjóta í bága við 

ákvæði laga þessara. 
Ákvæði í reglugerðum, auglýsingum og öðrum stjórnvaldsreglum um málefni, 

sem lög þessi taka til og ekki fara í bága við ákvæði þeirra, skulu gilda áfram, unz 

þau hafa verið numin úr gildi með stjórnvaldsreglum settum samkvæmt lögum 

þessum. 

Viðauki I: Eiturefni. 
  

LISTI I 

(Sterk eiturefni; sterkt eitur). 

AMITON (0,0 - dietyl -S - (2 - dietylaminóetyl)-- tíófosfat) 
ARSEN og ólifræn arsensambönd, önnur en blý-, kalcium- og zinkarsenöt 
AZINPHOS-ETHYL (0,0 - dietýl-S - (3, 4 - dihýdró - 4 - oxóbenzó - [d] - 

(1, 2, 3] -tríazín -3 - ýl) - metýl - ditiófosfat) 
AZINPHOS-METHYL (0,0 - dimetyl -S - (3, 4 - dihydró-- 4 - oxóbenzóð - [d] - 

(1, 2, 3} -tríazin - 3 - ýl) - metýl - ditíófosfat) 
BLÁSÝRA (CÝANVETNI) og þau sölt sýrunnar, er í vatnslausn klofna í 

cýaniðjóna 
CARBOPHENOTHION (0,0 - díetýl-S - [4 - klórfenýltió) - metýl | - ditíófosfat 
CHLORPICRIN (TRÍKLÓRNÍTRÓMETAN, KLÓRPÍKRÍN) 
CRIMIDIN (2 - klór - 4 - dímetýlamínó - 6 - metýlpýrimidin) 
DEMETON - O (0,0 - díetyl- O - [2 - (etýltió) - etyl] - tíófosfat) 
DEMETON-O-METHYL (0,0 - dímetyl - O - {2 - (etýltíó) - etyl] - tíófosfat) 
DEMETON-S (0,0-díetýl-S-{2- (etyltió) - etýl| - tiófosfat) 
DEMETON-S-METHYL (0,0 - dímetýl-S - [2 - (etýltió) - etýl| - tiófosfat) 
1- dímetýlkarbamóyl - 3 - metýl - pýrazólýl - (5) - dímetýlkarbamat 
DÍMETÝLSÚLFAT 
DÍNÍTRÓFENÓL (2, 4- dínítrófenól) 
DINOSEB (2- (1- metýl-n-própýl) -4, 6 - dínitrófenól) 
DIOKATHION (di - (0,0 - díetyl) -2,3 -S,S - díoxan - (1,4) - dítíófosfat) 
DISULFOTON (0,0 - díetýl-S-{2- (etýltíó) - etýl| ditíófosfat) 
DNOC (2-metýl-4, 6- dínitrófenól) 

ENDOSULFAN (6, 7, 8, 9, 10, 10-hexaklór - 1, 5, 5a, 6, 9, 9a- hexahýdró-6, 

9 - metanó - 2, 4, 3 - benzó - {el - dioxatiepín - 3 - oxíð) 

ENDRIN (1, 2, 3, 4, 10, 10- hexaklór -6, 7 - epoxi-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a- 

oktahýdró - exó - 1, 4 - exó -5, 8 - dímetanónaftalen) 
EPN (O -etýl- OO -4- nitrófenýl - benzentíiófosfat) 
FENTHION (0,0 - dímetýl - O - (3 - metýl - 4 - metýltiófenyl) - tíófosfat) 
FOSFÍN (alkýlsambönd fosfórvetnis) 
FOSFÓR, gulur 
FOSFÓRVETNI
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FOSGEN (PHOSGEN, KARBÓNÝLKLÓRÍÐ) 
ISOLAN (1 -ísóprópýl - 3 - metýl - pýrazólýl - (5) - dímetýlkarbamat) 
KALCÍUMFOSFÍÐ 
KLÓRPÍKRÍN (TRÍKLÓRNÍTRÓMETAN, CHLORPICRIN) 
KVIKASILFURSSAMBÖND, ólífræn, að undanskildu merkúróklóríði (kaló- 

mel), merkúríoxíði og merkúrísúlfíði (zinnóber), svo og merkúrísúlfati og 

merkúríklóríði í þurrrafhlöðum og natríum- og kalíumamalgötum til tann- 
fyllinga 

METÝLBRÓMÍÐ (MÓNÓBRÓMMETAN) 
MEVINPHOS (0,0 - dímetýl - O - (2 - metoxikarbónýl - 1 - metýlvinýl) - fosfat 
MÓNÓFLÚOREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar 
NIKOTIN og nikótínsölt. Undanskildar eru duftblöndur, sem innihalda 1% 

(w/w) nikótín eða minna, sbr. lista II 

OXYDEMETON-METHYL (0,0 - dímetýl-S- [2 - (etýlsúlfínýl) - etýl) -tíófosfat 
PARATHION (0,0 - díetyl-O -4- nitrófenýltiófosfat) 
PARATHION-METHYL (0,0 - dímetýl - O - 4 - nitrófenýltiófosfat) 
PHORAT (0,0 - dietyl -S - (etýltíómetýl) - dítiófosfat) 
PHOSGEN (FOSGEN, KARBÓNÝLKLÓRÍÐ) 
PHOSPHAMIDON (0,0 - dímetýl- O - (1 - metýl- 2 - klór - 2 - díetýlkarbamóýl) - 

vinýlfosfat) 
SCHRADAN (oktametýlpýrófosfórsýrutetramíð) 

SELENSAMBÖND, ólífræn 
STRYKNÍN og strykninsölt 
SULFOTEP (bis - 0,0 - díetýltíónfosfórsýruanhýdríð) 
TALLÍUMSAMBÖND, ólífræn 
TEPP (tetraetýlpýrófosfat) 
TETRAETÝLBLÝ 
THIOMETON (0,0 -dimetýl-S - {2 - (etýltió) - etýl| - ditiófosfat) 
ZINKFOSFÍÐ 

Öll önnur efni, sem í lyfjabúðum skal varðveita í eiturskápum samkvæmt 
ákvæðum gildandi lyfjaskrár. Ákvæði þetta tekur þó ekki til fíknilyfja (nautna- 
lyfja, euforetica), sbr. 6. gr. í reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja nr. 30 
16. maí 1966. 

LISTI II 

(Eiturefni; eitur). 

ACETÝLENTETRAKLÓRÍÐ (TETRAKLÓRETAN,; 1, 1, 2, 2-tetraklóretan) 
ALDRIN (1, 2, 3, 4, 10, 10-hexaklór - 1, 4, da, 5, 8, Sa - hexahýdró - exó -1, 

4-endó-5, 8 - dímetanónaftalen) 

ALLÝLALKÓHÓL (PRÓPENÓL,; 2 - própen - 1 - ól) 
ALLÝLKLÓRÍÐ (KLÓRPRÓPEN; 3 - klórprópen) 
ANTÍMONKALÍUMTARTRAT 
ANTÍMONSAMBÖND, ólífræn, önnur en antímonsúlfíð og litarefni 
ANTU (alfa-naftýltióþvagefni; alfa-naftýltiókarbamið) 
AZÓBENZEN 
BARÍUMSÖLT, önnur en baríumsúlfat 
BLÝARSENAT 
BRÓM 
beta-bútoxi-beta-tiócýanóð-dietýleter
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CHLORDAN (1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 10-oktaklór - 4, 7, 8, 9-tetrahýdró - 4, 
7 - metýlenindan) 

COUMAFURYL (3- { (beta - acetýl - alfa - fúrfúrýl) - etýl} - 4 - hýdroxíkúmarin) 
CYCLOHEXIMID (beta - [2 - (3, 5 - dimetyl - 2 - oxócýklóhexýl) - 2 - hýdroxi - 

etýl| - glútarímið) 
DDT (KLÓRFENÓTAN; PENTICÍÐ; 1, 1, 1-tríklór-2, 2- di - (4-klórfenýl) 

-etan) í blöndum og samsetningum, sem innihalda meira en 10% (w/w 
eða w/v) DDT, sbr. lista III 

DIAZINON (0,0 - dietyl - O - [2 - ísóprópýl - 6 - metýl - 4 - pýrímidinýl| - 
tidfosfat) 

DÍBRÓMETAN (1, 2- dibrometan), ef látið er úti meira magn en 100 ml, sbr. 

lista IV A 
DICHLORVOS (0,0 - dímetýl - 2, 2 - díklórvínýlfosfat) 
DICUMAROL (3,3' - metylen - bis (4 - hýdroxí - 1, 2 - benzópýrón) ) 
DIELDRIN (1, 2, 3, 4, 10, 10-hexaklór-6, 7 - epoxi-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 

Sa - oktahýdró - exð - 1, 4 - endó -5, 8 - dímetanónaftalen) 
DÍETÝLSÚLFAT 
DÍKLÓREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki er 

meiri en 50% (w/v), sbr. lista III 

DÍKLÓRETAN (1, 2- díklóretan), ef látið er úti meira magn en 100 ml, sbr. 

lista IV A 
DIMETHOAT (0,0 - dímetýl-S - (N - metýlkarbamóylmetýl) - ditiófosfat) 
DÍMETÝLHÝDRAZÍN 
DÍNÍTRÓBENZEN (meta- og para-dínitróbenzen) 
ENDOTHAL-Na (dinatríum - 7 - oxabicýkló- (2, 2, 1} - heptan-2, 

3 - díkarboxýlat) 
ETOXÍMERKÚRÍSILÍKAT 
ETÝLMERKÚRÍBRÓMÍÐ 
ETÝLMERKÚRÍKLÓRÍÐ 
ETÝLMERKÚRÍTÍÓÚRÓNÍUMKLÓRÍÐ 
FENÝLMERKÚRÍACETAT 
FENÝLMERKÚRÍHÝDROKÍÐ 
FENÝLMERKÚRÍHÝDROXÍKÍNÓLÍN 
FENÝLMERKÚRÍKLÓRÍÐ 
FENÝLMERKÚRÍNAFTENAT 
FENÝLMERKÚRÍNÍTRAT 
FENÝLMERKÚRÍPÝRÓKATEKÍN 
1 - fenyl - 3 - metýl - pýrazólýl - (5) - dímetýlkarbamat 
FLÚSSÝRA (FLÚORVETNI) og alkali- og ammóníumsölt sýrunnar 
gamma - benzenhexaklóríð, sjá HEXICÍÐ 
HEPTACHLOR (1, 4, 5, 6, 7, 10, 10-heptaklór-4, 7, 8, 9 -tetrahýdró - 4, 

7 - metýleninden) 
HEXICÍÐ (LINDAN; gamma-benzenhexaklórið; gamma-1, 2, 3, 4, 5, 6-hexa- 

klóreýklóhexan) í blöndum og samsetningum, sem innihalda meira en 2% 
(w/w eða w/v) hexicið, sbr. lista III 

HÝDRAZÍN 
HÝDROXÝLAMÍN og hýdroxýlaminsölt 
KADMÍUMSAMBÖND, ólífræn, önnur en kadmíumsúlfið 

KALCÍUMARSENAT 
KALÍUMKRÓMAT og KALÍUMDÍKRÓMAT 
KALÍUMNÍTRÍT 
KALÓMEL (MERKÚRÓKLÓRÍÐ)
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KLÓRKAMFENAR (klóraðir kamfenar; brúttóformúla: C10H10C18) 
KLÓRFENÓTAN, sjá DDT 
KLÓRNÍTRÓBENZEN ( para-klórnítróbenzen) 

KLÓRNÍTRÓTÓLÚEN (para-klórnitrótólúen 
KLÓRÓFORM (TRÍKLÓRMETAN), ef látið er úti meira magn en 100 ml, sbr. 

lista IV A 
KLÓRPRÓPEN (ALLÝLKLÓÖRÍÐ; 3-klórprópen) 
KRÓMTRÍOXÍÐ, KRÓMSÝRA og sölt sýrunnar 
LINDAN, sjá HEXICÍÐ 
MALATHION (0,0 - dimetyl -S - (1, 2- díkarbetoxíetýl) - ditiófosfat) 
MERKÚRÍOXÍÐ 
MERKÚRÓKLÓRÍÐ (KALÓMEL) 
meta-dinitróbenzen (DÍNÍTRÓBENZEN ) 
METAM-Na (natríum -N - metýldítiókarbamat) 
METOKÍETÝLMERKÚRÍKLÓRÍÐ 
METOKÍETÝLMERKÚRÍSILÍKAT 
METOKÍMETÝLMERKÚRÍACETAT 
METHYLCHLORTHION (0,0 - dímetýl - O - (3 - klór -4 - nitråfenyl) - tiófosfat) 
METÝLHÝDRAZÍN 
METÝLMERKÚRÍDÍCÝ ANDÍAMÍÐ /N - cýanó - N' - (metýlmerkúrigvanidín) | 
METÝLMERKÚRÍHÝDROKÍÐ 

MÓNÓBRÓMEDIKSSÝRA og sölt sýrunnar og estrar 
MÓNÓKLÓREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar 
NATRÍUMNÍTRÍT 
NIKÓTÍN í duftblöndum, sem innihalda 1% (w/w) nikótín eða minna, eða 

mest 10% af tóbaksdufti, sbr. lista Í 
NÍTRÓBENZEN (NITRÓBENZÓL) 
para-dínitróbenzen (DÍNÍTRÓBENZEN) 
para-klórnitróbenzen (KLÓRNÍTRÓBENZEN) 
para-klórnitrótólúen (KLÓRNÍTRÓTÓLÚEN) 
PENTICÍÐ, sjá DDT 
PERKLÓRETÝLEN, sjá TETRAKLÓRETÝLEN 
PHENCAPTON (0,0 -díetýl-S- (2, 5 - díklórfenýltiómetýl) - ditiófosfat) 
PINDON (2 - pívalóýlindan -1, 3-díón) 
PRÓPENÓL (ALLÝLALKÓHÓL,; 2 - própen - Í - ól) 
RONNEL (0,0 - dímetýl - O - (2, 4, 5 - tríklórfenýl) - tíófosfat) 
SCILLA-GLÝKÓSÍÐ 
STROBAN (blanda af heptaklórkamfen, heptaklórpínen og öðrum klór- 

terpenum; inniheldur 66% klór; brúttóformúla C1oH11C17) 

TELLÚRSAMBÖND, ólífræn 
TETRAKLÓRETAN (ACETÝLENTETRAKLÓRÍÐ; 1, 1, 2, 2 - tetraklóretan) 
TETRAKLÓRETÝLEN (PERKLÓRETÝLEN: 1, 1, 2, 2-tetraklóretýlen), ef 

látið er úti meira magn en 200 ml, sbr. lista IV A 
TETRAKLÓRMETAN (TETRAKLÓRKOLEFNI) 
TRICHLOROFON (0,0 - dímetýl - 2, 2, 2 - tríklór - 1 - hýdroxietýlfosfónat) 
TRÍKLÓREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki 

er meira en 50% (w/v), sbr. lista III 

TRÍKLÓRETÝLEN (1, 1, 2-tríklóretýlen), ef látið er úti meira magn en 100 
ml, sbr. lista IV A 

WARFARIN (3 - {(beta-acetýl-alfa-fenyl) - etýl| - 4 - hýdroxíkúmarín) 
ZINKARSENAT
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Öll önnur efni, sem í lyfjabúðum skal merkja eiturmerki (einum krossi) sam- 
kvæmt ákvæðum gildandi lyfjaskrár og látin eru úti gegn lyfseðlum. Ákvæði þetta 
tekur þó ekki til fíknilyfja (nautnalyfja; euforetica), sbr. 6. gr. í reglugerð um 
gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja nr. 30 16. maí 1966. 

Viðauki II: Hættuleg efni. 
  

LISTI III 

(Hættuleg efni). 

ACETALDEHYÐ 

alfa-naftól (NAFTÓL) 

alfa-naftýylamin (NAFTÝLAMÍN) 

ALKÝLNÍTRÓSAMÍN, hvers konar 
AMMÓNÍAKVATN (SALMÍAKSPÍRITUS), sem að styrkleika er meira en 3% 

(w/w eða w/v) 

ANILÍN — Ef anilín eða anilínsölt eru í merkibleki, skal letra á ílát eftir- 

farandi: Má ekki nota til þess að merkja bleiur eða önnur klæði ung- 
barna 

BENZIN, nema benzin, sem notað er á benzinhreyfla til eldsneytis 
beta-naftól (NAFTÓL) 
beta-naftýlamín (NAFTÝLAMÍN) 
BLEIKIVATN (HÝPÓKLÓRÍTLAUSNIR), ef látið er úti meira magn en 30 ml 
BLÝSAMBÖND, önnur en blýarsenat (sbr. lista II) og tetraetýlblý (sbr. lista I). 

Ef uppleyst litarefni, málning eða aðrar lausnir, sem fullbúnar eru til 
notkunar, innihalda meira magn af blýi en nemur 50% (w/w) þurrefnis, 

skal letra á ílát eftirfarandi: Varúð. Hætia á blýeitrun. 
BÓRSÝRA, óblönduð, í duftblöndum og lausnum, ef styrkleiki fer fram úr 5% 

(w/w eða w/v) 

BRENNISTEINSKLÓRÍÐ (KLÓRBRENNISTEINN) 
BRENNISTEINSSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 5% (w/v) 
DDT (KLÓRFENÓTAN; PENTICÍÐ; 1, 1, 1-tríklór-2, 2- di - (4- tríklórfenýl) - 

etan) í blöndum og samsetningum, sem innihalda 10% (w/w eða w/v) 
DDT eða minna, sbr. lista II 

DÍKLÓRAMÍN-T (N- díklór - 4 - tólúensúlfónamíið) 
DÍKLÓRBENZEN (para-díklórbenzen) 
DÍKLÓREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki 

er 50% (w/v) eða minni, sbr. Hsta II 

DÍMETÝLAMÍNÓAZÓBENZEN 

DÍMETÝLNÍTRÓSAMÍN (sbr. alkýlnitrósamín) 
EDIKSSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 15% (w/v). — Á ílát skal letra eftir- 

farandi: Hættulegt að neyta óþynnt. 
FENÓL (PHENOL; KARBÓLSÝRA) 
FENÝLENDÍAMÍN (para-fenýlendíamín) 
FENÝLHÝDRAZÍN 
FLÚSKÍSILSÝRA (hýdrógensilícíumflúoríð) og sölt sýrunnar 

FORMALÍN (formaldehýð í vatnslausn), ef styrkleiki fer fram úr 4% (w/w) 

FOSFÓRSÝRA (ortó-fosfórsýra) í blöndum og samsetningum, ef styrkleiki 
fer fram úr 5% (w/w eða w/v) 

gamma-benzenhexaklóríð, sjá HEXICÍÐ 
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HEXAKLÓRETAN 

HEXICÍÐ (LINDAN; gamma - benzenhexaklórið; gamma -1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexa- 

klóreýklóhexan) í blöndum og samsetningum, sem innihalda 2% hexicið 

(w/w eða w/v) eða minna, sbr. lista II 
HÝDRÓGENPEROKÍÐ, sjá SÚRVATN 

  

JOÐ 
KALÍUM 
KALÍUMHÝDROKÍÐ (ÆTIKALÍUM) 

KALÍUMKLÓRAT. — Á ílát skal letra eftirfarandi: Mjög sprengifimt í snert- 
ingu við eldnæm efni. 

KALÍUMLÚTUR (KOH í vatnslausn), ef styrkleiki fer fram úr 3% (w/v) 
KALÍUMNÍTRAT 
KALÍUMPERMANGANAT í lausnum, ef styrkleiki fer fram úr 3% (w/v) 

KARBÓLSÝRA (FENÓL) 
KLÓRAMÍN B (N- klór - benzensúlfónamiðnatríum) 
KLÓRAMÍN T (CHLORAMINUM; N-klór- para - tólúensúlfónamíðnatríum 

Ef KLÓRAMÍN T er látið úti í töfluformi, skulu töflurnar vera sex- 

strendar lausnartöflur (solublettae) og innihalda 1 g. — Á umbúðir skal 

letra: Klóraminlausnartöflur. 
KLÓRAMÍNLAUSNIR (klóramín B og T), ef styrkleiki fer fram úr 1% 

(w/v) 
KLÓRBRENNISTEINN (BRENNISTEINSKLORID) 

KLORFENOTAN, sjå DDT 
KLORSULFONSYRA 
KRESÓLAR (CRESOL), m. a. klórkresól og tríkresól 
KRESÓLAR í sápuvatni (SÁPUKRESÓLAR), ef styrkleiki fer fram úr 1% 

(w/v) 
KVARTER AMMONIUM-, PYRIDINIUM-, og IMIDAZOLINIUMSOLT í lausn- 

um, ef styrkleiki fer fram úr 10% (w/v) 
LITÍUM 
LINDAN, sjá HEXICÍÐ 
MAURASÝRA 
METALDEHÝÐ ((C2H40)n, t. d. „þurrspritt“) 
METHOXYCHLOR (1, 1, 1-tríklór-2, 2-di- (4- metoxifenýl) - etan) 
NAFTALEN (NAFTALÍN) 
NAFTÓL (alfa- og beta-) 
NAFTÝLAMÍN (alfa- og beta-) 
NATRIUM 
NATRÍUMHÝDROKÍÐ (VÍTISSÓTI; ÆTINATRÍUM) 

NATRÍUMKLÓRAT. — Á ílát skal letra eftirfarandi: Mjög sprengifimt í snert- 
ingu við eldnæm efni. 

NATRÍUMLÚTUR (NaOH í vatnslausn), ef styrkleiki fer fram úr 3% (w/v) 
NATRÍUMNÍTRAT 
NÍTRÓANILÍN 
NÍTRÓSÓALKÝLAMÍN, sjá ALKÝLNÍTRÓSAMÍN 
ortó-fosfórsýra, sjá FOSFÓRSÝRA 
OSMÍUMTETROKÍÐ 
OXALSÝRA og sölt sýrunnar, m. a. „sýrusalt“ 
para-diklórbenzen (DÍKLÓRBENZEN) 
para-fenýlendíamin (FENÝLENDÍAMÍN) 
para-tólúýlendiamin (TÓLÚÝLENDÍAMÍN) 
PENTAKLÓRFENÓL og sölt þess



31. desember 1968. 343 Nr. 85. 

PENTICÍÐ, sjá DDT 
PERKLÓRSÝRA. — Á ílát skal letra eftirfarandi: Mjög sprengifimt í snert- 

ingu við eldnæm efni. 
PETROLEUM, sjá STEINOLÍA 
PÍKRÍNSÝRA (2, 4, 6-trinitrófenól) og sölt sýrunnar 

SALMÍAKSPÍRITUS, sjá AMMÓNÍAKVATN 
SALTPÉTURSSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 5% (w/v) 
SALTSÝRA, ef styrkleiki fer fram úr 5% (w/v) 
SÁPUKRESÓLAR, sjá KRES LAR í sápuvatni 

SILFURNÍTRAT (VÍTISSTEINN) 
STEINOLÍA (PETROLEUM), óblönduð 
SÚRVATN (HÝDRÓGENPEROKÍÐ; „Brintoverilte“), ef styrkleiki fer fram 

úr 3% (w/v) 

TERPENTÍNA (hvers konar), óblönduð 
TÓLÚÝLENDÍAMÍN (para-tólúýlendíamin) 
TRÍKLÓREDIKSSÝRA og sölt sýrunnar í lausnum eða blöndum, ef styrkleiki 

er 50% (w/v) eða minni, sbr. lista II 
VÍTISSÓTI (NATRÍUMHÝDROKÍÐ; ÆTINATRÍUM) 
VÍTISSTEINN (SILFURNÍTRAT) 
ZINKKLÓRÍÐ, í lausnum (t. d. lóðvatn), ef styrkleiki fer fram úr 5% (w/v) 
ÆTIKALÍUM (KALÍUMHÝDROKÍÐ) 
ÆTINATRÍUM (NATRÍUMHÝDROKÍÐ; VÍTISSÓTI) 

Öll önnur efni og efnasamsetningar, sem viðurkennd eru til nota í landbúnaði 
og garðyrkju og til útrýmingar meindýra og skráð eru í B og C hættuflokkum á 
listum yfir slík efni (sbr. 14. gr.). 

LISTI IV A 

(Hættuleg leysiefni (lífræn), A flokkur). 

ACETÓNÍTRÍL (METÝLCÝANÍÐ) 

ACETÝLENDÍKLÓRÍÐ (DÍKLÓRETÝLEN) 

ACETÝLENTETRABRÓMÍÐ (TETRABRÓMETAN) 

BENZEN (BENZÓL; STEINKOLSNAFTA) 

BRENNISTEINSKOLEFNI (KARBÓDÍSÚLFÍÐ) 

BÚTÝLCELLÓSOLVE (ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓBÚTÝLETER; 

CH:OH:CH2:O:C4Ho) 

BÚTÝLGLÝKÓL (ETÝLENGLÝKÖÓLMÓNÓBÚTÝLETER ; CH20H-CH2-0-C4H9) 

DÍACETÓNALKÓHÓL (4 - hydroxi - 4 - metýl - 2 - pentanón) 
DÍBRÓMETAN (1, 2 - díbrómetan), ef látið er úti 100 ml eða minna magn, sbr. 

lista II 

DÍETÝLENDÍOXÍÐ (DIOXAN; 1, 4- díetýlendioxiíð) 

DÍÍSÓBÚTÝLKETÓN 

DÍKLÓRBENZEN (1, 2-díklórbenzen) 

DÍKLÓRETAN (1, 2-diklóretan), ef látið er úti 100 ml eða minna magn, sbr. 

lista II 

1, 1-díklóretan (ETÝLÍDENKLÓRÍÐ) 

DÍKLÓRETÝLEN (ACETÝLENDÍKLÓRÍÐ; 1, 2 - díklóretýlen) 

DÍKLÓRETÝLETER (2, 2'- diklóretýleter) 

DÍKLÓRMETAN (METÝLENDÍKLÓRIÐ)
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DÍKLÓRNÍTRÓETAN (1, 1-díklór-1- nítróetan) 

DÍKLÓRPRÓPAN (1, 2-díklórprópan) 

DÍKLÓRPRÓPÝLEN (1, 3 - díklórprópýlen) 

DÍMETÝLFORMAMÍÐ (DMF; N, N- dímetýlformamið) 

DIOXAN (DÍFTÝLENDÍOKÍÐ) 
ETRI (ETER; ETÝLETER) 
ETÝLENDÍBRÓMÍÐ, sjá DÍBRÓMETAN 
ETÝLENDÍKLÓRÍÐ, sjá DÍKLÓRETAN 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓBÚTÝLETER (BÚTÝLCELLÓSOLVE,; 

BÚTÝLGLÝKÓL) 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETER (METYLCELLÓSOLVE,; 

METÝLGLÝKÓL) 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETERACETAT (METÝLCELLÖ- 

SOLVEACETAT; METÝLGLÝKÓLACETAT) 

ETÝLENKLÓRHÝDRÍN (1 - hýdroxi - 2 - klóretan) 
ETÝLENTRÍKLÓRÍÐ (TRÍKLÓRETAN) 
ETÝLFORMÍAT 
ETÝLÍDENKLÓRÍÐ (1, 1 - díklóretan) 
FÚRFÚRÓL (FÚRFÚRAL; 2 - formýlfúran) 

FÚRFÚRÝLALKÓHÓL (2 - hýdroximetýl - fúran) 
ISOFORON (3, 5, 5 - trimetýlcýklóhexen (2) - ón (1)) 

KARBÓDÍSÚLFÍÐ (BRENNISTEINSKOLEFNI) 
KLÓRNÍTRÓPRÓPAN (1 - klór - 1 - nítróprópan) 
KLÓRBENZEN (KLÓRBENZÓL; MÓNÖÓKLÓRBENZEN ) 

KLÓRÓFORM (TRÍKLÓRMETAN), ef látið er úti 700 ml eða minna magn, 

sbr. lista II 

MESITÝLOKIÐ (2 - metýl-penten (2) -ón (4)) 
METANÓL (METÝLALKÓHÓL; TRÉSPÍRITUS) 
METÝLAMÝLALKÓHÓL (METÝLÍSÓBÚTÝLKARBÍNÓL) 
METÝLCELLÓSOLVE (METÝLGLÝKÓL,; 

ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETER) 

METÝLCELLÓSOLVEACETAT (METÝLGLÝKÓLACETAT; 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETERACETAT) 

METÝLCÝANÍÐ (ACETÓNÍTRÍL) 
METÝLENDÍKLÓRÍÐ (DÍKLÓRMETAN) 
METÝLFORMÍAT 
METÝLGLÝKÓL (METÝLCELLÓSOLVE; 

ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETER) 
METÝLGLÝKÓLACETAT (METÝLCELLÓSOLVEACETAT; 

ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓMETÝLETERACETAT) 

METÝLÍSÓBÚTÝLKARBÍNÓL (METÝLAMÝLALKÓHÖL) 
MÓNÓKLÓRBENZEN (KLÓRBENZEN; KLÓRBENZÓL) 
NÍTRÓETAN 
NÍTRÓMETAN 
NÍTRÓPRÓPAN 
ortó-díklórbenzen (DÍKLÓRBENZEN) 

para-tert.-bútýltólúen (1 - metýl - 4-tert. bútýlbenzen) 
PENTAKLÓRETAN 
PERKLÓRETÝLEN, sjá TETRAKLÓRETÝLEN 
PRÓPÝLENOKÍÐ 
STEINKOLSNAFTA (BENZEN; BENZÓL) 
TETRABRÓMETAN (1, 1, 2, 2-tetrabrómetan)
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TETRAKLÓRETÝLEN (PERKLÓRETÝLEN; 1, 1, 2, 2-tetraklóretýlen), ef 

látið er úti 200 ml eða minna magn, sbr. lista II 
TRÉSPÍRITUS (METANÓL: METÝLALKÓHÓL) 
TRÍKLÓRETAN (ETÝLENTRÍKLÓRÍÐ,; 1, 1, 2-tríklóretan), sbr. tríklóretan, 

lista IV B 
TRÍKLÓRETÝLEN (1, 1, 2-tríklóretýlen), ef látið er úti 100 mil eða minna 

magn, sbr. lista II 
TRÍKLÓRMETAN, sjá KLÓRÓFORM 
TRÍKLÓRPRÓPAN (1,2,3 -tríklórprópan) 

LISTI IV B 

(Hættuleg leysiefni (lífræn), B flokkur). 

ACETÓN 
alfa-metýlstýren (METÝLSTÝREN) 
AMÝLACETAT 
AMÝLALKÓHÓL 
AMÝLBENZEN (AMÝLBENZÓL) 
AMÝLFORMÍAT 
ANON (CÝKLÓHEXANÓN) 
BÚTANÓL (BÚTÝLALKÓHÓL) 
BÚTANÓN (METÝLETÝLKETÓN) 
BÚTÝLACETAT 
BÚTÝLFORMÍAT 
CELLÓSOLVE (ETÝLGLÝKÓL; ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETER) 
CELLÓSOLVEACETAT (ETÝLGLÝKÓLACETAT; 

ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETERACETAT) 
CUMOL (CUMEN; ÍSÓPRÓPÝLBENZEN) 
CÝKLÓHEXAN (HEXAMETÝLEN; HEXAHÝDRÓBENZÓL) 
CÝKLÓHEKXANÓL (HEXALÍN) 
CÝKLÓHEXANÓN (ANON) 
CÝKLÓHEXEN (TETRAHÝDRÓBENZÓL) 
CÝKLÓHEKÝLACETAT (HEXALÍNACETAT) 
CÝKLÓHEXÝLFORMÍAT (HEXALÍNFORMÍAT) 
CYMOL (p-CYMEN; 1- metýl-4-ísóprópýlbenzen) 
DEKAHÝDRÓNAFTALEN (DEKALÍN) 
DÍETÝLBENZEN (DÍETÝLBENZÓL) 
DÍFLÚORDÍBRÓMMETAN 
DÍMETÝLBENZEN (XÝLEN) 
DÍPRÓPÝLENGLÝKÓLMETÝLETER 
ETÝLACETAT 
ETÝLBENZEN (ETÝLBENZÓL) 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETER (CELLÓSOLVE; ETÝLGLÝKÓL) 
ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETERACETAT (CELLÓSOLVEACETAT; 

ETÝLGLÝKÓLACETAT) 
ETÝLGLÝKÓL (CELLÓSOLVE; ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETER) 
ETÝLGLÝKÓLACETAT (CELLÓSOLVEACETAT; 

ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝLETERACETAT) 
HEXAHÝDRÓBENZÓL (CÝKLÓHEXAN) 
HEXAHÝDRÓKRESÓL (METÝLCÝKLÓHEXANÓL)
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HEXALÍN (CÝKLÓHEXANÓL) 
HEXALÍNACETAT (CÝKLÓHEXÝLACETAT) 
HEXALÍNFORMÍAT (CÝKLÓHEXÝLFORMÍAT) 
HEXAMETÝLEN (CÝKLÓHEXAN) 
HEXÝLACETAT (sek. hexýlacetat) 
ÍSÓBÚTANÓL (ÍSÓBÚTÝLALKÓHÓL) 
ÍSÓPRÓPANÓL (ÍSÓPRÓPÝLALKÓHÓL) 
ÍSÓPRÓPÝLBENZEN (CUMOL) 
MESITÝLEN (TRÍMETÝLBENZEN; 1, 3, 5 - trímetýlbenzen) 
METÝLACETAT 
METÝLANON (METÝLCÝKLÓHEXANÓN) 
METÝLBENZEN (TÓLÚEN) 
METÝLBÚTÝLKETÓN (2 -hexanón) 
METÝLCÝKLÓHEXANÓL 
METÝLCÝKLÓHEXANÓN 
METÝLCÝKLÓHEXÝLACETAT (METÝLHEXALÍNACETAT) 
METÝLCÝKLÓHEXÝLFORMÍAT 
METÝLETÝLKETÓN (BÚTANÓN) 
METÝLÍSÓBÚTÝLKETÓN (METÝLPENTANÓN; 4-metýlpentanón (2)) 
METÝLÍSÓPRÓPÝLBENZEN (CYMOL; p-CYMEN; 1 - metýl-4-ísóprópýl- 

benzen) 

METÝLKLÓRÓFORM (TRÍKLÓRETAN; 1, 1, 1-tríklóretan) 
METÝLPENTANÓN (4- metýlpentanón (2)) 
METÝLPRÓPÝLKETÓN (PENTANÓN; 2 - pentanón) 
METÝLSTÝREN (METÝLSTÝRÓL,; alfa-metýlstýren) 
PENTANÓN (METÝLPRÓPÝLKETÓN; 92-pentanón) 
PRÓPÝLACETAT 
PRÓPANÓL (PRÓPÝLALKÓHÓL) 
PRÓPÝLBENZEN (PRÓPÝLBENZÓL) 
STÝREN (STÝRÓL; VÍNÝLBENZEN) 
TETRAHÝDRÓBENZÓL (CÝKLÓHEXEN) 
TETRAHÝDRÓFÚRAN 
TETRAHÝDRÓNAFTALEN (TETRALÍN; 1, 2, 3, 4 - tetrahýdrónaftalen) 
TRÍKLÓRETAN (METÝLKLÓRÓFORM:; 1, 1, 1 -tríklóretan), sbr. tríklóretan, 

sta IV A 

TÓLÚEN (TÓLÚÓL) 
TRÍMETÝLBENZEN (1, 3, 5 - trimetýlbenzen) 
VÍNÝLBENZEN (VÍNÝLBENZÓL; STYREN) 
VÍNÝLTÓLÚEN (VÍNÝLTÓLÚÓL) 
KÝLEN (XÝLÓL) 

LISTI V 

(Hættulegar lofttegundir, er ekki hafa lækningagildi). 

AMMÓNÍAK 
BRENNISTEINSDÍOXÍÐ (SO2) 
BRENNISTEINSVETNI (HÝDRÓGENSÚLFÍÐ; H-S) 
DÍAZÓMETAN (CH = Nt =N=) 
DÍCÝAN ((CN)2) 
FLÚOR
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KLOR 

KARBÓMÓNOKÍÐ (CO) 

METYLKLORID (MONOKLORMETAN) 

T-gas (ETYLENOXID) 

Gjört i Reykjavik, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Jóhann Hafstein. 

öl. desember 1968. . Nr. 86. 

LÖG 

um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 54 frá 14. júní 1960. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Með verðlagsákvarðanir fer 9 manna nefnd, verðlagsnefnd. 3 nefndarmenn skulu 

skipaðir samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands, 1 samkvæmt tilnefningu 
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, 2 samkvæmt tilnefningu Vinnuveitendasam- 
bands Íslands, 1 samkvæmt tilnefningu Veræzlunarráðs Íslands og 1 samkvæmt til- 
nefningu Sambands ísl. samvinnufélaga. Níundi nefndarmaðurinn er ráðuneytis- 
stjórinn í viðskiptamálaráðuneytinu, og skal hann vera formaður nefndarinnar. 
Hver nefndarmaður skal tilnefna varamann, er taki sæti í forföllum hans. Viðskipta- 

málaráðherra skipar nefndina. 
Meiri hluti atkvæða ræður ákvörðunum verðlagsnefndar. Verði atkvæði jöfn, 

sker atkvæði formanns úr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1969 og gilda til 31. des. 1969. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 36 15. maí 1964, um breytingu á lausaskuldum 

iðnaðarins í föst lán. 

ForsErr ISLANDS 

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

1. gr. 
1 mgr. 1. gr. laganna orðist þannig: 
Iðnlánasjóði er heimilt að gefa út sérstakan flokk vaxtabréfa í þeim tilgangi að 

breyta í föst lán lausaskuldum iðnfyrirtækja, sem skylt er að greiða iðnlánasjóðs- 
gjald samkvæmt ákvæðum laga um Iðnlánasjóð. 

2. gr 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 24 8. maí 1965, um 

breyting á lögum nr. 36 15. maí 1964. 

Gjört að Bessastöðum, 20. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Jóhann Hafstein. 

Nr. 88. NH 20. desember 1968. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 62 18. mai 1967, um bann gegn veiðum með 

botnvörpu og flotvörpu. 

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

Þykki mínu: 

. 1. gr. 
Á eftir 8. gr. komi: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Að fengnum tillögum Hafrannsóknastofnunar Íslands og Fiskifélags Íslands 
skal ráðherra heimilt með reglugerð að veita vélbátum allt að 200 brúttó-rúmlestum 
að stærð leyfi til togveiða á tímabilinu 1. jan. til 30. apríl 1969 innan fiskveiðiland- 
helginnar, þannig: Á svæði, sem takmarkast að vestan af línu, sem dregin yrði rétt- 
vísandi í norður frá Horni (grunnlínupunktur nr. 1), og að austan af línu, sem 

dregin yrði réttvisandi í norður frá Rauðanúp (grunnlínupunktur nr. 6), allt að 
4 sjomilum frá línu, sem dregin er á milli grunnlinupunkta. Þó skal við útgáfu veiði- 
leyfa verða tekið tillit til nauðsynlegrar friðunar fyrir botnvörpu á svæðinu frá Rauða- 
núp vestur að Gjögurtá. Á svæði, sem takmarkast að vestan af línu, sem dregin yrði 
réttvísandi í vestur frá Garðsskaga, og að austan af línu, sem dregin yrði réttvísandi 
í suður frá Stokksnesi (grunnlínupunktur 19), allt að 3 sjómílum frá strandlengju.
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Heimilt er þó ráðherra að veita frekari heimildir til botnvörpuveiða á svæði, sem 
takmarkast að austan af lengdarbaug 21? og 57 min. vesturlengdar og að vestan af 
lengdarbaug 22" og 32 mín. vesturlengdar. Togveiðar skulu þó ekki heimilaðar á 
svæðinu frá Stokksnesi að Skaftárósum á tímabilinu frá 1. marz til 30. apríl. Leyfi 
til togveiða skal að öðru leyti takmarka hverju sinni við tíma og svæði, m. a. til þess 
að forða frá árekstrum á veiðisvæðum við báta með önnur veiðarfæri, svo sem 
linu og net. Hrygningarsvæði síldar og önnur svæði, sem Hafrannsóknastofnunin 
telur nauðsynlegt að vernda, skulu friðuð fyrir botnvörpu þann tíma, sem nauðsyn- 
legt er talið. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein. 

31. desember 1968. . Nr. 89. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 7 31. marz 1967, um námslán og námsstyrki. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna hljóði svo: 
Hlutverk lánasjóðs íslenzkra námsmanna er að veita Íslenzkum námsmönnum 

lán til náms við Háskóla Íslands, kennaradeild stúdenta, framhaldsdeild og mennta- 

deild Kennaraskóla Íslands, fyrsta hluta Tækniskóla Íslands, erlenda háskóla og 
tækniskóla, svo og aðrar hliðstæðar erlendar kennslustofnanir, samkvæmt nánari 
ákvæðum í reglugerð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason. 

A 45
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 49/1967, um skólakostnað. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Aftan við ákvæði til bráðabirgða bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Á árinu 1969 skulu framlög til nýrra skólamannvirkja skiptast á 4ra ára greiðslu- 

tímabil vegna hverrar framkvæmdar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.)   

Gylfi Þ. Gislason. 

Nr. 91. . 31. desember 1968. 

LÖG 

um breyting á lögum um ferðamál, nr. 29 30. apríl 1964. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
4. gr. laganna orðist þannig: 
Skilyrði til að geta öðlazt leyfi til reksturs ferðaskrifstofu er, að forstöðu- 

maður hennar uppfylli eftirtalin skilyrði: 

a. 25 ára aldur. 
hb. Verzlunarskólapróf, eða hliðstæð menntun eða meiri, að dómi ráðuneytisins. 
ce. Að minnsta kosti 5 ára starf við almennan ferðaskrifstofurekstur, eða 3 ár 

sem forstjóri ferðaskrifstofu. Störfin skulu vera þess eðlis, að þau geti, að 
dómi ráðuneytisins, veitt alhliða þekkingu á ferðaskrifstofurekstri. 

Ráðuneytið getur ákveðið, að 5 ára störf við farþegaafgreiðslu í millilanda- 
ferðum hjá flugfélagi eða skipafélagi teljist jafngilda starfstíma á ferðaskrif- 
stofu samkvæmt þessari grein. 

d. Fjárræði og forræði á búi sínu. 
e. Búseta á Íslandi.
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Leyfi má veita félagi eða fyrirtæki, enda sé stjórn þess innlend og aðsetur 
hér á landi, og skal þá sá maður, sem hefur með höndum daglega stjórn ferða- 
skrifstofu, uppfylla skilyrði a—e-liða þessarar greinar. 

Nú telur ráðuneytið, að málavöxtum athuguðum, að ekki sé unnt að reka 
starfsemi þá, sem sótt er um leyfi fyrir samkvæmt lögum þessum, á viðunandi 
hátt, og skal þá umsókninni synjað. 

  

2. gr. 
1. mgr. 5. gr. orðist þannig: 
Leyfi til reksturs ferðaskrifstofu má því aðeins veita, að umsækjandi setji 

tryggingu, eigi lægri en 1.5 millj. kr. Ráðuneytið getur, að fengnum tillögum 
Ferðamálaráðs, ákveðið almenna hækkun tryggingarfjárins. 

3. gr. 
7. gr. orðist þannig: 
Ferðaskrifstofur, sem öðlazt hafa leyfi til reksturs samkvæmt lögum þessum, 

skulu færa bókhald samkvæmt bókhaldslögum. Þær skulu árlega senda ráðuneytinu 
reksturs- og efnahagsreikning undanfarandi árs, endurskoðaðan af löggiltum endur- 
skoðanda. Skylt skal þeim að veita ráðuneytinu frekari upplýsingar, ef það 
æskir. 

4. gr. 
9. gr. laganna orðist þannig: 
Leyfi til reksturs ferðaskrifstofu fellur niður: 

a. Ef leyfishafi verður gjaldþrota eða er sviptur fjárræði. 
b. Ef trygging sú, sem sett er samkvæmt 5. gr., rýrnar, fellur niður eða fullnægir 

ekki þeim reglum, sem ráðuneytið setur. 
c. Ef leyfishafi hættir að hafa búsetu hér á landi. 

Ráðuneytið getur afturkallað leyfi fyrirvaralaust, ef það telur sannað, að um 
sé að ræða hjá ferðaskrifstofu meiri heildarvanskil en tryggingarfé samkvæmt 5. 
gr. nemur. 

Sé félag leyfishafi eða ef annar en leyfishafi veitir daglegum rekstri ferðaskrif- 
stofunnar forstöðu, fellur leyfið niður, ef forstöðumaður missir einhvers þeirra 

skilyrða, sem leyfishafi verður að uppfylla samkvæmt lögum þessum, eða andast, 
enda sé ekki ráðinn nýr forstöðumaður, sem uppfyllir skilyrði laga þessara, innan 
þess frests, sem ráðuneytið setur. 

5. gr. 
10. gr. orðist þannig: 
Nú andast leyfishafi, og er þá ekkju hans, ef hún situr í óskiptu búi, heimilt 

að halda áfram rekstrinum í eitt ár, enda sé fullnægt hinum almennu skilyrðum 
um ábyrgð, og ekki ástæða til afturköllunar leyfis samkvæmt 9. gr. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

7. gr. 
Við gildistöku laga þessara skal fella meginmál þeirra, meginmál laga nr. 71 

30. desember 1964 og laga nr. 36 29. apríl 1966, svo og breytingu samkvæmt 12. 
gr. laga nr. 5 10. apríl 1968, inn í lög um ferðamál, nr. 29 30. apríl 1964, og gefa 
lögin út svo breytt.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Ferðaskrifstofur þær, sem öðlazt hafa leyfi og eru starfandi við gildistöku 
laga þessara, skulu innan 6 mánaða frá gildistöku laga þessara leggja fyrir ráðu- 
neytið tryggingarskilríki í samræmi við 2. gr. laga þessara og reglur þær, sem 
ráðuneytið setur, og eiga þær þá rétt til að fá útgefin ný leyfi. 

Sé trygging samkvæmt 2. gr. laga þessara ekki sett innan tilskilins frests, 
falla leyfi niður. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 92. . 13. desember 1968. 

LOG 

um breyting á lögum um vörumerki, nr. 47 2. mai 1968. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna „Lög þessi öðlast þegar gildi“ í 48. gr. laga um vörumerki, nr. 

47 2. maí 1968, komi: Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1969. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 33/1967, um brådabirgdabreyting á lögum nr. 55/1962, 

um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

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

þykki mínu: 

Frestir þeir, sem ræðir í ákvæði til bráðabirgða, breytist þannig, að ágreiningur 

milli aðila gangi til Kjaradóms 1. febrúar 1969 og Kjaradómur hafi lokið dómsorði 

á ágreiningsefnið eigi síðar en 1. marz 1969. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson. 

12. nóvember 1968. . Nr. 94. 

AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands 
nr. 76 frá 17. júní 1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 12. nóvember 1968 á tillögu menntamálaráðherra um, 

að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76 frá 1958, 

með áorðnum breytingum: 
1. gr. 

Við 43. gr. 2. tölulið bætist: 

Þær þrjár prófgreinir, sem greindar eru Í þessum tölulið, teljast prófhluti í 

merkingu þessarar reglugerðar. 

2. gr. 
Fyrri málsgrein 43. gr. 6. töluliðs orðist svo: 

Stúdent telst ekki hafa staðizt upphafspróf, sbr. 2. tölulið, hafi hann hlotið 

lægri meðaleinkunn en 9 í hinum þremur prófgreinum eða undir 7 í einhverri þeirra. 

3. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 42. gr. laga nr. 60 7. júní 1957, um Há- 

skóla Íslands, öðlast þegar gildi, og taka ákvæði hennar til þeirra stúdenta, sem inn- 

ritast til náms í læknadeild frá haustinu 1968 og telja. 

Í menntamálaráðuneytinu, 12. nóvember 1968. 

Gylfi Þ. Gíslason. 

Birgir Thorlacius.
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FORSETABRÉF 

um frestun á fundum Alþingis. 

ForsETi ISLANDS 
gjörir kunnugt: Að ég, samkvæmt tillögu forsætisráðherra og að fengnu sam- 

þykki Alþingis, fresta hér með fundum Alþingis, 89. löggjafarþings, enda 
verði þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 7. febrúar 1969. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Bjarni Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 79--95. Útgáfudagur 6. janúar 1969.
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FJÁRLÖG 

fyrir árið 1969. 

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

þykki minu: 

A-HLUTI 

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana. 

1. gr. 

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs. 
Þús. kr. 

0 Gjöld .............0000 00 7 000 607 
1 Tekjur ...........000000 res 7 096 482 

Tekjur umfram gjöld 95 875 

3 Lánahreyfingar út ............2.202.02 0202 00een eneret esee 90 068 
4. Lánahreyfingar inn ............00.0.0000ne0n sr 4 050 

Mismunur 86 018 

Greiðslujöfnuður: 
Á rekstrarreikningi ............20000000000 ene nnnnnner sennnnnnnne 95 875 
Á lánahreyfingum ...........020000 00 ene 86 018 

Greiðsluafsangur 9 857 
  

A 46 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr 

31. desember 1968. 

Árið 1969 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru á rekstrar. 
reikningi í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. grein. 

0 Gjöld 

Æðsta stjórn ríkisins .. . ................. ELEEEE 

Forsætis- og menntamålaråduneytid ................ 

101—102 Yfirstjórn ...........0... 00... 
201—783 Fræðslumál .............0...0 0000... 
801—899 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi . 

Utanríkisráðuneytið „..............0.0.0.000.000.... 

101—102 Yfirstjórn ............000.. 0. 
201 Löggæzla á Keflavíkurflugvelli ........... 

301—310 Sendiráð .............0.00 000. 
400 Alþjóðastofnanir „..........0.000 0. 

Atvinnumálaráðuneytið ..........0.0.00.00..00..0.. 

101—172 Yfirstjórn ............0.00000 000. 
201—299 Búnaðarmál ..........0.0000 0000... 
301—399 Utvegsmál ...........0.20...00 0... 
401—472 Orkumál ............20. 0... 
532—999 Annað ..........02.00%0 0... 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .................... 

101—102 Yfirstjórn ...........0..00.0 0 
202—283 Dómgæzla, lögreglumál o. fl. ............. 
301—899 Heilbrigðismál ...........00....00.0.00.... 
401--473 Þjóðkirkjan ...........0000000 0... 

ö66—-981 Annað ..........0..00 000. 

Félagsmálaráðuneytið ............................. 

101 Yfirstjórn ............0...00. 00. 
270—272 Almannatryggingar .............0000.... 
371—372 Húsnæðismál .........0.0.0.00.000.0 
601—999 Önnur félagsmál ......0.000.0.000 0. 

Fjármálaráðuneytið ..............00.000.0. 00. 

101—181 Yfirstjórn .........020020000 0. 
201—281 Toll- og skattheimta ..................... 
381—384 Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun ....   

402—999 Annað .......0000ns0ns ess 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

18 611 
1000 294 

132 260 

15 672 
20 221 
51 304 
30 205 

17 603 
534 767 
128 981 
85 792 
53 370 

9578 
317 927 
230 242 
54 205 
19 417 

4 291 
1959 300 
228 756 
159 791 

25 954 
121 946 
106 557 
146 231 

Þús. kr. 

54 286 

1151 165 

117 402 

820 513 

631 369 

2352 138 

400 688 

  

5 527 561
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3. gr. 
Árið 1969 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði þær, sem tilgreindar eru á 

rekstrarreikningi skv. þessari grein. 

reikningur. 

1 Tekjur: 

11 Skattar. 
Beinir skattar. Þús. kr. Þús. kr. 

Persónuskattar .............0.20.0.00. 000 549 578 

1 11 0  Iðgjöld lífeyristrygginga: 
1 il 01 Almannatryggingagjald ...........0.....0.... 313 100 
1 11 02 Lifeyristryggingagjald atvinnurekenda ........... 140 000 

111 1 Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld: 

1 11 11 Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuið- 
gjald af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum . 43 000 

1 11 12 Tögjald til atvinnuleysistryggingasjóðs .......... 45 500 

1 11 9 Aðrir skattar: 
1 11 91 Námsbókagjald ...........0000000 000. 7978 

Eignarskattar ...............0000 000... 133 967 

1 12 0  Eignarskattar, alm.: 

1 12 01 Eignarskattur einstaklinga ..................... 95 400 
1 12 02 Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga .. 954 
1 12 03 Eignarskattur félaga .........0..0..000 000. 31 300 
1 12 04 Byggingarsjóðsgjald af eignarskatti félaga ........ 313 

1121. Erfdafjårskattur: 
1 12 11 Erfðafjárskattur ...........00.000. 0... nn... 6 000 

Tekjuskattar .............0020000 0. 0. 673 569 

1 13 0. Tekjuskattar: 
1 13 01 Tekjuskattur einstaklinga ...........0...0000000... 587 500 

1 13 02 Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga .. 5 875 
1 13 03 Tekjuskattur félaga „.......02.00000 000. 79 400 
1 13 04 Byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti félaga ........ 794 

Óbeinir skattar. 
Gjöld af innflutningi .......................... 2 780 708 

115 0  Aöðflutningsgjöld: 
1 15 01 Aðflutningsgjöld ...............00.... 2 363 000 

Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga .. 118 200 
——————.  2244800 

1 15 02 Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum ........... 37 009 
1 15 03 Byggingariðnaðarsjóðsgjald .................... 2 700 
1 15 04 Tollstöðvargjald ...........020.00.0.0. 0. 11 820 
1 15 05 Byggingarsjóðsgjald af innflutningi ............. 11 820 

  

Flutt 4 137 822



Nr. 96. 

1 09 

110 

358 31. desember 1968. 

Þús. kr. 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

5 527 561 

870 508 

584 047 

9533 

8 958 

  

0 Gjöld: 

Flutt 

Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið .............. 

101 Yfirstjórn ..........20200 00... 
211 Vegamál ........22.0000 0000... 

321—374 Önnur samgöngumál .................... 
400—-499 Tðnaðarmál ..........0..200000 00... 

569—582 Annað .........2000000. nn 

Viðskiptaráðuneytið .................000000 00... 

101 Yfirstjórn ..........2.200.0 0... 
201 Niðurgreiðslur ................0.0.0.00... 

902—999 Annað ........2.00000 enn 

Hagstofa Íslands ...................0..000 000. 

Ríkisendurskoðun ............2.0.000. 0... 0... 

Flutt 7 000 607
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reikningur. 

1 Tekjur: 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 4 137 822 

1 15 1 Innflutningsgjåld af benzíni og gúmmígjald: 
1 15 11 Innflutningsgjald af benzini ..........0.0000000. 0. 321 400 
1 15 12 Gúmmígjald ................00. 0. s.n. 39 400 
1 15 2  Innflutningsgjöld af bifreiðum og bifhjólum: 
1 15 21 Gjald af bifreiðum og bifhjólum ................ 102 400 

1 15 8 Hagnaður af sölu varnarliðseigna: 

1 15 81 Hagnaður af sölu varnarliðseigna ............... 9 368 

Skattar af framleiðslu .......................... 89 700 

1 16 0 Gjöld af innlendum tollvörum: 

1 16 01 Gjald af innlendum tollvörum ........000000.0... 64 000 
1 16 02 Sælgætisgjald .............0.00.020 000... 2700 
1 16 03 Flöskugjald ............000202000 00... 23 000 

Skattar af seldum vörum og þjónustu ............ 2 319 078 

117 0  Såluskattur: 

1 17 01 Söluskattur .........00.00.00.0.. 0... 1565 400 
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ....... 125 260 

———  1440140 

117 1  Skemmtanaskattur: 

1 17 11 Miðagjald til Menningarsjóðs .......0000.000.0.. 3400 
1 17 12 Skemmtanaskattur .........00.20000 0000... 17 600 

1 17 2  Launaskattur: 

1 17 21 Launaskattur ..... FERERERERERERERKEREREREELERER 135 000 

1 17 3 Rekstrarhagnaður A.T.V.R.: 
1 17 31 Rekstrarhagnaður ÁTVR. .......0000000. 00... 679 000 
1 17 32 Gjald af seldum vindlingum ........0000000000.. 12 500 
1 17 33 Gjald af seldum eldspýtum ........000000 0000... 1600 

1175 Gjöld af útfluttum sjávarafurðum: 
11751 Síldargjald .........00000002 0. enn 4 600 
1 17 52 Ferskfiskmatsgjald .........00000000. 0... 0... 10 400 
1 17 53 Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ........ 10 400 
1 17 54 Síldarmatsgjald ........0000000 0... BR 60 

1 17 55 Síldarsölugjald ..........0000000 000... 3 

1 17 9 Aðrir skattar: 
1 17 91 Iðnaðargjald .........0.0200000 0... enn 2 600 
1 17 92 Sérleyfisgjald ...........2002000 000 nn 1575 
1 17 93 Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ................ 200 

Aðrir óbeinir skattar ...........00.000000 0000... 476 387 

1 190  Aukatekjur og stimpilgjald: 
1 1901 Stimpilgjald .........0.2000000. 000. 105 000 
1 1902 Aukatekjur ........2000000.0eee ne 34 800 
1 1903 Þinglýsingar ...........200000.. 00... 30 700 

Flutt 7 022 987
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Rekstrar- 

0 Gjöld: 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 7 000 607 

Gjöld samtals .........0.0.000. 0. 7 000 607 
Tekjur umfram gjöld ........0..0.000000.0... 95 875 

  

Samtals 7 096 482 
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reikningur. 

1 Tekjur: 
Þús. kr. Þús. kr. 

. Flutt 7 022 987 
1 19 1  Ymsir skattar af bifreiðum: 

1 19 11 Bifreiðaskattur „.........200000000 00... 0. 0. 122 100 
í 19 12 Bifreiðaskattur vegna hægri umferðar ............ 17 000 
1 19 13 Skrásetningargjald bifreiða ...........00.00000.. 4 000 
1 19 14 Skoðunargjald bifreiða ............2.0200000.000.. 5 900 
1 19 15 Vegagjald .............0.0000 00. v 0 15 000 

1192 Ýmsir skattar af skipum: 
1 1921 Lestagjald .............000000 20 .n nn 1300 
1 19 22 Vitagjald ..........0....20. 0000 .0 nn 3 800 
1 19 23 Skipaskoðunargjald ..............00.0.00.00.00. 00. 2 700 

1 19 3 Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
1 19 32 Hluti af umboðsþóknun og gengismun viðskipta- 

bankanna seernes 68 500 
1 19 33 Leyfisgjald .............00.000 nn 12 800 

1199 Aðrir óbeinir skattar: 
1 1990 Verðjöfnunargjald ..........0000000 000... 22500 
1 19 91 Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ................ 8 000 
1 19 92 Skipulagsgjald .............0.020 00... nn 7 800 

1 19 93 Rafmagnseftirlitsgjald .............. er 8 000 
1 19 94 Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. I. .......... 4500 
1 19 95 Prófgjöld bifreiðastjóra ..........00.0000 000... 1100 
1 19 96 Prófgjald iðnnema ..........000000 000... 450 
1 19 97 Rafstöðvargjald ...........0.0...0 000... 30 
1 1998 Sérlyfjagjald ...........0.0... 0000. ner 400 
1 19 99 Hvalveiðigjald ..............220000. 000... nn. 7 

1 2 Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, 

fluttar úr B-hluta ríkisreiknings .................. 37 328 

121 0  Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum: 
121 01 Afgjöld ríkisjarða .............00..0.0 00... 450 
1 21 02 Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn ............ 25 139 
1 21 03 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg .................. 535 
1 21 04 Fríhöfnin, Keflavíkurflugvelli .................. 11 204 

1 3 Ýmsar tekjur ............00.000000 0. 36 167 

131 0 Vextir og arður af hlutabréfum: 
131 01 Vextir .......020000 00. 15 000 
131 02 Arður af hlutabréfum ............2.0000. 0. 0... 2 000 

139 0 Ýmsar tekjur: 
1 39 02 Sameignir ríkisins .........0200000.0 0... 2 667 
1 39 03  Yfirverð líknarfrímerkja ........00.00000000000.. 100 
1 39 04 Samúðarskeyti Landssímans .........0..000000. 1400 

1 39 05 Sektir og upptækar vörur til Menningarsjóðs.... 1700 
1 39 06 Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs .......... 13 000 
1 39 07 Ýmsar óvissar tekjur .........0000020 00... 300 

Tekjur samtals .........0.0000000 00... 7 096 482 
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101 

201 

301 

401 

4. gr. 

1 00 Æðsta stjórn ríkisins. 

Embætti forseta Íslands: Þús. kr. 

0 10 Laun „.........220 0000 ene 1889 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00..00 0000... 2 091 
0 27 Viðhald ...........2202.00.0.0 rss 541 

Gjöld samtals ..........0.000 00... 

Alþingi: 

0 10 Laun ..........20.00 00 ene rn 24 056 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00..0.0.00... 20 790 

Gjöld samtals „...........00 000. 

Viðfangsefni: 

02 Þingfararkaup alþingismanna ................ 18 169 
03 Skrifstofu- og alþingiskostnaður .............. 18 137 
04 Rekstrarkostnaður fasteigna .................. 4 185 
05 Utgáfukostnaður Alþingistíðinda .............. 4 050 
06 Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings .............. 305 

Gjöld samtals ............0002 00... 44 846 

Ríkisstjórn: 

0 10 Laun .........0.2.2.000 0000 nn 2 688 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00..000 000. 302 

Gjöld samtals ..,..........00.000 00 

Hæstiréttur: 

0 10 Laun ..........00220200 0000 1929 
Gjöld samtals ...........020 0000 

Þús. kr. 

4521 

44 846 

2 990 

1929 
  

Samtals 54 286
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1 01 Forsætis- og menntamálaráðuneytið. 

101 Forsætis- og menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

0 10 Laun .........000000 00 ne 00 enn 6 631 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..00 00... 00... 8 929 

Gjöld samtals ...........02 000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0000000 0000 nn 9782 
02 Fræðileg rannsókn á skólakerfinu „............. 1790 
03 Byggingardeild ...........20.0.0000. 0000... 2 568 
04  Fjármáladeild ............20020000 000. 1420 

Gjöld samtals ...........00200 000... 15 560 

102 Efnahagsstofnunin: 

0 10 Laun ......0..0220 0000 1776 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0...0.00... 1080 
0 27 Viðhald .............00..0.0 00 ne nnn 120 
0 800  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 75 

Gjöld samtals .........0.0.000 000. 

201 Háskóli Íslands: 

0 10 Laun .........20.200000 00 ner 34 667 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.000.00.0.... 11 255 
0 27 Viðhald .............00000.0.0.00 ner 600 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1300 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 630 

Gjöld samtals ...........0%00 00. 48 452 

1 00 Tekjur ..........2000000 00... 300 
Mismunur „........020.0000 00 — 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0220000 000 3 376 

02 Guðfræðideild ..............2.0200. 000... 1478 
03 Læknadeild ...........020000 000. 8500 
04 Tannlækningar ............2.0000 0000... 6 360 
05 Lyfjafræði lyfsala .......0000000 0000 958 
06 Lagadeild .............0000.0. 000 1881 
07 Viðskiptadeild ..........000000. 000... 1844 
08 Heimspekideild ...........0000000 0000 7 235 
09 Verkfræðideild ............0.0.0000 000. 5 600 
10 Bókasafn ...........220000 000. 1770 
11 Íþróttakennsla ..........20..00..0 000... 1199 
12 Rekstur fasteigna ..........0000000 0000... 4 271 
13 Sameiginleg útgjöld „.........0..0.0. 0... 0... 3 980 

Gjöld samtals ...........00.0.00 0 48 452 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

15 560 

3051 

48 152 

A 47
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202 

203 

205 

206 

231 

Tilraunastöð Háskólans á Keldum: 

0 10 Laun .........0.00. 0000. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 27 Viðhald ..........000.0. 00... 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ............. 

1 00 Tekjur ....... 
Mismunur ............ 

Raunvísindastofnun Háskólans: 

0 10 Laun 22... 
0 20 Önnur reksirargjöld ............ 
0 27 Viðhald ...........0..0.00...... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ................. 
1 00 Tekjur ........0.000 0. 

Mismunur „.................. 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn ...........0. 0. 

02 Rannsóknarstofa í stærðfræði .. 

03 Rannsóknarstofa í eðlisfræði .. 

04  Rannsóknarstofa í efnafræði ... 

05 Rannsóknarstofa í jarðvísindum 

Gjöld samtals ............. 

Handritastofnun Íslands: 

0 10 Laun ......00000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 60  Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ................ 

Orðabók Háskólans: 

0 10 Laun .....000000 0000. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 

Gjöld samtals ........0... 

Náttúrufræðistofnun Íslands: 

0 10 Laun „.......00.000 0. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
#80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ................. 

Rannsóknarráð ríkisins: 

0 10 Laun 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 

0 27 Viðhald .......0.0000 0. 

öl. desember 1968. 

Þús. kr. 

5 207 
13 327 

840 
600 

19 974 
15 190 

Þús. kr. 

4 784 

8 498 

3 399 

1313 

3181 

3541
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276 

301 

302 

303 

304 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0.0200 00. 

02 'Tilfrumathugana á nýtingu náttúruauðæfa lands- 
ins „20.22.2000. 

03 Til hafísrannsókna ........0000000 000. 

Gjöld samtals ........0...000 00. 

Reiknistofnun Háskólans: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Ti fyrirtækja í B hluta ..........0.....0.0... 
Gjöld samtals .........2.20200. 00 

Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

0 90. Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................0... 

Gjöld samtals ...........0000 000 

Menntaskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun ..........22000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000.0.0. 00. 
0 27 Viðhald ...........222200 0 ner 
0 70 Vextir .........0..0 00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........2200 00. 

3 00 Lánahreyfingar út ........0.000...0000 0000... 

Menntaskólinn á Akureyri: 

010 Laun .........00000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.....0. 
0 27 Viðhald ..........2220202 00 
0 70 Vextir (..........002000 00 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0.2.0 00 

3 00 Lánahreyfingar út ........0..0000000 00. 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

010 Laun ..........000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0.00.00.. 
0 27 Viðhald ...........2000020. 0... 
0 70 Vextir .......0.0020 000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0....0. 00. 

3 00 Lánahreyfingar út ........0.0.0.0000 0000. 

Menntaskóli við Hamrahlíð: 

010 Laun ..........22020 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000. 0... 
0 70 Vextir .........0.000. 0. 

0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0.0200 0. 
3 00 Lánahreyfingar út ............2..0200000 0000... 

Þús. kr. 

1680 

1038 

4 500 

2932 
1380 
599 
300 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

1038 

4 500 

24 604 

21 740 

14 491 

27 290
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305 

306 

321 

322 

331 

336 

401 

Menntaskóli á Ísafirði, byggingarstyrkur: 

0 60  Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 
Gjöld samtals „...........0.0 0 

Menntaskóli á Austurlandi, byggingarstyrkur: 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 
Gjöld samtals ..........0.0 000. 

Kennaraskólinn: 

10 Laun ...........00 2000 
20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000.0000.... 
27 Viðhald .............0..00 0000 

Vextir ........0220000 00 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 
90 Yfirfærslur: 

O
O
 
-
 

AT
 

>
 

Æfinga- og tilraunaskóli Kennaraskólans, 

byggingarstyrkur: 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 
Gjöld samtals ..........0000 00. 

Íþróttakennaraskóli Íslands: 

0 10 Laun ............0..000. 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 
0 27 Viðhald ..............200.00.... en 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals ..........0.0 00. 
1 00 Tekjur „........0000 0... 

Mismunur ............... 0000 

Húsmæðrakennaraskóli Íslands: 

0 10 Laun ...........200.00 00. nn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 
0 27 Viðhald ...........0..0.2.0 0000. 

Gjöld samtals ...........0.. 000 

100 Tekjur ..........20.00 0. 
Mismunur ............. 0000 

Fræðslumálaskrifstofan: 

0 10 Laun 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..0.0.0..00.... 
0 900 Yfirfærslur: 

0 92 Til sveitarfélaga ..............0.0.0....... 
Gjöld samtals ............00 000 

94 Til einstaklinga, heimila og samtaka ...... 
Gjöld samtals ............00.0. 0 

3 00 Lánahreyfingar út ....................... 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

2500 

2500 

16 803 
3 367 

422 
1009 
840 

75 

2493 

6 000 

Þús. kr. 

2500 

2500 

22516 

6 000 

4 933 

1609 

17 667
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402 

421 

422 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........2220000 0. 
02 Námsstjórar ........00000000 nn 
07 Bókmenntakynning í skólum .................. 
08 Miðskólapróf í bóknámsdeild, landspróf ...... 
09 Námsflokkar .......2.200000 0. 0... 
11 Eftirlit með veikindaforföllum ................ 
12 Til framkvæmda sundskyldu í skólum ........ 
13 Til skíðakennslu í barnaskólum .............. 
14 Til skíðakennslu í gagnfræðaskólum .......... 
16 Til fyrrv. barnakennara eftir tillögum fræðslu- 

málastjóra .......0.0000000 0 
17 Gjöld samkvæmt 28. og 40. gr. laga um al- 

mannatryggingar „.......0000 
18 Til fræðslumyndasafns ríkisins samkvæmt lög- 

um nr. 49/1987 .......000200 000. 

19 Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 
málastjóra ........2000000 00 sn 

Gjöld samtals .......0.002 000. 

Fjármálaeftirlit skóla: 

0 10 Laun ......0000000 0 nennt 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........00000 000... 

Gjöld samtals .......0000000 2. sn 

Fræðslumyndasafn: 

0 10 Laun ......0..0000 eens 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00.00000 0000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ......00.00200 00 enn 
1 00 Tekjur .......00.00000 err 

Mismunur seeren 

Ríkisútgáfa námsbóka: 

0 10 Laum .....20000000 enst ene 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......0..0.0000. 000... 
0 27 Viðhald ..........0.00.0.00.. nes 
0 70 Vextir ........00000 0 nes 

0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0...... 

Gjöld samtals ........000000 000. 
1 00 Tekjur ........2002000 nn 

Mismunur ......202000 00. 
3 00 Lánahreyfingar út .......0.020000 0000... 

Viðfangsefni: 
02 Skrifstofa .......2..00000 000 
03 Bókaútgáfa .......00000000 000 

Gjöld samtals .......000000 000. 

1235 

11 687
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431 

501 

506 

514 

515 

Iönfræðsluráð: 

010 Laun 20... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 
Gjöld samtals .......... 

Tækniskólinn: 

010 Laun s.n 
0 20 Önnur rekstrargjåld ................... 
0 27 Viðhald ..........000 00 
0 70 Vextir 

Viðfangsefni: te) 

02 Tækniskólinn í Reykjavík ........... 
03 Undirbúningsdeild á Akureyri ......... 

Gjöld samtals .........0.. 

Vélskólinn: 

0 10 Lam 22... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 

0 27 Viðhald ...............00 0. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ........... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0000 0 

02 Bókleg kennsla ..........0.0000 0000... 
03 Verkleg kennsla og smíðar ............. 
04 Námskeið utan Reykjavíkur ........... 

05 Ósundurliðað 00.00.0000... 

Gjöld samtals ........... 0 

Iðnskólinn í Reykjavík: 

010 Laun .........0.. 0 

0 27 Viðhald ..........0.0. 00. 
Gjöld samtals .........0.0.000. 0. 

Iðnskólar utan Reykjavíkur: 

010 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ...........2202.. 00... 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 
Gjöld samtals ........... 

3 00 Lánahreyfingar út .................... 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

931 
468 
50 

  

378 
1948 
1946 
518 

2 093 

6 883 

  

10 035 
501 

5 644 
614 
453 

Pus. kr. 

1449 

7 044 

6 883 

10 536 

6711
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516 Tónskólar almennt: 

521 

541 

542 

543 

544 

0 10 Laun .. 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) 
Gjöld samtals .........02.000 0. 

Hjúkrunarskóli Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

100 

3 00 

Laun .. seem eee eee ..00000006 8 

Önnur rekstrargjåld .........0...00. 0... 
Viðhald 

Vextir 

Gjöld samtals ..........200.. 0. 

Tekjur 
Mismunur suser. 

Húsmæðraskólinn í Reykjavík: 

0 10 
0 20 

Laun „...0....000. 00 
Önnur rekstrargjöld ............000.00 00... 
Gjöld samtals „........0.002 000 

Húsmæðraskólinn á Ísafirði: 

0 10 Laun ........00.00 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.00000000 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00..0..0... 

Gjöld samtals .........20.02 200 

Húsmæðraskólinn á Akureyri: 

0 10 Laun „.......2220000 0. 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..00.000 00. 
Gjöld samtals ........20002. 0000 

Húsmæðraskólar í kaupstöðum almennt: 

0 10 
0 29 
0 27 
0 80 

Laun .. 

Önnur rekstrargjöld ............00000 0... 
Viðhald 

Gjöld samtals .........00.0%00 000 

Tekjur 

Mismunur ..........0.20. 0 

800 

341 
475 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

11 823 

2 762 

1569 

816 

2 437 
  

sundurlidun å sérståku yfirliti nr. 1.
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601 

602 

603 

604 

605 

606 

Héraðsskólinn í Reykholti: 

010 Laun ............0.0000. 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.00.0000 000... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0.0.20000 00 

1 00 Tekjur ..........0.2 00... 
Mismunur .............00 0... 

Héraðsskólinn á Núpi: 

0 10 Laun ..........0..00 0000 r rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............2...00..000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0.20. 00 

1 00 Tekjur ........0020000 0000 
Mismunur ..........00000 00 

Héraðsskólinn í Reykjanesi: 

0 10 Laun .........222000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.00.000........ 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0000 0002 
1 00 Tekjur „........02000020 0000 

Mismunur ........2..002000 0000 

Héraðsskólinn á Reykjum: 

0 10 Laun .............2000. 000. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000....... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0.0000 0... 

1 00 Tekjur ........00000000 00 
Mismunur ..........0000 0000 

Alþýðuskólinn á Eiðum: 

0 10 Laun ...........202000 00 neee 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0.0..0..0... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........000 0... 

1 00 Tekjur .........0000000 0000 
Mismunur ...........0002 0000 

3 00 Lánahreyfingar út ............0.00.0. 0000... 

Héraðsskólinn í Skógum: 

0 10 Laun „........202000 0000 enn nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0000000000... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........2220000. 000 

1 00 Tekjur ..........00%00 0000 
Mismunur .........0.0000. 00. 

öl. desember 1968. 

Þús. kr. 

7 693 

5 405 

4312 

5 826 

4 014
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607 Héradsskolinn að Laugarvatni: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........22..00000 0000 nn 2135 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.0.0000000.00.... 601 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 500 

Gjöld samtals ............002 000... 3 236 
1 00 Tekjur ..........00000 0000. eðr 300 

Mismunur ............202 0200. ———— 2 936 

608 Héraðsskólar, almennt: 

0 27 Viðhald ...........2.....eeen sr 6 672 
Gjöld samtals .........00000. 000 6 672 

611 Gagnfræðaskólar Reykjavíkur: 

0 10 Laun „....0.00.0.00 0000 52 506 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00.000. 0000... 4 071 
0 27 Viðhald ............200.00.0... en. 6490 

Gjöld samtals .......0.020.00 000 63 067 

612 Gagnfræðaskólar Kópavogs: 

0 10 Laun 2....20002000 0000 7 898 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000000 000. 384 
0 27 Viðhald ..........220..0.0 nn 295 

Gjöld samtals ...........0.0 0000. 8577 

613 Gagnfræðaskólar, Hafnarfirði: 

0 10 Laun „....000000000 000 6 638 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0..00.00000.. 54 
0 27 Viðhald ..........0000020 000 236 

Gjöld samtals ..........00200 0000. 6 928 

614 Gagnfræðaskóli Keflavíkur: 

0 10 Laun ..........02000.0 000 4 030 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0...0....0...... 10 
0 27 Viðhald ...........2..2.... 0. s.s 130 

Gjöld samtals .........0.20000 000. 4 170 

615 Gagnfræðaskólinn Akranesi: 

0 10 Laun .......00.000 0000 00 nr 3 558 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000.00..00 00... 112 
0 27 Viðhald .............0.00000 00... 118 

Gjöld samtals .........0.2000000 0... 3 783 

A 48
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616 

617 

618 

619 

621 

622 

623 

Gagnfræðaskólinn Ísafirði: Þús. kr. 

0 100 Laun 0... 2 010 
0 20 Önnur rekstrargjåld .........0000000. 0... 102 
0 27 Viðhald ..........00.0.0.0 nn eens 71 

Gjöld samtals .„......020000 00 nn 

Gagnfræðaskólinn Siglufirði: 

0 10 Laun ........0.0000 000 2081 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........000.0... 0... 50 

0 27 Viðhald .........00000 eens 57 

Gjöld samtals „......0020000. sn. 

Gagnfræðaskólinn Sauðárkróki: 

0 10 Laun .......0.00000 000 1106 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000.0.0...0.0.... 22 

0 27 Viðhald ..........0.00. 0000 nn... 71 

Gjöld samtals .......0.000 0... nn 

Gagnfræðaskólinn Akureyri: 

0 10 Laun .......00220000 neee 7 308 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.000.. 0... 000... 264 
0 27 Viðhald ..........0.0000.0.0 enn 201 

Gjöld samtals ......200000000 000. 

Gagnfræðaskólinn Húsavík: 

010 Laun ........200000 sens 1523 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.00000 0000... 12 
0 27 Viðhald ...........2..eees sense 77 

Gjöld samtals ........0...20000 0. 

Gagnfræðaskóli, Ólafsfirði: 

010 Laun ..........0.00000 000 884 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0..0..0..00.. 12 
0 27 Viðhald ..............0.00.00 0... 59 

Gjöld samtals ..........20200 000... 

Gagnfræðaskóli í Neskaupstað: 

010 Laun ..........0000. 00 sn 1259 
0 20 Önnur rekstraárgjöld 20.00.2000... 48 
0 27 Viðhald ...........2.0.0.0 0... 89 

Gjöld samtals „........0.0000 000. 

Þús. kr. 

2 183 

2 188 

1 199 

7773 

1612 

1396
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624 

626 

627 

628 

629 

631 

Gagnfræðaskólinn Vestmannaeyjum: 

0 10 Laun .........020000 00 sn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00..... 
0 27 Viðhald ...........00.000. 00... 

Gjöld samtals ........0.0000 000... 

Gagnfræðaskólinn Garðahreppi: 

010 Laun ..........0.0.000 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0....... 
0 27 Viðhald .........2002000 0000 

Gjöld samtals ......0..00000 0 

Gagnfræðaskóli, Seltjarnarnesi: 

0 10 Laun .........020000 00 nn nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0..... 
0 27 Viðhald ..........0.0000 0000 

Gjöld samtals .......0.0000 000 

Gagnfræðaskóli í Mosfellshreppi: 

0 10 Laun .........0200000 00 n enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0...... 
0 27 Viðhald ..........2.000.. 00. 

Gjöld samtals .......2.2..020 000. 

Gagnfræðaskóli, Borgarnesi: 

010 Laun ........0220000000n ser 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ............2.....0.0 0. 

Gjöld samtals ........0...0.0 000... 

Gagnfræðaskóli, Stykkishólmi: 

010 Laun ........0.0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ............0000.0 00... 

Gjöld samtals ............000 0. 

Gagnfræðaskóli, Dalvík: 

0 10 Laun .........0.00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald .............000..0.. 0. nn 

Gjöld samtals .,........000 000... 

Þús. kr. 

1218 
240 
27 

1106 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

3 089 

2412 

1480 

1485 

1328 

1155 

989
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632 Gagnfræðaskóli, Selfossi: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ......00000000 00 een rennt 2 700 
0 20 Önnur rekstrargjåld ...........0..000 0000... 154 
0 27 Viðhald ..............0...eeee nr 59 

Gjöld samtals .......02000000 0000. 2913 

633 Gagnfræðaskóli, Hveragerði: 

0 10 Laun ........0..ceeneeersns 1360 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000000....... 590 
0 27 Viðhald ............000.00 00. 89 

Gjöld samtals ......02.02000 000. 2 039 

634 Miðskóli, Hellissandi: 

0 10 Laun .......002.200 000 ene nennt 457 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0000000.0.... 20 

Gjöld samtals .......02000200 0... 477 

635 Midskélinn Ólafsvík: 

0 10 Laun .........20000000 0. en nr 436 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000..00. 00... 59 
0 27 Viðhald ...........0.00.enes ss 148 

Gjöld samtals ........00..200000 000 643 

636 Miðskólinn Patreksfirði: 

0 10 Laun .......00000000 000 893 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.200000 0... 6 

Gjöld samtals ..........00.0000 0. 899 

637 Miðskólinn Bolungarvík: 

0 10 Laun ........0000000 0... nr rns 619 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0000..000.. 33 

Gjöld samtals ...........0202002 0000. 652 

638 Miðskólinn Seyðisfirði: 

0 10 Laun ........002.000 00 0nnn enn 416 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00000000... 12 
0 27 Viðhald ............0.00.. ess ss ess 12 

Gjöld samtals ...... RAI 440
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639 Midskolinn Skagaströnd: Þús. kr. 

0 10 Laun .......000000 000. nn ner 508 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........200000.0000...... 18 
0 27 Viðhald ...........2..0e.eecr verse 30 

Gjöld samtals .........000000 0000... 

640 Miðskóli, Reyðarfirði: 

641 

642 

643 

644 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun .......00000000 00 nes 467 
Önnur rekstrargjöld ............00.....000..... 28 
Viðhald ..........2000000.0 0. 1 

Gjöld samtals .......00000000 000... 

Miðskólinn Blönduósi: 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun ........02000000 000 660 
Önnur rekstrargjöld ............2000.000000... 12 
Viðhald seernes 24 
Gjöld samtals .......0.0000000 000. 

Miðskólinn Lundi, Öxarfirði: 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun ........22000000 000 589 
Önnur rekstrargjöld ..............0000.000.0... 258 
Viðhald ..........20.000000 0... HR 18 
Gjöld samtals .........00000000 0... 

Miðskólinn Höfn, Hornafirði: 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun ........22000.00 nn. 467 
Önnur rekstrargjöld .............0.0000....... 12 
Viðhald ...........0.022.0 0... 18 

Gjöld samtals ........0..000000 00 

Miðskólinn Hvolsvelli: 

0 10 
0 20 

Laun 22.00.2000 00 000 nr 568 
Önnur rekstrargjöld ...........0.0000000 00... 441 
Gjöld samtals ............0..0000 00... 

Héraðsskólinn Laugum: 

0 10 
0 20 
0 27 

Lan „....0.00022000 0 1756 
Önnur rekstrargjöld .............0.002.00..... 7 
Viðhald .............2020000 ns. 543 
Gjöld samtals .........02.0000000 00... 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

556 

496 

696 

865 

497 

1009 

2 306



Nr. 

646 

647 

648 

649 

650 

651 

652 

Þús. kr. 

12 022 

13 906 

18 019 

6404 

34 500 

84 549 

96. 376 31. desember 1968. 

Unglingaskólar: Þús. kr. 

0 10 Laun .....0000000000 nennt 9 683 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........2.0000.000...0... 1689 
0 27 Viðhald ...........0200000.0. 0... sn... 650 

Gjöld samtals „.......2200000 0000... 

Mið- og gagnfræðaskólar, almennt: 

0 10 Laun ........2020000 00 rns 13 906 
Gjöld samtals ........0.00000 000. 

Viðfangsefni: 

01 Forfalla- og orlofskennsla .........0.0000.00.. 3 147 
02 Álago.fl........000000 0. seen 2 030 
03 Vísitöluuppbót á laun ........0000000. 0000... 8 729 

13 906 

Framlag til byggingar gagnfræðaskóla 

utan fimm kaupstaða: 

0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður!) ................. 18 019 
Gjöld samtals ...........0.02.20 000 

Heyrnleysingjaskólinn: 

0 10 Laun .......000000 000 nenna 4 467 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00.00000....... 1292 
0 27 Viðhald .................0.0eee even 47 
0 70 Vextir ........2.000.00.0n ern 32 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 566 

Gjöld samtals ..........0.20000 0000... 
3 00 Lánahreyfingar út .........0000.00000 0000... 100 

Til endurgreiðslu rekstrarkostnaðar skóla fyrir 

janúar — ágúst 1968: 

Gjöld samtals .........02200000 000 nn 

Barnaskólar í Reykjavík: 

0 10 Laun 2...0.000000 000 63 427 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...2..000..0.. 10 880 
0 27 Viðhald .............20000 000... 10 242 

Gjöld samtals ........0000000 000... 

Barnaskólinn Akranesi: 

0 10 Laun 2....0000000 00 4 212 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000.00. 0000... 437 
0 27 Viðhald .............0.. 0000... 236 

Gjöld samtals ..........0.202000 000 4 885 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 2.
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653 

654 

655 

656 

657 

658 

659 

Barnaskólinn Ísafirði: 

0 10 Laun .......0000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000.... 
0 27 Viðhald ...........2.0.00 ce enn 

Gjöld samtals ......0.0000 000. 

Barnaskólinn Sauðárkróki: 

0 10 Laun .......0.000000 00 ns nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..0.. 
0 27 Viðhald ..........00.000. 000... 

Gjöld samtals .......2.020000 0. 

Barnaskólinn á Siglufirði: 

010 Laun ...........e0cesren sr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ............0.00... 00... 

Gjöld samtals .......0.000000 0. 

Barnaskólinn Ólafsfirði: 

0 10 Laun ........0000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald .............202000.. 0000... 

Gjöld samtals ........00000 000 

Barnaskólar Akureyrar: 

0 10 Laun .........0.20002 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ...........2.20200 0... .... 

Gjöld samtals ..........200200 000 

Barnaskólinn Húsavík: 

0 10 Laun ........2..000 0... 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............0....... 
0 27 Viðhald ............0.0...0.. en 

Gjöld samtals ...........000.0 0... 0... 

Barnaskólinn Seyðisfirði: 

0 10 Laun ........22.00 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald .............00...0. 0... 

Þús. kr. 

2487 
168 
öð 

2030 
139 
123 

1117 
136 
59 

7 978 
453 
720 

1939 
50 
77 

Nr. 96. 

Pus. kr. 

2 708 

1281 

2 292 

1312 

9 151 

2 066 

1233
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661 

662 

663 

664 

665 

666 

Barnaskólinn Neskaupstað: 

0 10 Laun „.....00200 0000 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................00.. 
0 27 Viðhald ...........202.0.0 0. ens. 

Gjöld samtals ......... 0. 

Barnaskóli Vestmannaeyja: 

0 10 Laun ........00000 0000 nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0000.00.. 
0 27 Viðhald ..............0.00.. 0... 

Gjöld samtals ........ FRI 

Barnaskólinn Keflavík: 

0 10 Laun ........0.000000 0000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00.000.0... 
0 27 Viðhald ..............0... 0... 

Gjöld samtals ........0.00.00 0 

Barnaskólar Hafnarfjarðar: 

0 10 Laun ...........00.000 00. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ...............2.00.0. 0... nn 

Gjöld samtals .........00..0 00 

Barnaskólar Kópavogs: 

0 10 Laun .........0.00.0 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald .............0..0000 0... 

Gjöld samtals ........00. 

Barnaskólar, almennt: 

Viðfangsefni : 

01 Forfalla- og orlofskennsla 

03 Álag o. fl. 
04 Ráðskonur og aðstoðarst. 
05  Vísitöluuppbót á laun 

02 Tvi- og þrískipan BR 

31. desember 1968. 

1299 
85 

118 

4 070 
295 
295 

4638 
147 
224 

9429 
496 
472 

13 977 
986 

1534 

33 546 

4 212 
1675 
4 060 
9490 

14 109 

33 546 

1502 

4 660 

5 009 

10 397 

16 497 

33 546
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667 

668 

669 

671 

701 

702 

Fastir skålar utan kaupstada: bus. kr. 

0 10 Laun ......0000000 0 rann 67 355 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0.0000 000... 10 939 
0 27 Viðhald ............00000 0. 8782 

Gjöld samtals .........0000000 0. 

Farskólar: 

0 10 Laun .....0.000.0.0n nanna 1614 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000. 00... 769 

0 27 Viðhald ............2000.0. 00 nn nn 58 

Gjöld samtals ........20000. 000. 

Framlög til byggingar barnaskóla, íbúða fyrir skóla- 

stjóra og til gagnfræðaskóla í fimm kaupstöðum: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ...........00.... 116 655 

Gjöld samtals ........200000 0000. 

Sameiginlegur kostnaður við skólana að Laugarvatni: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..........00..00. 00... 1327 

Gjöld samtals .......0200000 000 

Vistheimilið, Breiðavík: 

0 10 Laun ..........000 00 sn en 1485 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000000.. 0... 1839 
0 27 Viðhald ...........0.0000 0000 330 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.... 100 

Gjöld samtals ........0.00000 00. nn 3 754 

1 00 Tekjur .......0.0..00000 000 590 

Mismunur .........2000 0000. ——— 

Vernd barna og ungmenna: 

0 10 Laun .........000000 eens 278 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00..00. 0... 381 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 700 

Gjöld samtals .......0.00000 0. 

Viðfangsefni: 

02 Barnaverndarráð .........200000 00 659 
05 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur .......... 300 
06 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta 

eða fatlaða unglinga til nåms .................. 100 
07 Uppeldisheimili fyrir ungar stúlkur ............ 300 

Gjöld samtals ........000000 00. 1359 

Nr. 96. 

bis. kr 

87 076 

2 441 

116 655 

1327 

3 164 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 3. 
A 49



Nr. 96. 380 

771  Upptökuheimilið í Kópavogi: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .........00......... 
Gjöld samtals .......0..00 0 

772 Lánasjóður íslenzkra námsmanna: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .........0..0.......... 

Gjöld samtals ..........000 0. 

781  Náms- og fræðimenn, framlög: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........00.0 0000 

Viðfangsefni: 

03 Styrkur til erlendra námsmanna í Íslenzkum 
skólum ...............2 0000 

04 Styrkur til að bjóða grænlenzkum stúdent til 
námsdvalar .............0.0000 0000 

05 Styrkur til Íslendings, til að læra tungu Græn- 
lendinga ..............02000 00... 

06 Til leiðbeininga námsmanna um val á námsefni 
07 Styrkur til færeysks fræðimanns ..... FR 
08 Til menntastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi .. 
09 Styrkur til útgáfustarfa ...................... 
10 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis .... 
11 Starfsemi stúdenta ............0.000.00 000. 
12 Félagsstofnun stúdenta ..........0..00..000.0.. 

Gjöld samtals ............00 

782 Styrkur til myndlistarskóla: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........00..00. 00 

Viðfangsefni: 

02 Reykjavík ...........00 000. 
03 Vestmannaeyjar ..........020000 00 

04 Neskaupstaður ...........2..00.. 0. 

Gjöld samtals ........... 00 

783 Til lektora í Íslenzku við erlenda háskóla: 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

466 

44 752 

7 752 

210 

170 
20 
20 

210 

570 

bus. kr. 

466 

44 752 

7 752 

210



31. desember 1968. 381 

801 Landsbókasafn: 

0 10 Laun ........0200000 0000 nun 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000000 0... 
0 27 Viðhald ...........0.0000.0000 ene 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........00000 0000 
1 00 Tekjur .........0000. 0000 

Mismunur .........2.20 020 

803 Þjóðminjasafnið: 

804 

805 

806 

807 

808 

0 10 Laun ..........20000000 nn nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0.0..... 
0 27 Viðhald .............0.00..000.e enn 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga .........20000000 00... 

Gjöld samtals ..........00000 0000 

Þjóðskjalasafnið: 

0 10 Laun ....0.0000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0...0000000000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0000. 0000 

Safnahúsið: 

0 10 Laun .......000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0000000 000... 
0 27 Viðhald ............0.220000 00 nn 

Gjöld samtals .........0.00000 0000. n 

Listasafn Ásgríms Jónssonar: 

0 10 Laun .......022200000nne enn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................00.0..0... 
Gjöld samtals ........0.00000000 00. 

Listasafn Einars Jónssonar: 

010 Laun ...........2022000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0.0...... 
0 27 Viðhald ...........00.00000 00. 

Gjöld samtals .........200000 000 

Listasafn ríkisins: 

0 10 Laun ..........22002 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0000000000.. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...............0.0.... 

Gjöld samtals .........000000 000 

Þús. kr. 

194 

149 
290 
60 

551 
716 

400 

Nr. 96. 

bus. kr. 

6 142 

5 953 

2761 

1158 

499 

1667



Nr. 96. 

831 

841 

871 

872 

873 

874 

875 

876 

881 

382 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun .....00000000 000 
Önnur rekstrargjöld ...........0.000..000.. 0... 
Viðhald 

Gjöld samtals 

Tekjur 
Mismunur 

Náttúruverndarráð: 

0 10 
0 20 
0 70 

3 00 

Lan ..........000 020 
Önnur rekstrargjöld .............0.0..0... 0... 
Vextir (........220000000 nn 
Gjöld samtals ............0220.0 0... 
Lánahreyfingar út ...........0.0000000..0.. 

Ríkisútvarp, sjónvarp, aðflutningsgjöld: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B hluta ...................... 
Gjöld samtals 

Þjóðleikhús, framlög: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B hluta ...................... 
Gjöld samtals 

Sinfóníuhljómsveitin: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals .............0000 0000 

Vísindasjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..............0..0.0... 

Gjöld samtals ...........0.2000.0 

Menningarsjóður, framlag: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B hluta ...................... 
Gjöld samtals 

Byggingarsjóður safnahúss: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja i B hluta ...................... 
Gjöld samtals 

Almenningsbókasöfn: 

0 90 
0 92 

Yfirfærslur: 

Til sveitarfélaga 
Gjöld samtals 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

200 
405 
343 
100 

1048 
150 

37 000 

14 065 

4 029 

540 

5 100 

500 

5 671 

bus. kr. 

898 

598 

37 000 

14 065 

4 029 

540 

5 100 

500 

5 671
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Viðfangsefni: 
02 Til bæjar- og héraðsbókasafna ................ 
03 Til sveitarbókasafna og lestrarfélaga .......... 
04 Til bókasafna í heimavistarskólum og opinber- 

um stofnunum .........000000. 000... 
05 Til húsabóta 
06 Til Rithöfundasjóðs Íslands .................. 
07 Til styrktar bókasöfnum og lesstofum skv. 

ákvörðun menntamálaráðuneytisins ........... 

Gjöld samtals ..........0..00 0000. 

882 Listir, framlög: 

0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ............0.002 0000 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........02020. 000 

Viðfangsefni: 
02 Tónlistarskólar .......200020%0 0000 
03 Barnamúsikskólinn í Reykjavík ............... 
04 Til tónlistarstarfsemi .....0.000000 00... 
07 Styrkur til lúðrasveita samkvæmt ákvörðun 

menntamálaráðuneytisins .......0...00..0.00.0.. 
08 Leiklistarstarfsemi .........0000000 00... 
09 Listmálarahús, byggingarfé ................... 
10 Styrkur til ísl. listkynninga erlendis .......... 
11 Til að taka heimildarkvikmyndir um merka Ís- 

lendinga .........020000 nan 
12 Til listasafna ........0000000 00... 
13 Listkynning í skólum .......00000000 00... 
14 Listamenn ........0000000 00 
15 Til byggingar sýningarskála á Miklatúni eftir 

ákvörðun menntamálaráðuneytisins .......... 
16 Til Bandalags íslenzkra listamanna til að standa 

straum af myndlistarsýningum utanlands og 
INNAN ......02000 0. 

883 Ýmis vísindaleg starfsemi: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ......0000000 0 

Viðfangsefni: 
03 Vísinda- og fræðimenn .........000000.00000.. 
04 Surtseyjarfélagið ..........0.2000000.0 00... 
06 Jöklarannsóknir og mælingar ................. 
07 Norræn rannsóknarstofnun í fræðilegum atóm- 

vísindum ..........0000 000. 

Gjöld samtals .......0..00000 0... 

Þús. kr. 

3 250 
1000 

300 
577 
440 

104 

5 671 

639 

225 
15 469 

  

1295 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

16 333 

1295



Nr. 96. 

885 

886 

384 

884 Norræn samvinna: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0.0.000 0 

Viðfangsefni: 

02 Norrænt samstarf ............0.0..000 00... 
03 Til Norræna félagsins ...........000.0.00000.. 
04 Til rekstrar norræna hússins í Reykjavík .... 
06 Til menningarsjóðs Norðurlanda .............. 
07 Til norrænu tölfræðistofnunarinnar ........... 
08 Til norræna læknakennslusambandsins ........ 
50 Til norræns húss, bifreiðastæði .............. 
öl Framlag til norræns húss í Reykjavík ........ 

Gjöld samtals ............0 0. 

Félagsheimilasjóður: 

0 90 Vfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............00. 00 

Íþróttamál: 

0 10 Laun .............2000 00. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ..............000000. 000... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............00. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Íþróttasamband Íslands ....................... 
03 Iþróttasjóður ...........0..00000. 0... 
04 Ferðakennsla í íþróttum ...................... 
05 Iþróttaskóli Sigurðar Greipssonar ............. 
06 Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ........ 

Gjöld samtals ..........0...00 0 

888 

899 

Kaup og endurbætur á Viðeyjarstofu: 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .........00.000. 00. 

Ýmislegt: 

010 Laun ........00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0..00000.. 0... 
0 27 Viðhald ...........00.20 000. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0.2 00 

  

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

3450 

8 000 

1000 

Pus. kr. 

3 450 

8 000 

8 886 

1000 

6 373
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Viðfangsefni: 

02 Náttúrugripasafn Akureyrar .................. 
03 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .............. 
04 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja .............. 
05 Iceland Review ........0.00%.000 000 nr 
06 Lögberg-Heimskringla .............0........ 
07 Tímaritið Veðrið .............0.000.00. 000. 
09 Til blindrastarfsemi ...........0..000000 000. 
10 Til Skáksambands Íslands ..............0..... 
11 Menningarsjóður Blaðamannafélags Íslands .... 
12 Styrkur til starfsemi KFUM í Vatnaskógi ...... 
13 Til Þjóðdansafélagsins .........0...00.0000..... 
14 Til Blindravinafélags Íslands vegna reksturs 

blindraskóla .......020000 20 
15 Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags .......... 
16 Til fræðslustarfsemi á vegum Stjórnunarfélags 

Íslands ...........0200 0000 
17 Til Leikfélags Reykjavíkur, |. nr. 15/1966 .... 
18 Til Bandalags ísl. leikfélaga, 1. nr. 15/1965 .... 
19 Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn ..... 
20 Til íslenzka stærðfræðifélagsins .............. 
21 Til Rithöfundasambands Íslands .............. 
22 Til Bandalags ísl. listamanna ................ 
23 Til Sambands ísl. barnakennara til menningar- 

og félagsstarfsemi ........00000.00 0. 
25 Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna kaupa á 

Nonnahúsi ...........200000 00. 
26 Til Frjálsiþróttasambands Íslands ............. 
27 Til Svifflugfélags Íslands .................... 
29 Til Taflfélags Reykjavíkur .............0...... 
30 Styrkur vegna alþjóða skákmóta .............. 
32 Minningarlundir og skrúðgarðar .............. 
33 Matthíasarsafnið, Akureyri ..............0...... 

34 Til Kanadasjóðs .........200000 00... 
35 Efling menningarsambands við V-Íslendinga .. 
36 Til umbóta við Geysi í Haukadal .............. 
37 Barnaheimilið Lyngás, tvenn kennaralaun .... 
39 Málnefnd, nýyrðasöfnun o. fl. ................ 
40 Ritun og útgáfa sögu stjórnarráðsins .......... 
41 Jarðfræðirannsóknir .........0.000000 0000... 
42 Vísindarannsóknir .........2.020000 00. 0... 
43 Vegna Ólympíuleikanna í Mexíkó ............. 
44 Til Northern Scholars Committee ............. 
45 Til norræns yrkisskólaþings á Íslandi ........ 
46 Til minnisvarða um Guðmund góða .......... 
47 Til minnisvarða um Ara fróða ................ 
48 Til Reykholtsstaðar ..........0.22000 000... 
49 Námskeið fyrir blaðamenn .........00.00.00.0.... 
50 Skíðaskólinn, Kerlingarfjöllum ................ 

51 Til Skáksambands Íslands vegna Ólympíuskák- 
móts i Sviss .........0000 000 

52 Til kirkjutónlistarþings ...........00.00.0.... 
53 Til Íþróttasambands Íslands vegna landsmóta .. 

Gjöld samtals ........00020 000 

Samtals 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

1151 165



Nr. 96. 386 

1 02 Utanríkisráðuneytið. 

101 Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

102 

201 

010 Laun ...........020000 00 ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0.000.0. 0... 
0 27 Viðhald ..........20022.00 0000 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........0.0.200 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........2002.000 000 
02 Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á 

vegum utanríkisráðuneytisins ................ 
03 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum 

á vegum utanríkisráðuneytisins .............. 
04 Til upplýsinga- og kynningastarfsemi ........ 
05 Til kaupa á Iceland Review .................. 
06 Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráðin til 

landkynningar ...........2.200000 00... 
07 Til kjörræðismanna ........... en 
08 Til kaupa á útgáfu Seðlabanka Íslands á bók- 

inni Iceland ............00000 0000 

Gjöld samtals .........2.00 000 

Varnamáladeild: 

0 10 Laun .........222200 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.02 0000... 

Gjöld samtals .........0.00000 020 

Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli: 

0 10 Laun .........202200 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0000 0... 
0 27 Viðhald ..........200220020. 00 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0.02 000. 
1 00 Tekjur ........000000 000 

Mismunur ...........0.02 020 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........20.0.0 00. 
02 Tollgæzla á Keflavíkurflugvelli ................ 
03 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ............ 
04  Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ...... 

Gjöld samtals ...........0.200 000. . 

31. desember 1968. 

20 999 

Þús. kr. 

12 209 

3 463 

20 221
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301 Sendiráðið í Bonn: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........0000000 0. neðra 3 075 
0 20 Önnur rekstrargjåld ..........000..00...00.... 720 
0 27 Viðhald ...........0..0.0. 00. nn 56 

Gjöld samtals .........0.0.20. 000. 3 851 

302 Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

010 Laun ..........200 000 ess 2 839 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0....... 806 
0 27 Viðhald ..........2....0. 00. even 59 
0 70 Vextir ...........0000 s.s 34 

Gjöld samtals .......0.0..0 000 3 738 

303 Sendiráðið i London: 

010 Laun ..........0ss sess ess 3 146 

0 20 Önnur rekstrargjåld .............000000 0000... 1479 
0 27 Viðhald ..........2..00.0.00 en ner 168 

Gjöld samtals ........000000 0. 4 793 

304 Sendiráðið í Moskvu: 

010 Laun ..........20.000 00 sens 4 201 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0..0.000.000.. 1563 
0 27 Viðhald .....0seeeeeseeeeeessursrsrrerneeee 77 

Gjöld samtals .........000000 000. 5 841 

305 Sendiráðið í Osló: 

010 Laun ..........00. 00 ss eðr 2583 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0. 0... 851 
0 27 Viðhald ............000..00. 00 n nn 210 
0 70 Vextir .........2.0000 0000 93 

Gjöld samtals ..........000%. 00. n nn. 3 737 
3 00 Lánahreyfingar út .........0.00000. 0000... 37 

306 Sendiráðið í Paris: 

0 10 Laun ........2.200000 00. 4 404 
0 20 Önnur rekstrargjåld ...........0.0.000.0.00000.. 2 092 
0 27 Viðhald ............0.0.0.000n een 36 

Gjöld samtals .........02000 00... 6532 

307 Sendiráðið í Stokkhólmi: 

0 10 Laun .......00.000 000 2816 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0.000000000.0.... 641 
0 27 Viðhald ...........002.0 000... 51 
0 70 Vextir ........00.0000 00 826 

Gjöld samtals ..........22%00. 0000. 4 334 

3 00 Lánahreyfingar út ..........00.000.0.0. 0. 0.0.00.. 911
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308 

309 

310 

400 

Sendiráðið í Washington: 

0 10 Laun .........02220000 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000000... 0... 
0 27 Viðhald .............2000 0000 en nn 
0 70 Vextir .........0000000 0000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0.000.00 0... 
1 00 Tekjur .........000000 0 ess 

Mismunur .......0.200002 0000 
3 00 Lánahreyfingar út ...........00.00000 000 000... 

Sendinefnd Íslands hjá S.Þ. og aðalræðismannsskrif- 

stofa Íslands í New York: 

0 10 Laun .........022000 00 enn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000000... 
0 27 Viðhald ..........2.00.0. 0... 
0 70 Vextir .........2.00.00 00. 

Gjöld samtals ..........22000000 0... 
3 00 Lánahreyfingar út ............0...002000. 0000... 

Sendinefnd Íslands hjá NATO og sendiráð Íslands í 

Brussels: 

0 10 Laun .........200000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00..0000 00... 
0 27 Viðhald ...........0020000.0 00 nn 
0 70 Vextir ........2000022 00 

Gjöld samtals ..........00000 000. 

Alþjóðastofnanir: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............0.0.0 0000... 
3 00 Lánahreyfingar út ...............0.0000..00.0.. 

Viðfangsefni: 

02 Til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins .............. 
03 Tillag til Sameinuðu þjóðanna ................ 
04 Tillag til varnarliðs Sameinuðu þjóðanna ..... 
05 Tillag til Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 

Sameinuðu þjóðanna, FAO ..............0..... 
06 Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar, 

OECD „0... 
07 Tillag til Evrópuráðsins ..................... 
08 Tillag til Alþjóðahveitiráðsins ................ 
09 Tillag til Atlantshafsbandalagsins, NATO ..... 
10 Tillag til tollanefndar Evrópu ................ 
11 Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna . 
12 Tillag til alþjóðastofnunar til útgáfu tollalaga . 
13 Tillag til alþjóðakjarnorkumálastofnunar ..... 
14 Tillag til eftirlitsnefnda með gin- og klaufaveiki 

á vegum FAO .........00000000 0000 
15 Til hinnar alþjóðlegu framfarastofnunar „..... 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

6 591 

5 667 

30 205



16 
17 
18 
20 

21 

  

31. desember 1968. 389 Nr. 96. 

bus. kr. bus. kr. 

Tillag til alþjóðalandfræðisambandsins ....... 14 
Tillag til alþjóðasiglingamálastofnunar ....... 266 
Tillag til alþjóðagerðardómsins í Haag ........ 5 
Tillag vegna Parisarsambykktarinnar um vernd 
á sviði iðnaðar .........0.220000 0... 142 
Tillag til menningarmálastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna, UNESCO #.......000002 0000 1224 
Tillag til alþjóðanefndar Rauða krossins ...... 51 
Þingmannasamband NATO .......00.0.0.00.00.. 309 
Framlag til GATT .........00.0... 0. 264 
Framlag til I.L.O. ........02000.00 000 2815 
Framlag til alþjóðahvalveiðiráðsins .......... 86 
Framlag til alþjóðahafrannsókna ....... … 922 
Framlag til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar- 
ÍNNAF „........0.00 000. 2313 
Tillag til flóttamannaaðstoðar SÞ. ............ 506 
Til Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar .......... 229 
Framlag til International Development Agency. 1982 

„ Heimssýningin í Montreal ............00.00... 309 
Heimildarkvikmynd um Ísland á vegum kvik- 
myndadeildar Atlantshafsbandalagsins ........ 367 
Tillag til flóttamannaaðstoðar S.Þ. við Palestínu- 
flóttamenn .........000000 0000 880 
Framlag vegna heimssýningar í Japan 1970 .... 309 

Gjöld samtals .........0.0.002 000 30 205 

Samtals 117 402



Nr. 96. 

101 

172 

201 

390 

1 03 Atvinnumálaráðuneytið. 

Atvinnumálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 
0 20 

Laun „......0.02.0000n nn 
Önnur rekstrargjöld ............2.00000. 000... 
Gjöld samtals ...........0000 0000. 

Jarðeignir ríkisins, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..............000..... 
Gjöld samtals ..........00000. 000... 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals .........0.20200 0000. 

Búnaðarfélag Íslands: 

010 Laun ...........2.000ee0 nes r rn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.0000.000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........02000 000. 
1 00 Tekjur .........000.00 000 

Mismunur .........2002.00 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........00.00. 002... 

02 Jarðrækt ............0002002 0000... 
03 Garðyrkjumál ............02000 000... 0. 
04 Fóðurrækt „...........000000000 000 sn. 
05 Verkfæraráðunautur „...............0..0..... 
06 Nautgriparækt „............000.0000 0000... 
08 Sauðfjárrækt  ...........0.0000 000... 
09 Hrossarækt ............000000 0... n 
10 Alifugla- og svínarækt ...............0.000..0... 
11 Bygginga- og bútækni ....................0.... 
12 Forðagæzla ............2.00.00000 0... 
13 Búnaðarhagfræðiráðunautur .................. 
14 Freyr .......0000 00 
15 Ráðningastofa landbúnaðarins ................ 
16 Búnaðarfræðsla .............000.20000 0000... 
17 Til búnaðarsambanda ...............0..00.... 
18 Til llandbúnaðarsýningar ...................... 
19 Húsbyggingasjóður ...............00.000.000... 
20  Búnaðarþing og endurskoðun ................ 
21 Til byggingar djúpfrystistöðvar .............. 
22 Búreikningaskrifstofa .................0........ 
23 Lögboðinn hluti af kaupi héraðsráðunauta .... 

Gjöld samtals ......, FR FR 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

2 066 
4 637 

4 900 

6 000 

Þús. kr. 

6 703 

4 900 

6 000 

25 292
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Laun ..........2.0000 000. 

205  Veiðistjóri: 

0 10 Laun 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga 

Gjöld samtals 

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins: 

0 10 L 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 
0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta 

Gjöld samtals 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn 
02 Utgáfukostnaður 
03 Rannsóknarkostnaður 

Dreifðar tilraunir 

Bútæknirannsóknir 

Kalrannsóknir 

Tilraunastöð, Korpúlfsstöðum 
Tilraunabúið, Hesti 

Tilraunastöðin, Akureyri 

Tilraunastöðin, Skriðuklaustri 

Tilraunastöðin, Reykhólum 

Tilraunastöðin, Sámsstöðum 

Gjöld samtals 

230 Skógrækt ríkisins: 

Til einstaklinga, heimila og samtaka 

seere see eee ONO 

0 10 Laun 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald 
0 70 Vextir 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 

Gjöld samtals 
1 00 Tekjur 

Mismunur 
3 00 Lánahreyfingar 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn 

02 Skógarvarzla 
03 Skóggræðsla 
04  Gróðrarstöðvar 
05 Skjólbelti 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

3 761 

19571 

11 800



Nr. 96. 392 

06 Skóggræðsla fyrir einstaklinga ................ 
07 Tilraunir að Mógilsá ..........2.00.00000.0.0002.. 
08 Ýmis kostnaður ........0.000.0. 000... nn... 
09 Til Skógræktarfélags Íslands .................. 
10 Til framkvæmda í Fljótsdal .................. 

Gjöld samtals .............02. 0... 

235 Landgræðsla: 

0 10 Laun ........2.0.0000 0000 ran 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.000. 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........0...000 0 

241 Landnám ríkisins: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals .............0 000. 

Viðfangsefni: 

02 Samkvæmt 27. gr. til landnáms .............. 
03 Samkvæmt 48. gr. til íbúðarhúsa .............. 
04 Samkvæmt 64. gr. til ræktunar og framkvæmda, 

sbr. 60. og 63. gr. .......2.000 00. 

Gjöld samtals ..............0.. 000... 

242 Mat á landbúnaðarafurðum: 

0 10 Laun .............00 0000 nn nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 

Gjöld samtals .............00.000 00... 

243 Sauðfjárveikivarnir: 

0 10 Laun ........2...0 000 nnr nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.0.000..0... 
0 27 Viðhald ................2.00. 00. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals „..........0..0. 0... 

244 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða: 

0 10 Laun ........0..00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0000. 0. 

Gjöld samtals ............0.0.0 00 

246 Veiðimálaskrifstofan: 

0 10 
0 20 
0 90 
0 91 
0 94 

Laun .....0.00..22 000 

Önnur rekstrargjöld ...........0.000.0.0..0..... 
Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B hluta ................0...... 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals .........0.0.0 000. 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

300 
861 

3114 
1200 
500 

15 180 

1345 
1755 
9 800 

22 125 

3 500 
900 

17 725 

22 125 

227 
284 

4 568 
1782 
1620 

1930 

369 
135 

1020 
1596 

4 940 
800 

Pus. kr. 

12 900 

22 125 

511 

9 900 

504 

8 356



  

31. desember 1968. 393 Nr. 96. 

247 Embætti yfirdýralæknis: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun .....20000000 ene nest 4529 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........200000000 0. 0... 1796 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0..00..... 2 350 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 140 

Gjöld samtals ......0000000 nn 8815 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0000.0 000 nn nn 383 

02 Héraðsdýralæknar ........0.0000000. 0... 4415 

03 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga .. 16 

04 Til kláðalækninga .......0.00000 000... 101 

05 Vegna búfjársjúkdóma .......2.0000000000....0. 1350 

06 Námsstyrkir ........02000.00 0... 140 

07 Bygging dýralæknabústaða ..........002000.... 2 350 

Gjöld samtals ........2.00000 0. en 8815 

271 Landgræðslusjóður, framlag: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .........0000.00.000.... 3 650 

Gjöld samtals .........000000 00. 3 650 

272 Vélasjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..........2000000000.. 1060 

Gjöld samtals ........000000 000. 1060 

286 Landbúnaður, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 405 395 

Gjöld samtals .......0.000 000. 405 395 

Viðfangsefni: 

02 Sjóvarnargarðar!) (.........0.000 00 850 
03 Fyrirhleðslur?) .........0.0.0.. 00 3170 
04 Landþurrkunð) .......02000000 0... 480 
05 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 ........ 200 
06 Stofnlánadeild landbúnaðarins ................ 21 000 
07 Jarðræktarframlög .........0000000 000... 50 000 
08 Til framræslu ........00200 000. 30 000 
09 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ......... 2345 
10 Framlag til bænda .......0.0.0.00 0... 0... 5 000 
11 Aukastyrkur til súgþurrkunar ................ 5 000 
12 Mjólkurbú og smjörsamlög .........0...0.... 450 
13 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ..... 270 000 
14 Til búfjárræktar skv. lögum nr. 21/1965 ...... 6500 
15 Til nautgriparæktunarsambanda .............. 400 
16 Framleiðnisjóður landbúnaðarins ............. 10 000 

Gjöld samtals .......00000 0000 405 395 

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 4. 
2) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 5. 
3) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 6.



Þús. kr. 

1127 

Nr. 96. 394 31. desember 1968. 

299 Ýmis starfsemi á sviði landbúnaðarmála: Þús. kr. 

0 90) Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 35 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 1092 

Gjöld samtals .........00.000 00 

Viðfangsefni: 

02 Til Garðyrkjufélags Íslands ................... 20 
03 Til Norræna búfræðifélagsins ................ 77 
04 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga ...... 50 
05 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga til 

leiðbeininga um hestamennsku ................ 100 
06 Til Kvenfélagasambands Íslands til húsmæðra- 

fræðslu, heimilisiðnaðar, garðyrkju ........... 390 
07 Til Kvenfélagasambands Íslands til greiðslu á 

launum ráðunautar .................000.0.0..... 160 
08 Til Heimilisiðnaðarfélags Íslands ............. 50 
09 Til Ungmennafélags Íslands til starfsíþrótta ... 50 
10 Til Félags áhugamanna um fiskrækt .......... 25 
11 Til gróðurverndar í Búðahrauni .............. 20 
12 Til Hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ .......... 35 
13 Efnarannsóknarstofa Norðurlands ............. 150 

Gjöld samtals .............0 000 1127 

301 Fiskifélag Íslands: 

302 

  

010 Laun ............2.000. 0. sn en 5 495 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.00.0. 0... 3 906 
0 27 Viðhald .............220.0. 0. nn 192 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 100 

Gjöld samtals .............000 000 9 693 
1 00 Tekjur ..........000000 0000 1325 

Mismunur „............0.000 0 —— 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........02000..000 0. 7 109 
02 Reikningaskrifstofa sjávarútvegsins ........... 497 
03 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskileitar- 

tækja .........220202 0 1290 
04 Aflaskýrslur, söfnun og úrvinnsla ............ 197 

Gjöld samtals .............0 0 9 693 

Hafrannsóknastofnun: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Lan ..........000200 0 20 097 
Önnur rekstrargjöld .........0.0.0.000 0 23 261 
Viðhald ............0..202000 0. 1920 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 700 
Gjöld samtals ............000.00 0... 

8 368 

45 978



31. desember 1968. 395 

303 

311 

312 

321 

371 

Vidfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........0......... 
02 Haf- og fiskirannsóknir ....... 
04 Humar- og rækjuleit ........... 
05 Sildarleit ..........20000...0.... 
06 Fiskileit og veiðarfæratilraunir 
07  Vörugeymslan, Grandagarði ..... 
08 Árni Friðriksson, R/S RE 100 .. 

09 Hafþór, R/S RE 75 ............. 

Gjöld samtals ................. 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins: 

0 10 Laun 22.00.0000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ................. 
100 Tekjur ........00000 00... 

Mismunur ........... 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........000....... 
02 Efnagreiningasalur .......... 
03 Gerlarannsóknir ............... 

Gjöld samtals ................. 

Fiskmat ríkisins: 

0 10 Laun ........0000000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 27 Viðhald ..............020000.0... 

Gjöld samtals ................. 

Síldarmat ríkisins: 

0 10 Laun .......000000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 27 Viðhald .............0.00000.0... 

Gjöld samtals ................. 

1 00 Tekjur ..........2.. 0000 
Mismunur ............... 

Verðlagsráð sjávarútvegsins: 

0 10 Laun „2... 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 

Gjöld samtals ................. 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ........ 

Gjöld samtals ................. 

6 000 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

9231 

14 348 

2238 

6 000 
A 51



Nr. 96. 396 

372 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegs: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ......0.0.00.0 00... 

Gjöld samtals .......0002000 0. 

373 Byggingarsjóður síldarleitarskips: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .......0..0.0000 000... 

Gjöld samtals .......0020200 0000 

374 Aflatryggingarsjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .........0000. 0000... 
Gjöld samtals .........02000 0000 

Viðfangsefni: 

02 Aflatryggingarsjóður, lög nr. 77/1962 .......... 
03 Stofnfé alm. deildar togaraflotans ............ 

Gjöld samtals ..........2000 0... 

399 Ýmislegt á sviði sjávarútvegs: 

0 10 Laun 2... 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00000000000.. 

Gjöld samtals .........2.002 000... 

Viðfangsefni: 

02 Starfsfræðsla sjávarútvegsins ................. 
03 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum .............. 

Gjöld samtals ...........0.00000 0. 

401 Orkustofnun: 

0 10 Laun .........000.0 00. enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000..0.0. 0... 
0 27 Viðhald .........0.000200 000 
0 70 Vextir ........0000000 000 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........2.000200 00 

1 00 Tekjur ......0.00000 0000 
Mismunur „0... 

403 Rafmagnseftirlit ríkisins: 

010 Laun .......0..200 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0..0. 00... 
0 27 Viðhald ..........2020200 020 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0..0.... 

Gjöld samtals ........2220.0 2000 

1 00 Tekjur .........000220 00. 

Mismunur 2........0. 0 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

4 400 

10 290 

25 500 

23 000 
2500 

25 500 

16 
81 

81 
16 

97 

22 513 
27 252 

3 600 

27 453 

bus. kr. 

4 400 

10 290 

97 

28 092 

8 000
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471 

472 

531 

532 

533 

551 

Pus. kr. 

Orkusjóður, framlag: 

0 90. Yfirfærslur: 

  

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..........0.00..0.0.0... 27 200 
Gjöld samtals ..........00000. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Rafvæðing í sveitum ........0.0.20000 00... 22 100 
04 Lán til jarðhitaleitar ............0.0.00..0.0..0.. 5 100 

Gjöld samtals .........0.00.0 0000 27 200 

Rafmagnsveitur ríkisins, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 22 500 
Gjöld samtals .............20000 0 

Bændaskólinn á Hvanneyri: 

0 10 Laun .........000. 0. ess 3 398 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0000000000... 1197 
0 27 Viðhald ............200..seesen 288 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 3 262 

Gjöld samtals .........2.0000000 00... 

Bændaskólinn á Hólum: 

0 10 Laun ..........2.000 0000 1661 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00..000000.. 1073 
0 27 Viðhald ............2..eecoeeenee sn 600 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .„................. 1770 

Gjöld samtals .........0000.0. 000. 5104 
1 00 Tekjur „........000000 00. 196 

Mismunur .........20.002 esserne ege 

0 10 Laun .........200200 0000 964 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...0.0...... 567 
0 27 Viðhald ............2..0. 020 en en 396 
0 70 Vextir .........20000000 00 30 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1800 

Gjöld samtals .........0%0. 200. 3 757 
1 00 Tekjur .........0.0000 00. 30 

Mismunur .........0000 0. — 

Húsmæðraskólinn á Varmalandi: 

0 10 Laun 2... 0000 1091 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00.00.00.00 00... 171 

Gjöld samtals .........0000002 000. 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

27 204 

22 500 

8 145 

4 908 

3 727 

1262



Nr. 96. 398 

552 Húsmæðraskólinn á Staðarfelli: 

0 10 Laun 22.00.0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 

Gjöld samtals ................... 

553  Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 

0 10 Laun 20... 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 

Gjöld samtals ................ 

554 Húsmæðraskólinn á Löngumýri: 

0 10 Lam 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 

Gjöld samtals ................... 

555 Húsmæðraskólinn á Laugalandi: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 

Gjöld samtals .............. 

556  Húsmæðraskólinn á Laugum: 

0 10 Laun ........0000000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 

Gjöld samtals ................ 

557  Húsmæðraskólinn á Hallormsstað: 

0 10 Laun 20... 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 

Gjöld samtals ................... 

558 Húsmæðraskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laum 20... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............. 

Gjöld samtals ................... 

559 Húsmæðraskólar utan kaupstaða, almennt: 

010 Laun ......00000 00 
0 27 Viðhald ...........00..000.0 0. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður!) ..... 

Gjöld samtals ................... 

581 Verzlunarskólar: 

0 10 Laun .........000. 000 

0 900 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka 
Gjöld samtals ........0.. 0. 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 7. 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

881 
445 

878 
262 

924 
289 

941 
153 

834 
490 

Bus. ki 

1326 

1140 

1213 

1300 

1094 

1324 

1372 

11 183
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Viðfangsefni: 

01 Til Verzlunarskóla Íslands .......... 

02 Til Samvinnuskólans ............... 

03 Til bréfaskóla SÍS og ASÍ ........... 
04 Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda ... 
05 Vegna þings norrænna verzlunarskólakennara . 

Gjöld samtals .......00 0 

911 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna: 

921 

999 

0 10 Laun .....00000000 00 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................. 
0 27 Viðhald ..........00000 0000 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ......... 

Gjöld samtals .......000.00 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0.2000000. 00. 
02 Ræsting, hiti og rafmagn ............. 
03 Húsnæði ........0020.000 00... 
04 Verkstæði .........0.020000 0... 

Gjöld samtals .......00020000 0. 

Löggildingarstofan: 

0 10 Laun 22.02.0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ......... 

Gjöld samtals ......0.00. 00. 

1 00 Tekjur .........000 00 
Mismunur .......0.0.0.00 0000. 

Ýmislegt: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka 

Gjöld samtals .....000000 00. 

Viðfangsefni: 

02 Til tækninýjunga .......0.000.00 0000. 
03 Til leiðbeininga um starfsfræðslu utan Rvíkur 
04 Vegna skólabáts .......2.0200000. 000... 

Gjöld samtals ......00.00%0 0. 

300 

100 
100 
100 

300 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

7 904 

1312 

300 

  

Samtals 820 513
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1 04 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

101 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........0.00000 ern 4 255 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000.00 0000... 3 586 
0 80 Gjaldfærdur stofnkostnaður .................. 200 

Gjöld samtals ........00.000 0. 8 041 

1 00 Tekjur ........200000 00. 350 
Mismunur ..........02..02 0000 —— 7 691 

102 Stjórnartíðindi: 

0 10 Laun ..........000 00 sn 168 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00..00. 0... 1755 
0 27 Viðhald ..........00000.. eee. 24 

Gjöld samtals .........0.0.0 0000 1947 
1 00 Tekjur .........0.00 000. 60 

Mismunur ..........0.000 0000 -———— 1887 

202 Hæstiréttur: 

0 10 Laun „.....2000020 0000 nr rr 1418 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0...00. 0... 2174 
0 27 Viðhald ..........2.00.00 00. sn 72 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 215 

Gjöld samtals ..........200200 0 3 879 
1 00 Tekjur .........000.0000 rn 200 

Mismunur .........0..0 0000. — — 3679 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0200 020 00 1812 

02 Utgáfa hæstaréttardóma ...........0....0..0... 1702 

03 Ljósprentun hæstaréttardóma ................. 365 

Gjöld samtals .........0.200 000 3 879 

203 Saksóknari ríkisins: 

0 10 Laun 2...2000000 000 2 886 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..0.0000.0... 1474 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 50 

Gjöld samtals .......0.0000000 00. 4410 

204 Borgardómaraembætti: 

0 10 Laun ........00000 0000 5 172 
0 20 Önnur rekstrargjåld ..........0.00000000..0... 2 205 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 80 

Gjöld samtals .........000000 00... 7 457
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205 

206 

207 

208 

210 

211 

212 

213 

Borgarfógetaembætti: 

0 10 Laun ........002000.00 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ........0........ 

Sakadómaraembætti: 

0 10 Laun ......0000000 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ................. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík: 

010 Laun ......20000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ........0.00...... 
1 00 Tekjur „........0000 000... 

Mismunur .........00. 0. 

Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík: 

0 70 Vextir .......0.2.0000 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ..........0.... 
3 00 Lánahreyfingar út ............. 

Embætti sýslumanna og bæjarfógeta: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ................. 

Bæjarfógetinn, Akranesi: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals ......0....0.. 

Sýslumaðurinn, Borgarnesi: 

0 10 Laun ......0000000 00... 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 27 Viðhald ..........20.000.0.. 0... 

Gjöld samtals ................. 

Sýslumaðurinn, Stykkishólmi: 

0 10 Laun „.....0.000000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 

0 27 Viðhald ...........00.20000.0.0... 

Þús. kr. 

4 802 
1909 
500 

5 371 
5 279 

810 
2 160 

Nr. 96. 

Pus. kr. 

7211 

10 800 

6 624 

4 253 

2970 

2 032 

1960 

1814



Nr. 96. 402 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

Syslumadurinn, Budardal: 

010 Laun .........20220200 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00..... 
0 27 Viðhald ..........202200. 0... 

Gjöld samtals ......00000 00. 

0 10 Laun .........0000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........20000.0 0000 n rn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ........0.00 000 

Lögreglustjórinn, Bolungarvík: 

0 10 Laun .........2000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........0022.0 00... 

Gjöld samtals .......00000.0 0. 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Ísafirði: 

0 10 Laun .........20000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........2000000.0 00... 

Gjöld samtals ......0.0.00.0 00. 

Sýslumaðurinn, Hólmavík: 

0 10 Laun „........2000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ...........000%00 00. nn 

Gjöld samtals ........00000 000. 

Sýslumaðurinn, Blönduósi: 

0 10 Laun ........200 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........200000. 0200. 

Gjöld samtals .......00000 0 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki: 

0 10 Laun .........2000 0000. 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......00.000 0 

Bæjarfógetinn, Siglufirði: 

0 10 Laun „........0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........20200000. 00. 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......0.0000. 0. 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

533 
209 
36 

Þús. kr. 

778 

1090 

930 

2 839 

710 

1501 

1626 

1901
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222 

223 

224 

227 

228 

229 

Bæjarfógetinn, Ólafsfirði: 

0 10 Laun .........0000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0....0.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........000.0 0... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri: 

0 10 Laun .........2000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000..... 
0 27 Viðhald ...........00.200 00 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......00000. 00 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavík: 

0 10 Laun ..........02000 0... sen 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........2000..0 0000. 

Gjöld samtals .......0002000 0 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði: 

0 10 Laun .........000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00...... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......00000 0 

Bæjarfógetinn, Neskaupsstað: 

0 10 Laun ..........0.000.000 00. 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ........0000000 000 

Sýslumaðurinn, Eskifirði: 

0 10 Laun „.....0.000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .......0000000 00. 

Sýslumaðurinn, Vík í Mýrdal: 

0 10 Laun „......0200 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........2.000.0 0. 00 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........00 00. 

Sýslumaðurinn, Hvolsvelli: 

0 10 Laun .........200000 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ...........2..0000. 0... 0. nn 

Gjöld samtals ........0.20.0 00... 

Þús. kr. 

624 
162 
25 

270 
366 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

811 

5 688 

1821 

2021 

1004 

2140 

1421 

1576
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230 Bæjarfógetinn, Vestmannaeyjum: 

231 

232 

233 

234 

243 

244 

0 10 Laun .........20.0.20.0 eens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000....0..0... 
0 27 Viðhald ...........0.000. 0000. 

Gjöld samtals .........0000 000. 

0 10 Laun .........2020000 0 nes 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......0...000.. 00... 
0 27 Viðhald ...........000..0 eee sen 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......000000 00 

Bæjarfógetinn, Keflavík: 

0 10 Laun .........0000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.000.000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........20200000 00 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Hafnarfirði: 

0 10 Laun .........0.020000 ens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000..0.00000... 
0 27 Viðhald ..........0000.00 0000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........00002 00 

Bæjarfógetinn, Kópavogi: 

0 10 Laun .........020000 00 ens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0000000.0..... 
0 27 Viðhald .........0.0000. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........0.00000 000 

Hegningarhúsið í Reykjavík: 

0 10 Laun „.....02002.0 0. err 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000000....... 
0 27 Viðhald ..........00000. 00... enn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......0000000 0000 

1 00 Tekjur ........0020000 0. 0n sr 
Mismunur .........0000000 0. 00 

Vinnuhælið á Litla Hrauni: 

0 10 Laun .......0200 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00.00000000 
0 27 Viðhald ..........000.0 0... een 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......0.0200 00 

100 Tekjur .......200000 000 
Mismunur ......00.000 00. nn 

31. desember 1968. 

  

Þús. kr. 

2770 

2 146 

2 782 

9216 

4 264 

2172 

8 394
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245 

247 

252 

253 

281 

Vinnuhælid å Kviabryggju: 

0 10 Laun .........00 0000 NR 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................0.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .............. 000 

Landhelgisgæzla: 

0 10 Laun ........000.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00.0..000000.. 
0 27 Viðhald .............0.0..0 000... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..............0........ 

Gjöld samtals ...........0.0. 00 

1 00 Tekjur ...........0..0 0... 
Mismunur ................0 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0...0.0 00 
02 Ægir ......0...00. 00 
03 Óðinn ........0..0020 00. sn 
04 Þór .......2.0000. 000 
05 Árvakur ............02.0020 00 
06 Fluggæzla ...................0. 0000. 
07 Landhelgissjóður ............0.00000000. 00... 

Gjöld samtals ...........20. 000. 

Bifreiðaeftirlit: 

0 10 Laun .......0..0000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.0..00..... 
0 27 Viðhald .............20000.0 0. nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..............00.0 00. 

Almannavarnir: 

0 10 Laun ........0..000.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00000..0... 

Gjöld samtals .............00 000 

Dómsmál, ýmis kostnaður: 

0 10 Laun ...........00 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0....0...... 

Gjöld samtals ...........00. 000 

100 Tekjur ..............000 2000. 
Mismunur „,.,,.........0 0000. 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

2 729 

94 153 

10410 

1008 

10 015
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Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 

01 Málskostnaður .........00000.0 000... nn 9450 
02 Meðdómsmenn ......00000000. 1116 

03 Setu- og varadómarar .........00000. 00... 914 

04 Próf málflytjenda .........000000 00... 132 

05 Siglingadómur ..........00000 000... nn 152 

06 Útgáfa norræns dómasafns ................... 51 

Gjöld samtals ......0..000000. 0. 11815 

282 Löggæzla: 

0 10 Laun ........00000 0. ess 20 093 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000.00.0000.... 4 149 
0 27 Viðhald ...........0..0..0.. eeen 1800 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 490 

0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga .........0200%0 0000... 54 915 

Gjöld samtals ............ AR 81 447 

283 Fangamál, ýmis kostnaður: 

0 10 Laun ........00000 neee 1010 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000.00. 00... 2716 
0 27 Viðhald ..........0.2..eeeennsese nn 240 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1000 

0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ...........000000. 0... 0... 770 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 420 

Gjöld samtals ........00200000 000. 6 156 
100 Tekjur .........0.000000 000 nn 862 

Mismunur .......200000 000... ———— 5 294 

Viðfangsefni: 

01 Fangaklefar lögreglunnar í Reykjavik ......... 3 723 
02 Fangahús utan Reykjavíkur .................. 250 
03 Bygging fangahúsa ..........0.0000000000...0.0. 520 
04  Fangahjálp og eftirlit með brotamönnum ...... 420 
05 Sjúkrakostnaður refsifanga .............0..... 243 
06 Bygging ríkisfangelsa og vinnuhæla .......... 1000 

Gjöld samtals .......00000 00. 6 156 

301 Landlæknisembættið: 

0 10 Laun rr 19 507 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000.. 2. 2610 

Gjöld samtals ......., I IÐ 22 117
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Viðfangsefni: Þús. kr. 

01 Yfirstjórn .........0200000 0000 nn 1779 
02 Héraðslæknar ........0000.0000 0... 14 773 
03 Læknaráð ........0.200000 00... 176 
04 Skólayfirlæknisembættið ..........00000000... 390 
07 Námsferðir héraðslækna og emb. lækna ........ 652 
08 Lækningaferðir sérfræðinga ...........0....... 97 
09 Ljósmæðralaun .........000000 0000... 2540 
10 Heilbrigðis- og mjólkureftirlit „............... 632 
11 Berklavarnir „........0.00200 00... 1078 

Gjöld samtals .......2200000 0000 22 117 

303 Ríkisspítalar, skrifstofa: 

313 

318 

321 

371 

0 10 Laun ........00000 00 6 038 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0..0........ 1562 
0 27 Viðhald ............0....... s.n 264 

Gjöld samtals .......0000000 000. 7 864 
1 00 Tekjur ..........20000.0 000 937 

Mismunur ..........00000. 0. — 

Rannsóknastofa Háskólans: 

0 10 Laun .......000000 000 0rn enn ner 10 997 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000.0000.. 3310 
0 27 Viðhald ...............e.eeee enn 1020 

Gjöld samtals .......0..0.00000 000. 15 327 
100 Tekjur .........000000n.enen ee 5 854 

Mismunur .........000000 000 — 

Blóðbankinn: 

0 10 Laun .......00000%00000n ner 2 098 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0..000000... 1165 
0 27 Viðhald ..........2.000..0e.eene nn 360 

Gjöld samtals .........0.0020. 0... 3 623 
1 00 Tekjur ..........00000 00... 2 696 

Mismunur .........2000 0000. — 

Geislavarnir ríkisins: 

0 10 Laun ......0.0002%000 000 nenna 233 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00...00000.0... 398 

Gjöld samtals ...........0.00 00. 631 
1 00 Tekjur .........000.0000 0000 48 

Mismunur ....... 00.20.0000... —— 

Landspítalinn: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................0...... 48 627 

Gjöld samtals ...........200000 00... 
3 00 Lánahreyfingar út ...........00..0000 0... 4 708 

6 927 

9473 

927 

583 

48 627
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372 

373 

374 

376 

377 

378 

379 

381 

Fæðingardeild Landspítalans: Þús. kr. 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 1495 

Gjöld samtals ............000. 000. 

Geðveikrahælið á Kleppi: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .................00... 12413 

Gjöld samtals ...........0.02 0... 

Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 4 803 

Gjöld samtals ...........0.2000 00... 

Heilsuhælið í Kristnesi: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 1335 

Gjöld samtals .............00.0. 00. 

Fávitahælið í Kópavogi: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..........0.0.0000000.. 1676 
Gjöld samtals ...........0..0000 nn 

Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 1277 

Gjöld samtals ...........0.%02 00. 

Læknishéraðasjóður: 

0 90, Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 900 
Gjöld samtals ..........0.0200 00... 

Námslán læknastúdenta: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 91. Til fyrirtækja í B hluta ............0.....0.... 540 

Gjöld samtals ............00 000. 

Til sjúkrahúsa og læknabústaða: 

0 10 Laun .........00.0000 0000 1341 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ..............0.0.00. 0000... 59 487 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 3450 

Gjöld samtals ...........0.200 0 

Þús. kr. 

1495 

12413 

4 803 

1335 

1676 

1277 

900 

540 

64 278
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Viðfangsefni: 

02 Rekstrarstyrkur til sjúkrahúsa samkv. lögum .. 
03 Byggingar sjúkrahúsa, sjúkraskýla og læknisbú- 

staða, annarra en ríkissjúkrahúsa!) ............ 

St. Jósefsspitali, byggingarstyrkur ............ 
Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkis- 
hólmi, byggingarstyrkur ...........0..0.0.00... 
Styrkir til heilsuverndarstöðva ................ 

Gjöld samtals ...........00.000 0. 

382 Fávitar, framfærsla: 

399 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........20000000 00. 

Ýmis heilbrigðismál: 

0 10 Laun ........0020000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.000.00.00.. 
0 90 Yfirfærslur: 

0 92 Til sveitarfélaga ..........0.0.00000 0000... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........000000 00... 
100 Tekjur ...........2020 0000... 

Mismunur ..........0200000 00. ss. 

Viðfangsefni: 

01 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnalögum og 
lögum um ónæmisaðgerðir „................... 

02 Eyðing meindýra ...........0000000 00... 
03 Matvælarannsóknir ...........000000.0....0.0.. 
05 Til að bæta héraðslæknisþjónustu, 1. 43/1965 .. 

06 Til lækningatækja, 1. 43/1965 ................ 

07 Vegna héraðshjúkrunarkvenna, 1. 43/1965 .... 
Námskeið sjúkraliða ...........0.000000 0000... 
Eftirlit með deyfilyfjum ...........000.000.00... 
Styrkur til sjúklinga eftir úthlutun trygginga- 
ráðs, að fengnum tillögum landlæknis, gegn tvö- 
földu framlagi frá Tryggingastofnun ríkisins .. 
Til aðstoðar við sjúklinga, sem leita þurfa 
læknishjálpar erlendis ........0000000 0000... 
Til umbúðasmíði vegna fatlaðra .............. 
Kostnaður vegna 1. 16/1938 .......020000200.. 
Aðstoð við heyrnardaufa eftir ákvörðun heil- 
brigðismálaráðuneytisins ...............0.0.... 
Til vírusrannsókna .........000000 0000... 
Til kynsjúkdómavarna, 1. 91/1932 ............ 
Lyfjaverðlagsnefnd .........0000. 000... 
Norræn samvinna í lyfsölumálum .............. 
Lyfjaskránefnd og sérlyfjaeftirlit .............. 
Minningarsjóður Landspítalans ............... 
Krabbameinsfélag Íslands ..................... 

Þús. kr. 

8420 

43 619 
2 950 

500 
8 789 

64 278 

36 509 

1195 
2 255 

1472 
11 730 

16 652 
290 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

36 509 

16 362 

  

sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 8.
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26 Hjartavernd ...........2..0.0 00. 
7 Lyfjabúðaeftirlit „............0..0.000.00.0.. 

28 Til heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands, 
byggingarstyrkur ...............00...00 0. 0... 

Gjöld samtals ............0.00.00 0 

401 Þjóðkirkjan: 

0 10 Laun ..........00..00000 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0.000.00.. 
0 27 Viðhald ...........20..200.0 0000 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .............0 000... 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn .............0. 00... nr 
02 Kirkjuráð ..............00000 000. 
03 Kirkjuþing .........00.20022 000... 
04 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar ................ 
05 Alþjóðasamvinna .........00000000 0000. 
06 Útgáfustarfsemi ............0.0..0.0 
07 Vestur-íslenzkar kirkjur ................0.0..... 
08 Utanfarir presta .........00020000000 000. 
09 Æskulýðsstörf (.............0000. 000... 
10 Sumarbúðir ............2000.00 00... 
11 Hið íslenzka biblíufélag ....................... 
12 Biskups- og prestabókasöfn .................. 
13 Prestar og prófastar ..............0.2000000...... 
14 Sjúkrahúsaprestur ............0.020000.0000.0.0.. 
15 Viðbót við eftirlaun presta og ekkna .......... 
16 Byggingar á prestssetrum .................... 
17 Viðhald embættisbústaða ..................... 
18 Kaup á eignum á kirkjujörðum ................ 

19 Heimtaugargjöld ...........000.200 0000... 
20 Álag vegna afhendingar kirkna .............. 
21 Skálholtsstaður ..........0.00200.00 0000... 
22 Hallgrímskirkja í Reykjavík .................. 
23 Byggingaeftirlit ...............00.00.00000.0. 0... 

24 Kirkjugarðaeftirlit .....................0.02... 
25 Bygging prestsseturs í Odda .................. 
26 Biskupsbústaður  ..........0000000 0000... 
27 Útihús á prestssetrum .........0000.... 0. 
28 Til Hallgrímskirkju í Saurbæ ................ 

Gjöld samtals seeren, 

471 Kirkjubyggingarsjóður: 

0 90. Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...............0..... 

Gjöld samtals .........0.02000 00. 

472  Kirkjugarðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals ........000200 0000... 

öl. desember 1968. 

Þús. kr. 

  

1500 

100 

Þús. kr. 

50 418 

hn
 500 

100
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473 Prestakallasj6dur: bus. kr. Pus. kr. 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .......0.00000 0000... 2 187 

Gjöld samtals ........0000000 0000. 2187 

566 Ljósmæðraskóli Íslands: 

0 10 Laun .........000000 00 never 985 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........02000000 000... 942 

Gjöld samtals .........0000000 0... 1327 

901 Húsameistari ríkisins: 

  

0 10 Laun .......000000 0000 4 108 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000000000 0... 3 071 
0 80 Gjaldfærdur stofnkostnaður .................- 100 

Gjöld samtals .........00000 2000 7 279 
100 Tekjur .........020000 000 860 

Mismunur „.........02000 0... — 6419 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........2.0...eeeese nr 3479 
02 Teiknistofa .........00020. 00. senn 2 068 

03 Byggingaeftirlit ..............0.000000 000... 1732 

Gjöld samtals .........000200.000 00. 7 279 

971  Gææzluvistarsjóður, framlag: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ............0.00..0...... 6 800 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 700 

Gjöld samtals .........00.00000 000 7 500 

Vidfangsefni: 

02 Gæzluvistarsjóður, framlag .................... 6 800 
03 Bláabandið .........2.020000 0000. nn 600 
04 Vernd .........2.0..0..er ee 100 

Gjöld samtals .........0.00002.00 00. 7 500 

981  Bindindisstarfsemi: 

0 10 Laun ........02000.0 000. 1015 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................000.00.. 922 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 15 
0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 2219 

Gjöld samtals .............000.0 0. 4171 
A 53



Nr. 96. 

  

412 31. desember 1968. 

Viðfangsefni: Þús. kr. Lus. kr. 

02 Áfengisvarnir ..........0..0..00000 00... 2451 
03 Önnur bindindismál .............0000.0000. 0... 141 
04 Templarahöllin, byggingarstyrkur ............. 900 
05 Stórstúka Íslands ..............0.220000000 00... 629 
06 Til norræns bindindisþings í Reykjavík ........ 50 

Gjöld samtals .........000.00. 00 4171 

Samtals 631 369
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101 

270 

271 

272 

371 

372 

601 

1 05 Félagsmálaráðuneytið. 

Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

0 10 Laun .............200000 sen 2317 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0....0000000.... 1874 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 100 

Gjöld samtals ............0.00. 0000. 

Tryggingarstofnun ríkisins: 

Framlag til almannatrygginga, sem skipt verður 
með sérstökum lögum .............0...0...... 

Tryggingastofnun ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...........0000000.... 1732 800 

Gjöld samtals ............000. 000 

Framlag til atvinnuleysistryggingasjóðs: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 136 500 

Gjöld samtals ..........0....0 00. 

Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 213 456 
Gjöld samtals 

Viðfangsefni: 

02 Framlag samkvæmt 4. gr. laga nr. 19/1965 ...... 40 000 
03 Heilsuspillandi húsnæði ...................... 18 000 
04 Launaskattur ...............00.0.0 0. 00... 135 000 
05 Byggingarsjóðsgjald ...................00.0... 19 756 
06 Laun húsnæðismálastjórnar og framkvæmdar- 

stjora .......00..20 0000. 700 

Gjöld samtals ............0.0. 00... 213 456 

Byggingarsjóður verkamanna: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................0.0..... 15 300 
Gjöld samtals ..............0 0... 

Skipulagsstjóri: 

0 10 Laun ..........00.00 000. 1780 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.......... 3 275 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 150 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ................000 0000. . 2560 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

4 291 

90 000 

1732 800 

136 500 

213 456 

15 300 

7 765



Nr. 96. 414 

671 

672 

699 

971 

972 

973 

973 a 

974 

Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................. 
Gjöld samtals .........0..0.. 0... 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................. 
Gjöld samtals ...........00.0 000... 

Sveitarfélög, framlög: 

0 90 Yfirfærslur:  " 

0 92 Til sveitarfélaga ..............00.00.00... 
Gjöld samtals .......0..0.00 00. 

Viðfangsefni: 

02 Vatnsveitur, skv. lögum ................. 
03 Vatnsveitur, aðrar .......000200000...... 

05 Egilsstaðakauptún, skv. 1. nr. 58/1957 
06 Heimilishjálp, skv. 1. nr. 10/1952 
07 Vinnumiðlun ..........0000200 000... 

Gjöld samtals .........0.0000 0... 

Erfðafjársjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................. 
Gjöld samtals ..........0.2.200 00... 

Bjargráðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................. 
Gjöld samtals ...........00.0 000. 

Framlag til atvinnujöfnunarsjóðs: 

0 90, Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................. 
Gjöld samtals ...........0...00 00... 

Sérstakt framlag til atvinnujöfnunarsjóðs ...... 
Gjöld samtals ...........0.00000 0. 0... 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................. 
Gjöld samtals ...........0.2 0. 

Styrktarsjóður vangefinna: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................. 
Gjöld samtals ............2.20. 000... 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

4500 

3000 

13 005 

13 005 

6 000 

9500 

15 000 

50 000 

2 000 

17 250 

Þús. kr. 

4500 

3000 

13 005 

6 000 

9500 

15 000 

50 000 

2 000 

17 250
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981 Vinnumál: 

0 10 Laun ..........00000 00 ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000...00.00.. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........000000 0000. 

Viðfangsefni: 

02 Félagsdómur .......0.00000 0000. 
03 Sáttanefndir í vinnudeilum .................. 

04 Framkvæmd áætlunar um opinberan stuðning 
við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðing- 
arstarfsemi .........200000 0000 
Orlofsheimili verkalýðssamtakanna ............ 
Til Alþýðusambands Íslands .................. 
Til Iðnnemasambands Íslands ................ 
Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ..... 
Til Landssambands verzlunarmanna .......... 

Gjöld samtals .........00000 0000 

999 Ýmis framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......000000. 0 

Viðfangsefni: 

02 Elliheimili .........0.0000 000. 
05 Barnavinafélagið Sumargjöf ..............0.... 
06 Sumardvalarheimili, dagheimili og vistheimili 

fyrir börn úr bæjum og kauptúnum ........... 
08 Sjúkraflug ..........0200000 0000. 
10 Til orlofsheimilis BSRB ...........000000000.. 
12 Mæðrastyrksnefndir ........0.0.0000 00.00.0000. 
13 Styrktar- og sjúkrasjóðir ..........0..0.0.0002.. 
14 Til byggingar sjómannastofa, gegn % annars 

staðar frá ...........000000 000. 
15 Rekstrarstyrkur sjómannaheimila ............. 
17 Herferð gegn hungri ................00. 0000... 

19 Rauði kross Íslands .............00000000000.. 
20 Félagið Heyrnarhjálp ........00.00000 000... 
21 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra ............ 
22 Geðverndarfélag Íslands ...............0....... 
23 Styrktarfélag vangefinna .............00.00000. 
24 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra .............. 
26 SÍBS. læknislaun .........0.00.0. 00... 
97 SÍBS. styrkur ........0.%..00 0000 
28 Bandalag íslenzkra skáta, styrkur ............ 
29 Bandalag íslenzkra skáta, hjálparsveitir ....... 
30 Ungmennafélag Íslands, styrkur .............. 
31 Ungmennafélag Íslands, skógrækt í Þrastaskógi. 
32 Æskulýðssamband Íslands .................... 
33 Æskulýðsnefnd Borgarfj.- og Mýrasýslna ..... 

26 648 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

5 123 

26 648
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1) Sjá 

  

416 31. desember 1968. 

Þús. kr. Þús. kr. 

Æskulýðsnefnd Eyjafjarðar ........,......... 25 
Bandalag íslenzkra farfugla .................. 50 
Kvenréttindafélag Íslands ..................... 50 
Neytendasamtökin „...........0..0000.0..0...... 125 
Dýraverndunarfélag Íslands .................. 50 
Fuglaverndunarfélag Íslands .................. 25 
Styrktarfélag vangefinna, dagheimili „......... 25 
Barnaheimilið Sólheimar í Grímsnesi .......... 65 
Fávitahælið í Skálatúni ...................... 65 
Meðlög samkv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga 500 
Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 .......... 6 350 
Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis . 150 
Orlofssjóður húsmæðra ...................... 750 
Aðstoð við blinda ....................0... 800 
Slysavarnarfélag Íslands ...................... 3 735 
Blindrafélagið, byggingarstyrkur .............. 120 
Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingar- 
styrkur .......0......0... 1500 
Bandalag íslenzkra skáta, byggingarstyrkur .... 100 
Dagheimili, byggingarstyrkir!) ................ 525 
Geðverndarfélagið, byggingarstyrkur .......... 2 000 
Til Flugmálafélags Íslands, í tilefni af 50 ára 
afmæli flugsins ..............0.0.0.0.0..0 0... 100 

Gjöld samtals ...........000000 0 26 648 

Samtals 2352 138 

  

sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 9.
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101 

102 

181 

201 

202 

203 

204 

1 06 Fjármálaráðuneytið. 

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun .........0.022202 0000. 
Önnur rekstrargjöld ..............0..0000..... 
Viðhald ...........22000.00 nn en 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ............20.0 00. 

Ríkisbókhald og ríkisféhirzla: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Ýmis 

0 70 

3 00 

Laun „........0..0.0200 00 
Önnur rekstrargjöld ..............0........... 
Viðhald ............2202000000 enn 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ............00..0 0... 

lán ríkissjóðs: 

Vextir ...........02 000... 
Gjöld samtals ...........0.0000 00... 
Lánahreyfingar út ...............0.000..0..2.. 

Embætti ríkisskattstjóra: 

0 10 
0 20 
0 80 

Laun .........0.2002000 000 
Önnur rekstrargjöld ......................... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ...........0.000.. 0... 

Skattstofan í Reykjavík: 

1 00 
Gjöld samtals ..........2000000 0... 
Tekjur ...........2220000 0 

Mismunur .............00 000. 

Skattstofa Vesturlandsumdæmis, Akranesi: 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun .......0.00000 000 
Önnur rekstrargjöld ......................... 
Viðhald ............2.. 0... 

Gjöld samtals ...........020%. 0... 0. 

Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði: 

0 10 
0 20 
0 80 

Laun „........0000 0200 
Önnur rekstrargjöld ......................... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ...........000000 0... 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

14 990 

6575 

4 389 

11 420 

18 187 

2815 

1546
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205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

to
 

ut
 

þu
 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði: 

0 10 Laun ..........0.2020200000n rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0000..00.. 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........20.0020 000. 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra, Akureyri: 

0 10 Laun .........200000 000. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.0.0000000.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........22000. 0000. 

Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum: 

0 10 Laun .........00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00000000... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........20.000 000. 

Skattstofa Suðurlands, Hellu: 

0 10 Laun .........2000.00 00 sen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0000...... 
0 70 Vextir „........002000 0000 

Gjöld samtals .........02200000 00. 

3 00 Lánahreyfingar út ............0.000000 0000... 

Skattstofa Vestmannaeyja: 

0 10 Laun ........220.000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00.0...00.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......0.00000 0000 

Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði: 

0 10 Laun ......0000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..002000. 00... 

Gjöld samtals ........0.2000 0000 

Skattstofur, sameiginleg útgjöld: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.0.0000.. 
Gjöld samtals .........0.00.0 0000 

Gjaldheimtan í Reykjavík: 

0 10 Laun ....0..0000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.0000 0000... 
0 27 Viðhald ............20.20.00.enenr 

Gjöld samtals ........0000 

1 00 Tekjur .......000.00 000 
Mismunur .......00000.. 000 ss 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

1552 
464 
15 

4 309 

4573 
2 584 
1046 

8 203 
1700 

Þús. kr. 

2031 

3176 

2 587 

1987 

1078 

5 513 

4 309 

6 503
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261 

262 

263 

281 

381 

382 

Tollstjérinn i Reykjavik: 

0 10 Laun 

Gjöld samtals ........00. 0. 

1 00 Tekjur 
Mismunur ..........00..00 000 

Tollgæzlan í Reykjavík: 

0 10 Laun ......2..0000 0000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald .............02000 000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

Gjöld samtals .........0.000 00 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0.00000 0000. 
11 Almenn vöruskoðun ................... 
12 Tollpóstur ..........00.0.000 0 
13 Flugfragt .........00.000. 0000. 
14 Farangursafgreiðsla ................... 
20 Skipa- og flugvélaafgreiðsla ............ 
30 Tollvörugeymsla .......0.0000..00.... 

Gjöld samtals .........000.2 0. 

Tollgæzlan utan Reykjavíkur: 

0 10 Laun ......00.000000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

Gjöld samtals ...........000.0. 0... 

Tollstöðvar, framlag: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

Gjöld samtals .........00.20.20000 0... 

Lífeyrissjóðir, framlög: 

0 10 Laun ..........000000 000. 

Gjöld samtals .......2.000.00 00... 

Viðfangsefni: 

02 Lífeyrissjóðir, framlög .................. 
03 Uppbætur á lífeyri, framlög ............ 

Gjöld samtals .........00000 000 

Eftirlaun samkvæmt launalögum: 

0 10 Laun?) .........00000 00. 

Gjöld samtals .........0.000 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald .............220... 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............ 

ROK RONORK NONNI 

11 820 

94 395 

45 675 
48 720 

94 395 

17 238 

25 148 

6 588 

11 820 

94 395 

1624 
  

1) Sjá sérstakt yfirlit nr. 10. 

B 54



Nr. 

383 

384 

402 

481 

971 

972 

981 

999 

96. 420 

Styrktarfé og ymis eftirlaun, embættismenn: 

0 10 Laun? ..........0000 00. 

Gjöld samtals ..........20.000 000... 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur og börn: 

0 10 Laun?) ........200000.0 000 

Gjöld samtals .........0.0.0 000... 

Fasteignamat: 

0 10 Laun ......2.0000000000 nanna 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0..00.0.0.0.. 

Gjöld samtals ..........0%.0 0... nn 

Útgjöld, skv. sérstökum lögum og heimildarlögum: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000000 00. 
Gjöld samtals .........020..0 02... 

Ríkisábyrgðarsjóður, framlag: 

0 90, Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 
Gjöld samtals ...........0.202 000 enn 

Hlutabréf ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals ...........0.000 0000. 

Ríkisbifreiðir, framlag: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ...........2000. 00... 

Ýmislegt: 

0 10 Laun „.....2.00200 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0..... 
0 70 Vextir .........2.0002 00 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ...........00.000000.. nn. 

Viðfangsefni: 

02 Vextir af yfirdráttarlánum hjá Seðlabanka Ísl. 
03 Styrkur til dagblaða ................0..0..0.... 

04 Símakostnaður og símastöð fyrir stjórnarráðið 
05 Kostnaður við kjarasamninga ................. 
06 Dómkröfur og málskostnaður ................ 
09 Óviss útgjöld .........0.00000. 0 

Gjöld samtals .........0..00.0000 0000 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

6 076 

4 462 

8 232 
3429 

5 000 

93 000 

1734 

2 000 

bus. kr. 

6 076 

4 462 

11 661 

5 000 

93 000 

1734 

2000 

32 836 

  

Samtals 400 688 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 10,
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101 Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

0 10 Laun ..........22.000000 0 erna 1672 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0.0.00... 2846 

Gjöld samtals ......0..0.2... 200 4 518 
100 Tekjur ...........00.200 0000. 600 

Mismunur ............0.00 000 ——— 

211 Vegagerð: 

0 10 Laun ........00..0 0000 0r rann 76 113 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00......0.00... 14 000 
0 27 Viðhald ................2.... nes 175 000 
0 70 Vextir ...........0.0.00 00 35 287 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 115 000 
0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 15 000 
0 92 Til sveitarfélaga ..............0000.0 000 00... 78 000 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 937 

Gjöld samtals .............200 000. 509 337 
1 00 Tekjur .........000.0000 00. 2800 

Mismunur .........0..0000 02. 

321 Strandferðir, framlög: 

331 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 60 000 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 16 037 

Gjöld samtals ...........00.000 000. 

Viðfangsefni: 

02 Skipaútgerð ríkisins .............000.0000000.. 29 000 
03 Flóabátar og vöruflutningar .................. 13 620 
04 Flóabátar, byggingarstyrkur .................. 2417 
05 Bygging strandferðaskipa .................... 31 000 

Gjöld samtals .............200 000. 76 037 

Vita- og hafnarmál, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun „......000000 000. 0n nn 5 649 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0..0..0... 1998 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 60 
0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 2160 

Gjöld samtals .........0022.000 000 9 867 
100 Tekjur ...........0.00000 000 3 000 

Mismunur „..........02 0000. —— 

1 07 Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið. 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

3918 

506 537 

76 037 

6 867



Nr. 

332 

333 

351 

96. 422 

Vitamål: 

0 10 Laun .........02%000 0. neee nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000000.0.. 
0 27 Viðhald ..........02020000.00 nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........020000 000. 
1 00 Tekjur ......020000000 0000 

Mismunur .......0.0000 0200... 

Viðfangsefni: 
02 Rekstur vita .........000000 00 .n en 
04 Sjómerki .........000000 0000 n een 

05 Vitabyggingar .........02.020000 0000 

Gjöld samtals ..........000000 00. 

Hafnarmál: 

0 10 Laun „.....200022000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0000000.0.... 
0 70 Vextir „.......0200000 00 ven 
0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 
0 92 Til sveitarfélaga ..........022.02000 000... 

Gjöld samtals .........00002000 000. 
3 00 Lánahreyfingar út ..........00.000000 0000... 

Viðfangsefni: 
02 Til hafnarrannsókna og mælinga .............. 
03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur!) ........ 
04 Ferjubryggjur?) ..........00000 0000... 
05 Hafnarlán ..........20200000 000. 
06 Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga ....... 

07 Hafnarbótasjóður, framlag .................... 

Gjöld samtals ...........0000 00... 

Ferðamál: 

0 10 Laun .........200000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.00000... 
0 90, Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals .........0200000 000. 

Veðurstofan: 

0 10 Laun .....2000020000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000000 0000. 
0 27 Viðhald ..........0.2.2000 0000 000n 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........2.000 00. 
1 00 Tekjur ..........0020000 000. 

Mismunur ..........0.0.00 00... 

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 11. 
2) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 12. 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

4 202 
4 752 
3 840 
1600 

14 394 
530 

11 594 
1200 
1600 

14 394 

355 
338 

16 115 

8000 
77 585 

25 595 

693 
64 785 

800 
16 115 
12 000 
8 000 

102 393 

276 
300 

1000 

Þús. kr. 

13 864 

102 393 

1576 

19 125 
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356 

357 

358 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........20.00 0000... 
02 Veðurstofan á Reykjavíkurflugvelli ............ 
03 Síma- og útvarpskostnaður ................... 
04 Loftskeytadeild .............000000 0... 0. 
05 Veðurfarsdeild ............0.0.00.00. 0. 0... 
06 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ........... 
07 Veðurstöðvar ..........200020000 0... 
08 Hálendisathuganir ...............00.0000... BR 
09 Jarðeðlisfræðideild .................0.0..00... 
10 Bóka- og skjalasafn ..........0000%0. 00 ..0.... 
11 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs .......... 
12 Til hafísrannsókna ...........0000000 00... 

Gjöld samtals .............00000 0. 

Landmælingar: 

010 Laun ..........0000000 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000000000.... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0.00.0 000. 
1 00 Tekjur ...........0.0.000 0000 

Mismunur „.........002000 000. 

3 00 Lánahreyfingar út ...............0000. 0000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........00000000.. enn 
02 Landmælingar ...........0..0000000 00... 0. 
03 Ljósmyndadeild .............00000... 0. 0... 
04 Kortasala ............200000. 0... 

Gjöld samtals ..........000000 000. 

Sjómælingar og sjókortagerð: 

0 10 Laun ..........200200 0000 sn err 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00.0000...0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........20.0000 00. 
100 Tekjur „.........0002000 0 

Mismunur ........0...0000 0000 

Skipaskoðun ríkisins: 

010 Laun .........2000200 020 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........00.002 000. 
1 00 Tekjur ...........2.00.00.. 0. ns 

Mismunur „..........0000 00. 

  

Nr. 96. 

Þús. kr. 

3 234 

2 794 

6 548
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359 Gisti- og veitingastaðaeftirlit: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ......2.00200 0000 nr 275 
0 20 Önnur rekstrargjåld .............00..0000.00.. 338 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 250 

Gjöld samtals ..........00.202 000. 863 

369 Flugbjörgunarsveitir, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 100 

Gjöld samtals ...........0.200 0... 100 

371 Flugmálastjórn: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ............0..0....0... 87 185 
Gjöld samtals ...........000 0000 87 185 

373 Umferðamiðstöð: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 500 

Gjöld samtals ...........0.200 0... 500 

374 Sérleyfissjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...........0..000..02.. 1575 
Gjöld samtals ............0.202 0000 1575 

400 Iðnaðarmálastofnun Íslands: 

0 10 Laun „.....2.0002000000 rare 2638 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..0..0.00..... 1999 
0 27 Viðhald ............2..22020000 enn 96 
0 70 Vextir ..........020000 00. senn 552 
0 80 Gjaldfærdur stofnkostnaður .................. 300 

Gjöld samtals ...........00000 00. 5 585 
100 Tekjur .........0020000 0... 360 

Mismunur .........002000 0000 5 225 
3 00 Lánahreyfingar út ...........0...000000000000.. 712 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn .........020200. 00... 4 852 
02 Verkstjórnarnámskeið ............000.00....... 733 

Gjöld samtals ...........000 000 5 585 

401 Rannsóknastofnun iðnaðarins: 

0 10 Laun ...........000000 nn 2836 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.00 00. 2673 
0 27 Viðhald ...........0..0.0.0.. nn 120 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 600 

Gjöld samtals ........0..002 00... 6 229 
1 00 Tekjur .........0000%0. 00 ne 1000 

Mismunur ..........000 00 ————— 5 229



31. desember 1968. 

402 

403 

499 

568 

569 

571 

425 

Rannsóknastofnun byggingaridnadarins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun seeren erne, 
Önnur rekstrargjöld 
Viðhald 

sr... 

KORK KR 

Gjöld samtals 
Tekjur ...........2.0000 00... 
Mismunur 

Öryggiseftirlit: 

0 10 

1 00 

Laun ........0.20000 nanna 
Önnur rekstrargjöld ...........00.0.00000 00... 

Gjöld samtals ..........0000 00. 
Tekjur ............2.2020 00. 

Iðja og iðnaður, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........0.20.0 00. 

Viðfangsefni: 
02 Tðnlánasjóður .........20002000.. 0... 
03 Til iðnráða ...........00000 000... 
04 Landssamband iðnaðarmanna ................. 
05 Til starfsemi iðnþróunarráðs .................. 
06 Til aðlögunar og endurskipulagningar í iðnaði .. 

Gjöld samtals 

Stýrimannaskólinn: 

0 10 
0 20 
0 80 

Laun ........0.00000 000 
Önnur rekstrargjöld ..............0.0.0....... 
Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals 

Matsveina- og veitingaþjónaskólinn: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun „......00000000 ann 
Önnur rekstrargjöld 
Viðhald RONNIE 

Gjöld samtals 

Tekjur ..........02.2000 00. 
Mismunur 

Sjómannaskólahúsið: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B hluta ...................... 
Gjöld samtals 

900 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

5 026 

12 850 

6 054 

1508 

900



Nr. 96. 426 

582 Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals 

31. desember 1968. 

Þús. kr. Þús. kr. 

600 
600 

  

Samtals 870 508



31. desember 1968. 497 

101 

201 

902 

999 

1 08 Viðskiptaráðuneytið. 

Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ......0000000. eee nr nest 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.0.. 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00..... 

Gjöld samtals .........0000000 0... en. 

Niðurgreiðslur á vöruverði: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals .......000000 000. 

Verðlagsskrifstofan: 

0 10 Laun ......20.0000 eeen nenni 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000..0.000... 
0 27 Viðhald ..........20200.. eens 

Gjöld samtals ........000000 000. nn 

Ýmis önnur mál: 

0 10 Laun .......0.00%0 enn nennt nennt nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00.00000 0000... 

0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals ........0000000 00 n nn 

Viðfangsefni: 

02 Hagráð  .........00000000 senn 
03 Vörusýningar erlendis „........0.0000000.0.0... 

Gjöld samtals ........000000 0... 

Þús. kr. 

3279 
1956 

100 

570 290 

5 977 
1897 

120 

61 
135 

232 

196 
232 

428 

Pus. kr. 

5 335 

570 290 

7 994 

428 

  

Samtals 584 047



Nr. 

102 

101 

96. 428 

1 09 Hagstofa Íslands. 

31. desember 1968. 

  

  

101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr 

0 10 Laun ..........0.00 0000 ner 4415 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.0000.0.... 2 645 

Gjöld samtals ...........2..0. 0... 7 060 
100 Tekjur ............0000 0000 90 

Mismunur ..............00000 0. 6970 

Þjóðskráin: 

0 10 Laun ..........2.2.0 00 0r ner 1663 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 1542 

Gjöld samtals ............0000 000. 3 205 
1 00 Tekjur ...........0..2000 000 642 

Mismunur ...............0000 000. 2 563 

Samtals 9533 

1 10 Ríkisendurskoðun. 

Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa: Þús. kr Þús. kr. 

0 10 Laun ..........2.000 00 nn nr nn 7116 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0..0000.. 1700 
0 27 Viðhald .............220000.. enn 42 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0..... 100 

Gjöld samtals .............0000 000... 8 958 

Samtals 8 958



31. desember 1968. 

fyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein. 

429 

5. gr. 

Nr. 96. 

Árið 1969 er ætlazt til, að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkis- 

2 01 Forsætis- og menntamálaráðuneytið. 

201 Happdrætti Háskólans: 

211 

271 

0 10 Laun .....ss0ereeeeeeeeseeeeeernsnneneeneee 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00...00.0.... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 80 Afskriftir ..........02.0000 0... nr 

Gjöld samtals .......0000000 00. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0.0000000.. 

Mismunur .........020000 0000. 
Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 90 Annað, greitt ríkissjóði ...........0..0.000.... 

— greitt Háskóla Íslands .................... 
Inn: 

4 40 Afskriftir .........2.000000 00. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0.00.000000.00... 

Háskólabíó: 

0 10 Laun .........20000000 00 nes 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0...0....0... 
0 27 Viðhald ...........002000..0 00 nn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ..........0.0000.0. ne neee 
0 80 Afskriftir .........000000000 000 

Gjöld samtals .........0000.000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...................… 

Mismunur ...........00 0000 000. 
Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .........020000.00. 0000. 

Inn: 
4 40 Afskriftir „.........0000000 00 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ............0000000 0000... 

Reiknistofnun Háskólans: 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun ..... 

Önnur rekstrargjöld ...............00...0...... 
Viðhald .. 

Gjöld samtals ........00000200 00 
Seldar vörur og þjónusta .............0...... 
Framlög úr ríkissjóði .........00000000 0... 

Tekjur samtals ...........2000000 0000... 
Mismunur 

Þús. kr. 

9 800 
2 620 

78 200 
80 

90 700 
111 200 

  

Þús. kr. 

20 500 

1500 

180
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276 

422 

671 

771 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. 

Ut: 
3 30 Fjárfestingar ..........0.0000000 0... nn 180 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............0..0.0.000.... 180 

Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..0.0...... 689 
0 70 Vextir ............000 0... 2176 

Gjöld samtals ...........0.00 00... 2 865 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .............0..00.0.00... 4 500 

Mismunur ..............0 0000... —   

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána seernes essens, 1635 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ............0.0.000 000... 1635 

Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð: 

0 10 Laun ..........2.020 000. ner 710 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.000...0.... 608 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 5 600 
0 80 Afskriftir „............0.0000 000. 200 

Gjöld samtals ...........022. 0000 7118 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 7118 

Sameiginlegur kostnaður við skólana að Laugarvatni: 

0 10 Laun .........200200000nees nn 1042 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 736 

Gjöld samtals ...........20.00000 0... 1778 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 1676 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..............0..0.000... 1327 

Tekjur samtals .............20000 0000... 3 003 
Mismunur ............000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 30 Fjárfestingar ..........0.0.0.020. 0... 0... 1225 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 1225 

Upptökuheimilið í Kópavogi: 

0 10 Laun .......0..0000 0000 nr 638 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................00..... 461 
0 27 Viðhald .............0200 0000 sn en 60 
0 80 Afskriftir ..........00.020. 000. 23 

Gjöld samtals ............0.000 0000. 1182 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 716 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...............0....0..... 466 

Tekjur samtals ...........0..000 0000 000... 1182 

Þús. kr. 

1635 

1225
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712 Lánasjóður ísl. námsmanna: 

808 

870 

871 

0 10 Laun ........2002000 00 en ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0.. 000... 
0 70 Vextir ........0000000 00. 
0 90 Yfirfærslur .........0.000000 000 nn 

Gjöld samtals .....0.020000 00 
1 30 Vaxtatekjur ..........000000. 0... nn 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.0000000...... 

Tekjur samtals .........0000000 00... 
Mismunur ........00000 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ........00.000 000 nr sann 
3 20 Veitt lán .........2.0.0000 nn en 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .........0..0000.000... 
4 20 Tekin lán ........0000000 000. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..........000000000.0000.. 

Byggingarsjóður Listasafns ríkisins: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........000000000.0.000.. 

Tekjur sam tals, óráðstafað ............000..... 

Ríkisútvarp, hljóðvarp: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 
0 90 

1 10 

3 30 

4 40 
4 50 

0 10 
0 20 

pi
 

fm
d 

oo
 

rå
 

D
D
 

Laun ..... 
Önnur rekstrargjåld ..........0000000.0...... 
Viðhald ...........0.00 0... 
Afskriftir 

Yfirfærslur 

FKN 

Gjöld samtals .......0.02000 0. 
Seldar vörur og þjónusta ........00000...00... 
Mismunur .........0000 000... 

Fjármunahreyfingar: 
þá 

Fjárfestingar ......0.0020000 0000 

Inn: 
Afskriftir 

Laun ..... 
Önnur rekstrargjöld ...........0.0.00.000000.... 
Viðhald .. 

Vextir ... 

Afskriftir 

Yfirfærslur 

Gjöld samtals .......0.000020 002 

Seldar vörur og þjónusta ........0.0000000... 
Framlög úr rÍkisSjóði Ll... 
Tekjur samtals ........0.002000 000... 
Mismunur 

  

Nr. 96. 

Þús. kr. 

33 719 

400 

72 

37 000



Nr. 96. 

872 

873 

874 

875 

432 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar ..........0000200 000... 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........0220002 000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Þjóðleikhús: 

0 10 Laun .........0000 0000 nr nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00..0000.0000.. 
0 27 Viðhald ..........2202000. 0000 nn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir „...........00000 000. 

Gjöld samtals .............000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............000.0.00000... 

Tekjur samtals .........0..00002 0000... 

Sinfóníuhljómsveit: 

0 10 Laun „......0000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00.0.00000... 
0 27 Viðhald ...............000 2000. nn 

Gjöld samtals ...........0.0 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...............0.... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 
190 Annað ..........020000000 000 

Tekjur samtals ..........0...00000 000... 

Vísindasjóður: 

0 10 Laun ...........202000000 ner 
0 90 Yfirfærslur ...........0.00 000... sn sn 

Gjöld samtals ...........0.2000 000... 
1 30 Vaxtatekjur ............2..02020000 000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................0........ 
190 Annað .........00200000 0000 

Tekjur samtals .........0.0000000 0000. 

Menningarsjóður: 

0 10 Laun ............00200 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.00........ 
0 27 Viðhald .............2000.000 ne nn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir .......00000000 000. 
0 90 Yfirfærslur ...........0..0000 0000... 

Gjöld samtals ...........0..00000 000... 
1 30 Vaxtatekjur ..............20200000 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..............0..0.000.... 

Tekjur samtals 
Mismunur . 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

39 000 

2 000 
37 000 

  

  

Bus. kr. 

22
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Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána ................ 
390 Annað ........0200000......... 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .......... 

876 

881 

Byggingarsjóður safnahuss: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ......... 

Tekjur samtals, óráðstafað .... 

Bókaútgáfa Menningarsjóðs: 

0 10 
0 20 
0 60 
0 70 
0 80 

1 10 
1 90 

Laun „.......000 0000 
Önnur rekstrargjöld .......... 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir .......... 0 

Gjöld samtals ................ 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Annað, Menningarsjóður ....... 

Tekjur samtals ............... 
Mismunur ............0..00.... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 

4 10 
4 40 
4 50 

Út: 
Afborgun lána ................ 
Inn: 

Innheimtar afborganir ........ 
Afskriftir ...........0.... 

so... 

0... 

sr... 

500 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

500 

150
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2 02 Utanríkisráðuneytið. 

101 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun .......000200 an nnn ner 6431 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.0000 0000... 3 659 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 36 102 
0 80 Afskriftir ..........0200000 000. 455 

Gjöld samtals .........2000000 00. 46 647 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......000000000.... 57 851 

Mismunur, greitt í ríkissjóð .................. — 11 204 

111 Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli: 

0 10 Laun .........20.0.000 000 nes 6 780 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000.00000.... 6 464 
0 27 Viðhald ..........2002..00.0. 00 nn. 1392 
0 70 Vextir .........00200000 e.s 625 
0 80 Afskriftir .........00000000. 0000. 1250 

Gjöld samtals .......020000000 0. 16511 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........0000.0..0.. 41 900 

Mismunur ...........02. 0000 —— 25 389 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ........00.000.00..0 00... 1500 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ..................... 25 139 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........000002 0000. 1250 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...............00.00..0... 25 389 

121 Sala varnarliðseigna: 

0 10 Laun .......0.0000 000 nan 3 290 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.000000.... 5 667 
0 27 Viðhald ...........20.0.000 2000 nn 768 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 10 036 
0 80 Afskriftir ..........2002200 0000. 755 

Gjöld samtals ........20.00000 000. 20 516 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..............0..... 29 907 
1 30 Vaxtatekjur ...........2.020200.0 000... 1300 

Tekjur samtals .........0...2.0200 0000. 31 207 
Mismunur ..........2200. 00 ss 10 691
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Fjármunahreyfingar: Þús. kr 

Út: 

3 10 Afborgun lána .............0.0.0.0 000. 0... 2078 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð .................0.... 9 368 

Inn: 
4 40 Afskriftir ............20.20 000. nn 755 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 10 691



Nr. 96. 436 

2 03 Atvinnumálaráðuneytið. 

171 Jarðeignir ríkisins: 

172 

206 

1 80 Framlög úr ríkissjóði 

Tekjur samtals ..... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 

4 50 

Út: 
Afborgun lána ...... 
Fjárfestingar ....... 

Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði 

Tekjur samtals ..... 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 50 

Út: 
Fjárfestingar ....... 

Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár 

Tilraunabúið á Hesti: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 

110 
1 80 

Laun ............. 

Önnur rekstrargjöld 
Viðhald ............ 

so eee eee re 

Vextir (.........0.02 02 

Gjöld samtals ...........00000. 000. 
Seldar vörur og þjónusta .................... 
Framlög úr ríkissjóði 

Tekjur samtals ..... 
Mismunur „......... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 

4 50 

Út: 
Afborgun lána ...... 

Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár 

ENRON 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

4 900 

600 
4 300 

4 900 

6 000 

Þús. kr. 

4 900 

6 000 

25



31. desember 1968. 

207 

208 

209 

210 

Tilraunastöðin á Reykhólum: 

0 10 Laun ......0.... 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................. 
0 70 Vextir „................. 

Gjöld samtals ........... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .... 

Tekjur samtals .......... 

Tilraunastöðin á Akureyri: 

0 10 Laun 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................. 
0 70 Vextir „............. 

Gjöld samtals ........... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .... 

Tekjur samtals .......... 

Tilraunastöðin á Skriðuklaustri: 

0 10 Laun .................... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................. 
0 70 Vextir .................. 

Gjöld samtals ........... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .... 

Tekjur samtals .......... 

Tilraunastöðin á Sámsstöðum: 

0 10 Laun .........000..00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................. 
0 70 Vextir „............... 

Gjöld samtals ........... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .... 

Tekjur samtals .......... 
Mismunur ............... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 30 Fjárfestingar ............ 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..... 

437 

Pus. kr. 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

750
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211 Áburðarsala ríkisins: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.000000. 00... 

0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir .......0000 00 

Gjöld samtals „20.20.0200... 000. 

1 í0 Seldar vörur og þjónusta .......0.0000000.0.0.. 

1 30 Vaxtatekjur .......02000000 00. nn 

Tekjur samtals .........0.02000 000... 

236 

246 

Gunnarsholtsbúið: 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

10 
20 
27 
70 
80 

10 

Laun ........0.0000 00 

Önnur rekstrargjöld ...........000000000.0.... 
Viðhald .........22.000e enn 

Vextir ........22000 renn 
Afskriftir ..........0000.00 

Gjöld samtals .......020000000 nr 

Seldar vörur og þjónusta .........0.00.00..... 

Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti: 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
20 
27 
70 
80 

Laun ss eee eneste 

Önnur rekstrargjåld ........020000000000. 
Viðhald ........0.20000 ess 
Vextir ...........0.00 sen 

Afskriftir .............2. 000 

Gjöld samtals .......0..02000 000... 
Seldar vörur og þjónusta .......0..00000000.0.. 
Jarðræktarstyrkur og framlag frá landgræðslu . 

Tekjur samtals ........20.000000 000... 

Laxeldisstöð í Kollafirði: 

0 
0 

0 
0 
0 

Laun ........000 000 
Önnur rekstrargjöld .........0200000.0000.... 
Viðhald ........2000000 00 en enn 
Hráefni og vörur til endursölu ............... 
Vextir ..........000 0000 
Afskriftir .........020.00 0 

Gjöld samtals .........0.00.000 0000 

Seldar vörur og þjónusta ..............0..... 
Framlög úr ríkissjóði .......0.0000.00 0000... 

Tekjur samtals ........0200000. 00... 
Mismunur ........2.000 0000 000 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

3 645 
265 877 

400 

269 922 
267 422 

2500 

269 922 

  

735 
1944 

66 
550 
500 

3795 
3 295 

500 

3 795 

1 165 
1285 
480 
540 
653 
200 

4 323 
1583 
4 940 

6 523 

Pus. kr. 

2 200
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Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána .........0.00000. 000. n nn 
3 30 Fjárfestingar ...........000.00 0000 n 0. 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........2..000000 0000. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..........00.0..00000....... 

271 Landgræðslusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................0000.... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ...........0000.0. 0... 
0 80 Afskriftir ............020.0200 00... 
0 90 Yfirfærslur ..........0000000 0000 

Gjöld samtals .........200000. 000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........000000000 0. 

80 Framlög úr ríkissjóði ...........0.0.000.0..... 
190 Annað ..........220.00.0. eeen 

Tekjur samtals ..........0.002000 000... 
Mismunur ..........00020000 000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána .........0.020000 0000... 
3 30 Fjárfestingar ...........0.00000. 0000... 
3 90 Annað .........0.2000.. sense 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ...........0000.00000.. 
4 40 Afskriftir ...........2.00000.0.0 ner 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ................00.0..... 

272 Vélasjóður ríkisins: 

0 10 Laun ............20000 00 r nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0....0000... 
0 27 Viðhald ..............00. 00... err 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ..........00000 000. 
0 80 Afskriftir ...........02000000 nn 

Gjöld samtals .........000.0 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...............0.0..0.... 

Tekjur samtals .............2000 000... 
Mismunur .............0002 0. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána .........0.0000020 000. n 
Inn: 

4 40 Afskriftir .........2.200000 00. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

  

Nr. 96. 

Þús. kr. 

611 

750



Nr. 96. 440 

3ll 

321 

323 

331 

371 

Fiskimálasjóður: 

0 10 Laun ..........000202%0 0000 nsrr rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000...0.0..... 
0 90 Yfirfærslur ............0.0. 0000... 

Gjöld samtals ...........0..200 000. 
1 30 Vaxtatekjur ............2000002 00... 
1 90 Annað, útflutningsgjald „..................... 

Tekjur samtals ...........0.0000. 0000... 
Mismunur ..........0.002 000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ...........200200 000. nn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ...............00000... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Síldarverksmiðjur ríkisins: 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki tekizt að 
fá fjárlagatillögur frá þessu fyrirtæki. 

Tunnuverksmiðjur ríkisins: 

0 10 Laun .....0.0000000 000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ..........02.02000 000 nn 

Gjöld samtals .........00.000. 0. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Síldarútvegsnefnd: 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki tekizt að 
fá fjárlagatillögur frá þessu fyrirtæki. 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0.0.00..000.. 

Tekjur samtals ...........0.000000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar ...........0.00.00000 000... 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..............2.0..0000... 

31. desember 1968. 

Þús. kr. Þús. kr. 

8 568 

7613 
2025 

21 060 
1500 

32 198 
32 198 

6 000 

6 000 

10 000 

10 000
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372 

373 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

0 10 Laun .........0.00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 
0 27 Viðhald ................... 0. 

Gjöld samtals ........000..000 0 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ................. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...................... 

Tekjur samtals ............0000000. 0... 
Mismunur ..........0....00 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 30 Fjárfestingar ...........0..020.0..0.0. 

Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ....................... 

Byggingarsjóður síldarleitarskips: 

0 70 Vextir .......000000 0 

Gjöld samtals ........00...0 000 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...................... 
Mismunur ............0000 0 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána ............00.00 0000... 

Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ....................... 

Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins: 

0 10 Laun .........2%.000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 

Gjöld samtals ...........0...0 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..................... 

90 Annað, aflatryggingarsjóðsgjald ............ 

Tekjur samtals ............0000.0 00... 

Mismunur ..............00. 0... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 90 Annað, óráðstafað ...........0.0..0..0.... 

Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ....................... 

Þús. kr. 

426 
486 

1320 

2 232 
1732 
4 400 

6 132 

3 900 

3 900 

1930 

1930 
10 290 

8 360 

8 360 

508 
962 

1470 
25 500 
86 000 

111 500 

108 530 

108 530 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

3 900 

8 360 

110 030



Nr. 96. 442 

411 Landsvirkjun, eignarhluti ríkissjóðs: 

412 

431 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

1 10 

Laun „.........0 
Önnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald ...........0.......... 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir ..........0.000.0 00... 

Gjöld samtals ................ 

Seldar vörur og þjónusta ..... 
Mismunur „...........0.00.. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 
3 90 

4 10 
4 20 
4 40 
4 50 

Út: 
Afborgun lána ................ 
Fjárfestingar ................. 
Annað #.......00 
Inn: 
Innheimtar afborganir ........ 
Tekin lán ..............0..... 
Afskriftir .................... 

Laxárvirkjun, eignarhluti ríkissjóðs: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

110 

Laun ........2020200 00... 
Önnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald .........0000 0. 

Vextir ............. 0. 

Gjöld samtals ................ 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Mismunur „.............0..... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 

4 20 
4 40 
4 50 

Út: 
Afborgun lána ................ 
Fjárfestingar ................. 
Inn: 
Tekin lán ........00.000. 000... 

Afskriftir .................. 

Landssmiðjan: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 

1 10 

Laun ........0.. 00 
Önnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald ...........0.......... 

Vextir ........... 000. 

Gjöld samtals ................ 
Seldar vörur og þjónusta ..... 

RON 

NN NN 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

27 100 
17 100 
10 800 
19 000 
62 500 
96 600 

233 100 
287 100 

850 000 

Þús. kr. 

54 000 

8 759
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432 Sementsverksmiðja ríkisins: Þús. kr. 

0 10 Laun ..........0.00000 0... 39 585 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.00.....0... 50 375 
0 27 Viðhald ..........20.0.0000 00 nn 14 400 

0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 66 851 

0 70 Vextir .........20.000 000. 10 183 
0 80 Afskriftir .........002020000 000... 30 000 

Gjöld samtals .......0...000 0... 211 394 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .............00..... 199 385 

471 

472 

Fjármunahreyfingar: 

Mismunur, gjöld umfram tekjur 

  

Út: 
3 10 Afborgun lána .......0.0.020 000. n ens 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........02000000 0... 30 000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0000.000.0000.. —- 12 009 
4 90 Annað .......0.00.0000 nn 8 630 

Orkusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00000.00.0.0.... 1000 
0 70 Vextir .........0000000 00. 45 200 
0 90 Yfirfærslur .........2..000000 0000 nn 22 100 

Gjöld samtals .........00000 000. 68 300 
1 30 Vaxtatekjur ..........00.0000 0... enn 45 300 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0..0000000.. 0. 27 200 

Tekjur samtals .......0...0.00.0 000... 72 500 

Mismunur ..........0000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ...........00%% 0000. nt. 61 800 
3 20 Veitt lán ..........00000.0 00. 55 000 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborgamir ............0....0..... 53 500 
4 20 Tekin lán .......00000000 0000 59 100 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............00...0.00... 4 200 

Rafmagnsveitur ríkisins: 

0 10 Laun .............. III 44 200 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0......00... 62 800 
0 27 Viðhald ............00000 ne nn 14 500 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 61 000 
0 70 Vextir ..........00000 000. 43 100 
0 80 Afskriftir ..........02.00..0 000 50 700 

Gjöld samtals .......0202000 000 276 300 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 248 500 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........0...0.0......... 22500 

90 Annað, orkusjóður .........0.0000.. 0. 00... 19 600 

Tekjur samtals ........0.0.0.00000 00... 290 600 
Mismunur ........2..20200 00. 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

12 009 

4 200 

14 300 
A 57



Nr. 96. 

531 

532 

533 

444 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ...........0.00.0000 00... 
3 30 Fjárfestingar ............0.0000 0000 

Inn: 
4 20 Tekin lán ............0..00000 0000 
4 30 Sala á eignum ..............0.0 0000. 
4 40 Afskriftir ............... 00. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..................000.... 

Bændaskólabúið á Hvanneyri: 

0 10 Laun .........00%000 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............0..0 0000 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 

Gjöld samtals .........0.000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Bændaskólabúið á Hólum: 

0 10 Laun ..........000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ................22000. 0... 
0 70 Vextir ...............00. 0... 

Gjöld samtals ................0. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Garðyrkjuskólabúið á Reykjum: 

0 10 Laun ..........2.2.000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 80 Afskriftir .................0. 0. 

Gjöld samtals ............0... 00. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Mismunur, óráðstafað ................0........ 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

49 300 
59 200 

Þús. kr. 

31



31. desember 1968. 445 

2 04 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

  

101 Lögbirtingablaðið: Þús. kr. 

0 10 Laum „.....0.000%00 000 nn 219 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................00...00... 2 160 
0 27 Viðhald ............0.20020 000 30 

Gjöld samtals ........0000. 00. 2409 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 2409 

247 Landhelgissjóður: 

311 

0 70 
0 80 

Vextir ..........00000 00. 7 782 
Afskriftir .............0000 000 9300 

Gjöld samtals ..........0000 00. 17 082 
Vaxtatekjur ...........00.00000 0000... 160 
Framlög úr ríkissjóði ....................0.... 13 925 
Annað ........2.2000 00. en 4 000 

Tekjur samtals ............0000000 00... 18 085 
Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
Út: 
Afborgun lána ........2.00.. 000... 16 300 
Inn: 
Innheimtar afborganir ....................... 5 997 
Afskriftir .........0..000 9300 
Ráðstöfun eigin fjár ......................... 1003 

Þvottahús ríkisspítala: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 10 

Laun ........0..0.. 200 10 303 
Önnur rekstrargjöld ............00........... 3 444 
Viðhald ..............02.00 0. s.n 1200 
Afskriftir .............0... 2. 225 

Gjöld samtals .............20.. 000... 15 172 
Seldar vörur og þjónusta .................... 15 840 
Mismunur ..............200 000 — 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 
3 90 

4 40 
4 50 

Út: 
Fjárfestingar ..........0.0..00..00 00... 667 
Annað "........0.0. 000 226 

Inn: 
Afskriftir ...........0. 02. 225 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

1003 

668



Nr. 96. 

321 

332 

371 

446 31. desember 1968. 

Vistheimilið í Gunnarsholti: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........000200 0000 nn 2382 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000000000000.. 5440 
0 27 Viðhald .............0.....e.n en 840 
0 80 Afskriftir .............00000 000 240 

Gjöld samtals .........00.000. 00... 8 902 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0000.0..... 3 537 
1 90 Annað, gæzluvistarsjóður .................... 5 365 

Tekjur samtals ..........2.00000 0... 8 902 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar ...........0.00.00 0. 00... 240 

Inn: 
4 40 Afskriftir ...........2.020000 0... 240 

Bifreiðalánasjóður héraðslækna: 

0 10 Laun „.......0.02%000 000 une 26 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00...00.000.. 8 

Gjöld samtals ...........00.000 00... 34 
130 Vaxtatekjur ...........202.002000 00... 60 

Mismunur „..........00.0000 0 A 26 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ............000000 00. ðn nn 500 
3 90 Annað, óráðstafað ...........0..00000 00 26 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ..............00.00.0.... 500 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 26 

Landspítalinn: 

0 10 Laun .......200000 00 rn 106 429 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................0.0...... 55 124 
0 27 Viðhald .............0...0... sn 8514 
0 70 Vextir ..........000000. 0 ner 2 660 
0 80 Afskriftir ............0.000 020. 1300 

Gjöld samtals .........0.00.000 0000. 174 027 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 164 900 

80 Framlög úr ríkissjóði ..................0...... 48 627 

Tekjur samtals ..........0.000000 0000. 213 527 
Mismunur ..........00.02 0000 39 500 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ........200200000 000 2000 
3 30 Fjárfestingar .........0..00200 00... 38 800 

Inn: 
4 40 Afskriftir ...........00.202. 0000 1300 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .............0.0......... 39 500



31. desember 1968. 447 Nr. 96. 

372 Fæðingardeild Landspítalans: Þús. kr. bus. kr. 

0 10 Laun ........00000 nes 20 572 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000000.00... 11 376 

0 27 Viðhald ...........000000. 00 nn 1382 

0 80 Afskriftir ..........0200000 00 nn 90 

Gjöld samtals .........000.0 00... nn 33 420 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0.00000..0.. 31 925 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........0000.00000.0.. 1495 

Tekjur samtals .......020000 0000 33 420 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar .........200000000 00. nn nn 90 

Inn: 
4 40 Afskriftir .........000.0000 000 nan 90 

373 Geðveikrahælið á Kleppi: 

0 10 Laun ........0.00. 00 ser 44 175 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............000000.0..0... 22 987 

0 27 Viðhald ............00000..e ene 7 351 

0 80 Afskriftir .........00.20000 000. 600 

Gjöld samtals .......00200000 000 75113 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .........0.0000.0... 62 700 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........00000000.00... 12413 

Tekjur samtals .......0.00.000 0... 75 113 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 30 Fjárfestingar ........0..00000 0000 n nn. 600 

Inn: 
4 40 Afskriftir .........000000 0. nn 600 

374 Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 

0 10 Laun ........000002 00 enn rn rr nn rr 17 146 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........0.00000 2000... 13 039 

0 27 Viðhald ............00000 0. enn 3 868 

0 80 Afskriftir .......0.002000 0000. 350 

Gjöld samtals .......00000.0 0000 nn 34 403 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 29 600 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .............000000000.. 4 803 

Tekjur samtals .........002000.0 00... 34 403 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar ..........00.0000 000... nn. 350 

Inn: 
4 40 Afskriftir ...........000000 00. 350



Nr. 96. 448 31. desember 1968. 

375 Heilsuhælið í Kristnesi: Þús. kr. Þús. kr. 

910 Laun ...........0..0000 0000 7 558 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 4 841 
0 27 Viðhald ................000 0000 1716 
0 80 Afskriftir ..............00. 0... 70 

Gjöld samtals ...........000000 0000. 14 185 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 13 850 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 1335 

Tekjur samtals ..........0000... 00. 15 185 
Mismunur ..............0000 000 1000 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar .........0.. 1 070 
Inn: 

4 40 Afskriftir .............. 0... 70 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 1000 

376 Fávitahælið í Kópavogi: 

0 10 Laun ..........2000000 0000 15 740 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 9 229 
0 27 Viðhald ..................0 0000 1027 
0 80 Afskriftir .„............00 0000 200 

Gjöld samtals .............00.000 00. 26 196 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 24 920 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 1676 

Tekjur samtals ..........0.....0. 000 26 596 
Mismunur ..................0 00 400 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 30 Fjárfestingar ..............0.00.0000.0 00 600 
Inn: 

4 40 Afskriftir ................. 00. 200 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......................... 400 

371 Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 

0 10 Laun .............0.0.00 ns 860 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 325 
0 27 Viðhald ...............0.00 0000. n 108 
0 80 Afskriftir ..............000.0 000 20 

Gjöld samtals ..............0.0.0.. 000. 1313 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 36 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 1277 

Tekjur samtals .................000 000. 1313 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar HI 20 
Inn: 

4 40 Afskriftir ............... FRIÐUR 20



31. desember 1968. 

378  Læknishéraðasjóður: 

379 

471 

472 

0 90 

1 80 

Yfirfærslur 

Gjöld samtals ....... 
Framlög úr ríkissjóði 
Mismunur, óráðstafað 

Námslán læknastúdenta: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði 

Tekjur samtals 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 

4 50 

Út: 

Veitt lán 

Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár. 

Kirkjubyggingasjóður: 

0 10 
0 70 

130 
1 80 

Laun 

Vextir 

Gjöld samtals 
Vaxtatekjur ......... 
Framlög úr ríkissjóði 

Tekjur samtals 

Mismunur 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 
Út: 

Veitt lán ............ 
Inn: 
Innheimtar afborganir 
Ráðstöfun eigin fjár. 

Kirkjugarðasjóður: 

1 30 
1 80 
1 90 

Vaxtatekjur 
Framlög úr ríkissjóði 
Annað, framlög kirkjugarða 

Tekjur samtals 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

Veitt lán 

Annað, bætt sjóðsstaða 
Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár . 

449 

540 

540 

500 
650 

1150 

400 

540 

1493 

1150



Nr. 96. 450 

473  Prestakallasjóður: 

0 90 Yfirfærslur ................... 

Gjöld samtals ................ 
1 30 Vaxtatekjur .................. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ......... 

Tekjur samtals ............... 
Mismunur ..........0000.. 0. 

911 

921 

922 

Fjármunahreyfingar: 

Veitt lán .......00000000. 

Annað, bætt sjóðsstaða ....... 
Inn: 
Innheimtar afborganir ........ 
Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 

1 10 
1 30 

Laun ....... 
Önnur rekstrargjåld .......... 
Viðhald ........0000000. 0... 
Hráefni og vörur til endursölu 

Gjöld samtals ................ 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Vaxtatekjur .................. 

Tekjur samtals ............... 
Mismunur, greitt í ríkissjóð .................. 

Vífilsstaðabúið: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 10 

Laun .......000000 00 
Önnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald ..........0.00200.0.. 
Afskriftir ...................… 

Gjöld samtals ................ 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Mismunur „................. 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar ................. 
Inn: 

4 40 Afskriftir .................... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Kópavogsbúið: 

0 10 Laun ...........000000. 000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 27 Viðhald ............000..000.... 
0 80 Afskriftir .............0...... 

Gjöld samtals ................ 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..... 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

700 

700 
500 

2 187 

2 687 

Pus. kr. 

1 987



31. desember 1968. 451 Nr. 96. 

971  Gæsluvistarsjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0...00.000.. 150 
0 90 Yfirfærslur „..........000000 00 nn ne 5 365 

Gjöld samtals ..........0.000%0 0000... 5515 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........0..000000.00.. 6 800 

Mismunur ........2..02000000 00 ————- 1 285 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar .......0.000.0200 0000... 1285 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 1285 

A 58



Nr. 96. 452 31. desember 1968. 

2 05 Félagsmálaráðuneytið. 

201 Tryggingastofnun ríkisins, lífeyris- og sjúkra- Þús. kr. Þús. kr. 

tryggingar: 

0 10 Laun .......000000 0000 enn 24 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000.00 0... 8700 
0 27 Viðhald ..........2.02. 000... 300 
0 80 Afskriftir „............0.0000000 000 1000 
0 92 Yfirfærslur vegna sjúkratrygginga ............ 609 100 
0 94 — Þbótagreiðslur .............20.000.%0 0000... 1 240 900 

Gjöld samtals ..............00 00. 1884 000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður 

greiddur af Öðrum) .........0.00000 00... 14 500 

1 80 Framlög úr ríkissjóði til lífeyristrygginga .... 620 700 
— — — —- sjúkratrygginga .................. 616 000 
Iðgjöld tryggðra og atvinnurekenda til lífeyristr. 453 100 

1 90 Framlög sveitarfélaga ................0........ 171 400 

Tekjur samtals ...........0.00. 0000. 1875 700 
Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 8 300 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 20 Veitt lán ..........0.0200 0000. 4 000 
330 Fjárfestingar ..........02.00.00 00... 500 

Inn: 
4 10 Imnheimtar afborganir ...............0.0....... 9 000 
4 40. Afskriftir scenens, 1000 
4 50 Rådstofun eigin fjár ...............000.000..2.. —=- 8300 
4 90 Annað ........2.2000000 00. 2 800 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar: 

0 900 Yfirfærslur til lífeyristrygginga ............... 4 300 
— bótagreiðslur ...................0.00.0... 44 000 

Gjöld samtals ...........0..200. 000. 48 300 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ....................0.... 43 000 

Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 5 300 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ...........2.00.00 00. 4 500 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .............0.0..00.... 8000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..............0.2.000.0... —— 5 300 
4 90 Annað ............20000 0. 1800



31. desember 1968. 

272 

371 

372 

Atvinnuleysistryggingasjóður: 

0 20 
0 90 

Önnur rekstrargjöld 
Yfirfærslur 

Gjöld samtals 
Vaxtatekjur 
Framlög úr 
Iðgjöld atvinnurekenda 
Annað, framlög sveitarfélaga 

Tekjur samtals 

ríkissjóði Ll... 

NONNI 

Mismunur ............0 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 
Veitt lán. 
Annað, óráðstafað 

Inn: 
Innheimtar 

Ráðstöfun eigin fjár 
afborganir ....................... 

Byggingarsjóður ríkisins: 

Laun 

Önnur rekstrargjöld 
Vextir 

Gjöld samtals 

Seldar vörur og þjónusta 
Vaxtatekjur 
Framlög úr 

Tekjur samtals 

ríkissjóði 

Mismunur ............0002 0000 

afborganir ....................... 

Afskriftir .............0 0. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána 
3 20 Veitt lán. 

Inn: 
4 10 Innheimtar 

4 20 Tekin lán 

4 40 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár 

Byggingarsjóður verkamanna: 

0 10 Laun..... 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 70 Vextir ... 

Gjöld samtals 
1 30 Vaxtatekjur 
1 80 Framlög úr 

Annað, framlög sveitarfélaga 

Tekjur samtals 

ríkissjóði 

NORN NONONON NORN 

Mismunur ............000 0000. 

41 000 

  

422 941 

107 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

258 400 

250 422 

26 435



Nr. 96. 

671 

672 

931 

454 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
Afborgun lána ......00000..... 
Veitt lán ........000000 000. 
Inn: 
Innheimtar afborganir ........ 
Tekin lán .......000000 000... 

Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Lánasjóður sveitarfélaga: 

0 10 
0 20 
0 70 

Tekjur samtals ............... 

Mismunur „...........00.0..... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
Afborgun lána ................ 
Veitt lán ........0.0.0000 0. 
Inn: 
Innheimtar afborganir ........ 
Tekin lán ........00000.00..... 
Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Laun ......2.000 000 
Önnur rekstrargjöld .......... 
Vextir .........00 0000. 

Gjöld samtals ................ 
Vaxtatekjur ..........000.0... 
Framlög úr ríkissjóði ......... 
Annað, framlag Jöfnunarsjóðs . 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

1 30 
1 80 

Vaxtatekjur .................. 

Framlög úr ríkissjóði ......... 

Tekjur samtals ............... 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 

> 
lm

 4 10 
4 50 i 

Ut: 
Veitt lån .......000000 

Inn: 

Innheimtar afborganir ........ 
Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Brunabótafélag Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

110 

Laun ......... 00 

Önnur rekstrargjöld ..................0....... 
Viðhald ..........0.000. 00... 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir ........0.0 00... 

Gjöld samtals ................ 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Mismunur .................... 

31. desember 1968. 

175 626 
181 866 

Þús. kr. 

21 400 

3 600 

6 240



31. desember 1968. 455 

971 

972 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 20 
3 30 
3 90 

4 10 
4 40 
4 50 

Út: 

Afborgun lána .......000000 0000 
Veitt lán ..........202000 00 nn. 
Fjárfestingar .......0.0.0.0000 0000 
Annað ......0.200000 00 
Inn: 

Innheimtar afborganir .................. 
Afskriftir ..........2.000 0 

Erfðafjársjóður: 

0 90 

1 30 
1 80 

Yfirfærslur ..........00000.0 00... 

Gjöld samtals ........0000.0 00... 
Vaxtatekjur ..........0000000. 0000... 
Framlög úr ríkissjóði ................... 

Tekjur samtals .........0.0000000. 0... 
Mismunur ..........220000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
Veitt lán .......0.220200 000 
Annað, óráðstafað ..........00.000..0..0... 

Inn: 
Innheimtar afborganir .................. 
Ráðstöfun eigin fjár .................... 

Bjargráðasjóður Íslands: 

D
D
o
S
D
O
D
 

Do
 

IS
 

Laun .........000200 00 
Önnur rekstrargjöld .................... 
Viðhald ...........0202000.0e enn 
Vextir .........2.200000 000 

Gjöld samtals ...........0..000.0000 0... 
Framlög úr ríkissjóði ................... 
Annað, frá sveitarfélögum ............... 

Tekjur samtals ...........0000000. 0000. 
Mismunur ...........000.00. 00 0. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 20 

4 10 
4 40 
4 50 

Út: 

Afborgun lána ........00000 000... 
Veitt lán .........0.00000 0000. 
Inn: 

Innheimtar afborganir .................. 
Afskriftir ..........0000 0 

Þús. kr. 

2 300 
8500 
1000 
4440 

8 000 
2 000 
6 240 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

6 000 

16 540
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973 Atvinnujöfnunarsjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ............000neeneee ser 1000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................000000.... 300 
0 90 Yfirfærslur ...........00.000. 0000. enn. 14 000 

Gjöld samtals ...........00000 00. e nn 15 300 

1 30 Vaxtatekjur ..........00.000000 000. 5 000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0.000..0.... 15 000 
1 90 Annað, mótvirðissjóður ..........0.0.0000.00.. 25 000 

Tekjur samtals .........0.00000 0000... 45 000 
Mismunur ...........02.0 0000. nn 29 700 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ..........0000000. 00 enn 39 700 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ...........00000000.00.. 3 000 
4 20 Tekin lån ..........0000000 0000 7 000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.0.0.0000.00... 29 700 

974 Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 90 Yfirfærslur ............000 000. s.n 2 000 

Gjöld samtals ...........00.000 000. 2000 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........0.0..00..00... 2000 

975 Styrktarsjóður vangefinna: 

0 90 Yfirfærslur ............00.00 0000 nn 17 250 

Gjöld samtals ........0.000000 00... 17 250 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0.00000000... 17 250
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2 06 Fjármálaráðuneytið. 

911 Áfengis. og tóbaksverzlun ríkisins: 

912 

922 

0 10 

þr
 

þa
 

C
O
 

pi
 

>
 

Laun „.........0.02 020 
Önnur rekstrargjöld .............000...0..... 
Viðhald ...........0200 000 
Hráefni og vörur til endursölu ............... 
Vextir (.........0.002 000 

Gjöld samtals ...........0.0 00... 
Seldar vörur og þjónusta .................... 
Vaxtatekjur ...........00.00000 0000. 
Annað „.........000 0 

Tekjur samtals ...........0.0.00 00... 

Mismunur, greitt í ríkissjóð .................. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 

4 10 
4 40 

Út: 
Afborgun lána .........0.00.00 0000... 
Fjárfestingar ............02.0000 0000... 
Inn: 

Innheimtar afborganir .................0..... 
Afskriftir ...........0.000 0 

Lyfjaverzlun ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 80 

1 10 

3 30 

4 40 
4 50 

Laun suse ennen ennen 
Önnur rekstrargjåld ...............0.......... 
Viðhald ...............020.00 0. 
Hráefni og vörur til endursölu ............... 
Afskriftir .............0.0.. 

Gjöld samtals .............2.. 000. 
Seldar vörur og þjónusta .................... 
Mismunur „.............0000 0 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
Fjárfestingar .............0.000..0. 00. 
Inn: 
Afskriftir „................ 
Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Skuldabréf ríkisins: 

1 30 Vaxtatekjur ..........000.0000 0. 

Tekjur samtals ............... 0 

Þús. kr. 

27 405 
62 320 
1080 

404 219 
400 

2 000 

497 424 
1174024 

2 000 
400 

1176 424 

15 000 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

679 000 

890 

15 000



Nr. 96. 

923 

931 

932 

971 

458 

Fjármunahreyfingar: 

3 90 
Út: 
Annað, greitt í ríkissjóð ..................... 
Inn: 
Innheimtar afborganir ............0.00.0.000.... 
Ráðstöfun eigin fjár ...........0000000. 000... 

Sameignir ríkisins: 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .............0...... 

Tekjur samtals ...........0000000 0000... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ..................... 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..................0.0..... 

Arnarhvoll: 

0 10 Laun .........0020000 000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.0.000000... 
0 27 Viðhald ............02.220000 00. ne nn. 

Gjöld samtals .............200 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs: 

0 20 

1 10 

Önnur rekstrargjöld ......................... 

Gjöld samtals ........20000000 000. 
Seldar vörur og þjónusta .................... 

Ríkisábyrgðasjóður: 

0 10 
0 20 

1 30 
1 80 

Laun ..........00200 000. 

Gjöld samtals ..........000000 000. 
Vaxtatekjur ...........0.000000 0000... 
Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Tekjur samtals ...........0000000 0... 0... 
Mismunur ...........00.00 0000. n sn 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 

4 10 
4 50 

Út: 
Veitt lán ...........000000 0000. 
Inn: 
Innheimtar afborganir ................0.0..... 
Ráðstöfun eigin fjár ..................0...... 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

2 667 

Þús. kr. 

96 080
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972 Hlutabréf ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0..000..0000... 1 734 
190 Annað .........0.0000 0000 sn 2 000 

Tekjur samtals ............00000 00 3 734 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 30 Fjárfestingar ...........0.0000 0... s.n 1734 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ..........0.....00.... 2000 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0.00... 00. ..... 3 734 

A 59



Nr. 

211 

321 

322 

96. 460 

2 07 Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið. 

Áhaldahús vegagerðarinnar: Þús. kr. 

010 Laun .„.............00 000 45 675 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0...0...0.... 110 700 
0 27 Viðhald ...........0...0.. 0. sn 31 200 
0 80 Afskriftir „...............0 0... 16 000 

Gjöld samtals .........0..20..0 0000 203 575 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 197 575 
1 80. Framlög úr ríkissjóði ............0............ 15 000 

Tekjur samtals „...........0..00.0 000... 212575 
Mismunur .............0.. 0. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 30. Fjárfestingar .............0.00 000... 25 000 
Inn: 

4 40 Afskriftir ..............0 0. 16 000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 9000 

Skipaútgerð ríkisins: 

0 10 Laun .........0.0.2.0. 00. 55 170 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0......... 31 694 
0 27 Viðhald ................0.. 0... 10 818 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 11 802 
0 70 Vextir „.............0.. 0. 200 

Gjöld samtals .............0..0. 00. 109 684 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 80 684 

80 Framlög úr ríkissjóði ...............0.0....... 60 000 

Tekjur samtals .........0.00.00.0000 000. 140 684 

Mismunur .............0. 0. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar ...........0.0..0..000. 000... 31 000 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 31 000 

Landshöfn, Þorlákshöfn: 

0 10 Laun .............0 0000 1421 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0...0..0.. 675 
0 27 Viðhald ...............020..0. 0. 660 

Gjöld samtals .............00.. 0... 2756 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 2156 

31. desember 1968. 

Pus. kr. 

9000 

31 000
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323 Landshöfn, Keflavík, Njarðvík: Þús. kr. 

0 10 Laun ......0..020000 0000 2 669 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...00.000.... 1566 
0 27 Viðhald ...................eee enn 1200 

Gjöld samtals ...........0.0200 0000 5435 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............0....... 7 945 

Mismunur ...........200000 0000 nn I. — 

324 Landshöfn, Rifi: 

331 

333 

0 10 
0 20 
0 27 

1 10 

Laun .........20000 nan 467 
Önnur rekstrargjöld ...................0..... 324 
Viðhald ............020..00 00. ene 144 

Gjöld samtals ..........2...0. 00. 935 
Seldar vörur og þjónusta ...........0.000..... 935 

Vitamálastjórn, áhaldahús: 

0 10 Laun .........0%000 0000 nr rns 25 253 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0...0.0000.... 7 731 
0 27 Viðhald .............2..20. 0... nn nn 5 162 
0 70 Vextir ..........20002. 0000 1330 
0 80 Afskriftir ..............020000 00... 2870 

Gjöld samtals .............0000 0... 42 346 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 40 534 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .................0...... 2160 

Tekjur samtals ............0200000. 0. 42 694 
Mismunur .........0000 0000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .............0..0. 00. en 3218 

Inn: 
4 40 Afskriftir .............00. 0 2870 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 348 

Hafnarbótasjóður: 

0 70 Vextir ..........02.0000 0. 2 090 
0 900 Yfirfærslur ............0..00. 00... 0 8000 

Gjöld samtals ...........00.0.00 000 10 090 
1 30 Vaxtatekjur ...........0...0000.0 0... nn. 2 090 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 8000 

Tekjur samtals ............00000000. 0. 10 090 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .............0..0 000... 1469 
3 20 Veitt lán ..............2000. 0. n rn 256 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ....................... 1725 

Nr. 96. 

Þús. kr. 

2510 

348
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371 

372 

Flugmálastjórn: 

0 10 Laun „.....0.00200 0000 rann 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.00000000 0... 
0 27 Viðhald ............2..eoeoenen er 
0 70 Vextir .........2.0000 sen. ses 
0 90 Yfirfærslur ..........2.000000 0... nn 

Gjöld samtals .........000002 0000. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0..0.0.... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0..00000.000.00.. 

Tekjur samtals .........0.02000 0000... 
Mismunur .........0000. 0000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .........2.0000 0... n nn 
3 30 Fjárfestingar ...........220200 000... nn 

Inn: 
4 20 Tekin lán ........0.000000 000 en nn 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..............0.00....0... 

Viðfangsefni: 
01 Stjórn flugmála ...........0.0.000 0... 0... 
02 Reykjavíkurflugvöllur ...........0.0....00000.. 
03 Aðrir flugvellir ............0000000 000... 
04 Flugöryggisþjónusta ...........0..0000..0.000.. 
05 ICAO-deild ............2.000. 000. 
06 Loftferðaeftirlit ...............0.0.0.00 0000... 
07 Þjálfun starfsmanna .........00200. 00... 0... 

08 Ferðakostnaður og mælingar ................- 
09 Hlutur Íslands vegna alþjóðaflugþjónustu ..... 
10 Styrkur til náms- og áhugamanna ............. 
11 Veðurþjónusta erlendis ..........00.000.0.0... 
12 Vaxtagjöld ...........00.0.00000 0... 

Gjöld samtals ..........0.0000 0000. 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

0 10 Laun .........200000 0000 ns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.000000000. 0... 
0 27 Viðhald ...........000.000n eeen 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir .........2000000 00 
0 80 Afskriftir ..........0000000 000. 

Gjöld samtals .........0000.000 000... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
Mismunur .........0000 000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .........000000 0000. ne. 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........000000 000. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0..000.0000... 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

26 162 
34 495 
4 500 
8503 
400 

74 060 
19 849 
87 185 

107 034 

280 
120 

Þús. kr. 

32 974 

120
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373 

374 

571 

0 10 Laun .........00.000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......000000000 000... 
0 27 Viðhald ............200... nes 
0 70 Vextir .........000000 00 nn 

Gjöld samtals .........020.0 0000 

Tekjur samtals ........0020000. 000... 

Mismunur ...........0000 00. 

3 10 Afborgun lána .........020000 00... nn. 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0.0.000. 0000... 

0 10 Laun ......0000000 00 nennt 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.00000.0.0.00.... 
0 900 Yfirfærslur .........2000000. 0. enn 

Gjöld samtals .......0.00000 00. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........02000000.. 0... 

0 10 Laun ......0000000 ene ene nrrnnrrnrr nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000000 00... 
0 27 Viðhald ............0.00.00. 00 ne nr 

Gjöld samtals .......0000000 000. 

Umferðamiðstöð: 

1 10 Seldar vörur og þjónusta 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

Inn: 

Sérleyfissjóður: 

Sjómannaskólahúsið: 

1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0.0.00000.000..... 

Tekjur samtals ..........2000000 0... 0... 

Mismunur .........0000 0000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar .......00000200 000... 

Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0.0.000. 000... 

463 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.020. 0000... 
1 90 Annað, sérleyfissjóður ..........02000.0. 0000... 

1321 

1321 

475 
300 
800 

1575 
1575 

1675 
2 565 

960 

5 200 
5 200 

900 

6 100 

Nr. 96. 

Pus. kr. 

1321 

900



Nr. 96. 464 

2 08 Viðskiptaráðuneytið. 

101 Innkaupastofnun ríkisins: 

211 

0 10 
0 20 
0 27 
0 
0 70 
0 

Laun „...........00 00. 
Önnur rekstrargjöld ........0.0..0... 
Viðhald ............00.00 000 
Hráefni og vörur til endursölu .............. 
Vextir .......0..002000 00. 

Gjöld samtals ............0..0 000 
Seldar vörur og þjónusta ................... 

2 11 Póstur og sími: 

Póstur og sími: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

110 

Laun ..........0.0.020 0 
Önnur rekstrargjöld ........................ 
Viðhald ............0..02. 0000 
Vextir .........0..0.20020 

Gjöld samtals .........0.... 00. 
Seldar vörur og þjónusta ................... 
Mismunur, gjöld umfram tekjur ..... FAÐIR 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 20 
4 40 
4 90 

Út: 

Fjárfestingar ............0.00.0.0.. 00... 
Inn: 

Tekin lán ........20.00000 0000 

Afskriftir 0... 

Annað, stofn- og flutningsgjöld ............... 
— Rekstrarhalli ..............0........... 

31. desember 1968. 

Þús. kr. 

4486 
4 347 

204 
300 000 

200 
500 

309 737 
309 737 

322 100 
80 000 
56 000 

3 600 
148 900 

610 600 
532 000 

110 300 

14 000 
148 900 
26 000 
78 600 

Pus. kr. 

78 600
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6. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

I. 

II. 

111. 

IV. 

V. 

VI 

XIL 

XIIL 

XIV. 
XV. 

XVI 

XVII. 

KVI. 

XIX. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum og 
rennur til eflingar slysavarna hér við land. 
Að ákveða, að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma 
árið 1969 hjá allt að 25 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravina- 
félags Íslands. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir á vinnustað. 
Að verja afgjöldum af löndum ríkisins í Hveragerði til hitaveitufram- 
kvæmda Hveragerðishrepps. 
Að ábyrgjast allt að 50 millj. kr. lán til byggingar fiskvinnslustöðva og 
stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af 
matsverði hverrar framkvæmdar. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunarskipa 
í norðurhöfum. 
Að leyfa Afengis- og tóbaksverzlun ríkisins að setja merki Landgræðslu- 
sjóðs á vindlingapakka, eftir nánari ákvörðun fjármálaráðuneytisins, og 
greiða sjóðnum allt að 30 aurum af hverjum vindlingapakka, er hún selur 
með merki sjóðsins. 

. Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Krabbameinsfélagi 
Íslands 25 aura af hverjum seldum vindlingapakka. 

. Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða allt að 45 aurum 
til Slysavarnafélags Íslands og Íþróttasambands Íslands af hverjum seld- 
um vindlingapakka, og skiptist gjaldið til þeirra að jöfnu. 

. Að ákveða, að ein króna af tekjum Landssímans af hverju seldu skraut- 
eyðublaði heillaskeyta skuli renna til Krabbameinsfélags Íslands. 

. Að lána Rafmagnsveitum ríkisins allt að 10 000 000 kr. 

. Að greiða þeim aðilum, sem njóta eftirlauna samkv. gömlum reglum sbr. 
lið 06 382 á 4. gr. fjárlaga, og ekki eru jafnframt félagar í lögboðnum 
lífeyrissjóði, uppbót á eftirlaun sín, sem sé hliðstæð þeirri hækkun, er 
sjóðsfélagar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins fengu við gildistöku laga 
nr. 29/1963. 
Að ábyrgjast allt að 60 millj. kr. lán til byggingar og endurbóta á síldar- 
verksmiðjum, síldarflutningaskipum og síldarumhleðslustöðvum, gegn 
þeim tryggingum, sem hún metur gildar. 
Að taka allt að 170 millj. kr. lán eða jafnvirði í erlendri mynt og endur- 
lána féð Hafnarfjarðarkaupstað, til byggingar hafnarmannvirkja í Straums- 
vík, samkvæmt samningi dags. 28. júní 1966 milli Hafnarfjarðarkaup- 
staðar og Íslenzka Álfélagsins h.f. 
Að kaupa hús fyrir lögreglustöð og fangageymslu á Sauðárkróki. 
Að endurgreiða tolla af benzíni fyrir notkun snjóbifreiða, eftir nánari 
reglum, sem ráðuneytið setur. 
Að ábyrgjast allt að 10 millj. kr. lán fyrir Alþýðusamband Íslands og 
önnur launþegasambönd vegna byggingar orlofsheimila. 
Að ábyrgjast fyrir Öryrkjabandalag Íslands allt að 12 millj. kr. lán vegna 
byggingar íbúðarhúsnæðis fyrir öryrkja. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af vísindatækjum, sem 
Raunvísindastofnun Háskólans og Reiknistofnun Háskólans eiga kost á að 
fá frá erlendum vísindastofnunum. 
Að greiða uppbót á greiðslur skv. liðum 06 382—-384 á 4. gr. fjárlaga, 
samsvarandi almennri hækkun, sem verða kann á launum starfsmanna 
ríkisins.
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466 31. desember 1968. 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin, ef lög verða staðfest, er 
afgreidd hafa verið frá Alþingi 1968 og hafa í för með sér tekjur eða gjöld 
fyrir ríkissjóð. Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, 
öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, 
gilda aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 
Að ábyrgjast allt að 10 millj. kr. lán vegna Rannsóknastofnunar bygg- 
ingaiðnaðarins á Keldnaholti. 
Að innheimta ekki aðflutningsgjöld né söluskatt af munum, sem aðil- 
ar búsettir erlendis senda Norræna húsinu að gjöf. Fjármálaráðuneytið 
setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 
Að veita lán að upphæð 100 þús. kr. vegna útgáfu bókar um hjúkrun- 
arsögu eftir frú Maríu Pétursdóttur, sem notuð yrði við Hjúkrunar- 
skóla Íslands. Lánið endurgreiðist eftir því, sem upplag bókarinnar 
selst. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af tæki, sem Alexander von 
Humbolt stofnunin í Þýzkalandi ætlar að gefa Tilraunastöð háskólans 
í meinafræði að Keldum. 
Að selja húseignir á ríkisjörðinni Gufudal í Ölfusi. 
Að kaupa húseignina Tjarnargötu 3 í Reykjavík. 
Að verja söluandvirði strandferðaskipa ríkisins, sem seld hafa verið 

eða seld kunna að verða, til endurnýjunar á skipakosti Skipaútgerðar 
ríkisins. 
Að gefa eftir toll og söluskatt af tækjum, sem keypt verða fyrir styrk þann, 
sem Tilraunastöð háskólans í meinafræði að Keldum hefur hlotið til 
greiðslu kostnaðar við rannsóknir í erfðafræði og lífefnafræði gerla. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af tækjum, sem gefin verða 
til mannúðar- eða líknarstarfsemi. 
Að selja áhaldaskemmu Vegagerðar ríkisins á Höfn í Hornafirði. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af vatnsleiðslurörum, sem 
bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur flutt til landsins til lagningar neðan- 
sjávar. 
Að ábyrgjast lán að fjárhæð 1 000 þús. kr. til greiðslu lausaskulda vegna 
byggingar Umferðamiðstöðvar í Reykjavík. 
Að leyfa póst- og símamálastjórninni: 1) að selja húseign stofnunarinnar 
að Ennnisbraut nr. 1 í Ólafsvík ásamt tilheyrandi lóðarréttindum; 2) að 

selja gamla húseign á Bíldudal til niðurrifs og brottflutnings af lóð pósts 
og síma; 3) að selja gamla húseign stofnunarinnar ásamt eignarlóð á 
Djúpavík í Árneshreppi, ef viðunandi boð fæst. 
Að verja hluta af tekjum til byggingar rannsóknarstofnana sjávarútvegs- 
ins af útflutningsgjaldi til greiðslu kostnaðar fiskiðnaðarnámskeiða. 
Að ábyrgjast allt að 3 millj. kr. lán til greiðslu á byggingarskuldum 
Kvennaheimilisins Hallveigarstaða, gegn þeim tryggingum, sem hún 
metur gildar. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af visindatækjum, sem rann- 
sóknarstofnanir atvinnuveganna eiga kost á að fá frá erlendum vísinda- 
stofnunum. 
Að endurgreiða Surtseyjarfélaginu aðflutningsgjöld og söluskatt af 
vísindatækjum, sem félagið fær að gjöf eða að láni erlendis frá á árinu 
1969. 
Að selja húseignina Litla Gvendarhús í Vestmannaeyjum til flutnings 
eða niðurrifs. 
Að kaupa hús fyrir allt að 6 millj. kr. til afnota sem vistheimili fyrir 
sjúklinga af Kleppsspítala og taka nauðsynleg lán vegna þeirra kaupa.
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Að ábyrgjast allt að 185 millj. kr. lán eða jafnvirði þess í erlendri mynt 
til smíði hafrannsóknarskips. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af bæklingum og ritum, 
sem seld eru eða dreift erlendis til landkynningar. 
Að ábyrgjast fyrir Landsvirkjun lán allt að 220 millj. kr. eða jafnvirði 
þess í erlendum gjaldeyri til kaupa á gasaflsstöð. 
Að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán til handa Tryggingasjóði fiski- 
skipa allt að 66.3 millj. kr. vegna sreiðsluörðugleika sjóðsins. 
Að ábyrgjast allt að 8 millj. kr. lán vegna Lánasjóðs íslenzkra námsmanna. 
Að kaupa, ef fáanlegt er, hentugt húsnæði fyrir Matsveina- og veitinga- 
þjónaskólann og taka nauðsynleg lán í því sambandi. 

A 60
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1. 
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96. 468 

SÉRSTÖK YFIRLIT 

Til byggingar iðnskóla (01 516 0 80). 

Skólar, sem verið hafa í byggingu: 

1. Iðnskólinn í Reykjavík 

2. Iðnskólinn á Akureyri 

3. Iðnskólinn í Hafnarfirði 

4. Tönskólinn í Vestmannaeyjum 

Framlög til byggingar gagnfræðaskóla utan Reykjavík- 

ur, Akureyrar, Hafnarfjarðar, Kópavogs og Akraness 

(01 648 0 80). 

A. Skólar með 5 ára greiðsluákvæði. 

1. Gagnfræðaskólinn, Selfossi 

2. Gagnfræðaskólinn, Sauðárkróki 
3. Héraðsskólinn, Laugum 

B. Skólar með framhaldsfjárveitingu til undirbúnings 

eða framkvæmda. 

Keflavík, 2 áf. 

Húsavík 

Ólafsfjörður 
Hvolsvöllur 

Hella seernes, 

6. Lundur, Öxarfirði 

rr... 

sr .. 

S
i
 

þa
 

GC. Til undirbúningsframkvæmda. 

1. Neskaupstaður, 2. áf. ......02000 0000... 

9. Mosfellssveit .......0.00 00 

3. Dalvík, heimavist .......000200 000. 

4, Héraðsskólinn, Laugum, íþr.hús 

5. Grindavík ..........0000.0 en 

6. Siglufjörður, íþr.hús 

D. Til skóla samkv. lögum nr. 49/1967. 

1. Hrafnagil 
2. Nesjaskóli 

Framlög til byggingar barnaskóla og íbúða fyrir skóla- 

stjóra utan kaupstaðanna Reykjavíkur, Hafnarfjarðar, 

Kópavogs, Akureyrar og Akraness. 

a. Skólar, sem verið hafa í byggingu o. fl. 

A. Fimm ára greiðslutímabil. 
Reykhólar, sundlaug 

Ýmsir skólar .........0.0000 00 nn 

Klúka, Bjarnarfirði ........0000000. 0... 0... 

Laugar, Dalasýslu, sundlaug 

Keflavík 2... 

Vatnsleysuströnd, íbúð ......0020000 00.00.0000. 

Laugaland, Holtum, íbúð 

0
 

DØ
 

me
d 

MI
 

Gi
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Pus. kr. 

2 840 
1100 
1100 
500 

Kr. 

753 000 

2 205 000 

840 000 

580 000 
900 000 
619 000 
647 000 
490 000 
300 000 

  

500 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 600 
500 000 

4 752 000 
3 733 000 
  

134 575 
600 000 
679 300 
168 000 
423 300 
240 650 
419 300 

Þús. kr. 

3 798 000 

3 536 000 

2 200 000 

8 485 000
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Kr. 

8. Kleppjárnsreykir, 2. áf. .......0... 00. 832 561 
9. Grundarfjörður, íbúð ...........0.000000.0.00.. 236 500 

10. Norðfjarðarhreppur, S.Múl. .................. 231 000 
11. Eskifjörður, íþróttahús ...................... 411 200 
12. Njarðvík, íþróttahús ..........0.0...000. 000. 1524 275 
13. Varmárskóli, íþróttahús ...................... 898 000 
14. Seltjarnarnes, íþróttahús ..................... 1160 000 
15. Sauðárkrókur, sundlaug ................0..... 600 000 
16. Svalbarðsströnd „...........0..000 0000. 500 000 
17. Svalbarðs- og Sauðanesskólahverfi ............ 600 000 
18. Þverárskóli „............0..0.0..0 00... 600 000 
19. Lýsuhóll .........020022 00. 100 000 
20. Neskaupstaður, barnaskóli ................... 970 000 

21. Súðavík, íbúð ...........00.00.. 0000. 230 000 
22. Laugar, Dalasýslu, íbúð ...........0.0.......... 1980 000 

23. Leirá, íþróttahús ............0..0.00 000. 300 000 

24. Kolviðarnes, sundlaug ....................... 150 000 
25. Hveragerði, íbúð .............0.0..000..000... 230 000 
26. Reykholt, Biskupstungum, íbúð .............. 250 000 

27. Ljósafoss, íbúð ..........000000 0. 440 000 

28. Varmahlíð, Skagafirði ........................ 75 000 
29. Gerðar, Garði ..........0.0.0.... 0000. 625 000 
30. Þorlákshöfn, íbúð .............000000.000... 180 000 
31. Skeiðaskóli, íbúð .............0.000000.000... 342 000 
32. Barnaskólinn Eiðum, lokafrkv. ............... 150 000 

33. Hraungerði .................0.0..0.000 0. 607 810 

B. Þriggja ára greiðsluákvæði. 

1. Hella, barnaskóli ............000.00. 00... 35 000 

2. Laugar, Dalasýslu .............00000 000. 630 000 
3. Tálknafjörður ............0.2.000 0000 1506 877 
4. Kolviðarnes, Laugagerðisskóli ................ 1225 106 
5. Hallormsstaður ................0.. 00 2 626 000 
6. Öxarfjörður ........0.0...0.0. 347 700 
7. Bolungarvík .............0.0.. 000. 1012 603 
8. Raufarhöfn ..............0 00... 256 500 
9. Búðir, Fáskrúðsfirði, íbúð .................... 132 940 

10. Hólmavík, íbúð ...........0.0..0000 0. 278 200 
11. Hvammstangi, íbúð .......................... 58 000 
12. Garðaskólahverfi, 2. áf. ...................... 1869 125 
13. Leirárskóli .............0.0.0000 000. 1848 717 
14. Seyðisfjörður, íbúð .......................... 75 000 
15. Flúðir, Árnessýslu 2... 1917 562 
16. Laugardalur, Árnessýslu ..................... 92 000 
17. Ísafjörður ..........0... 0. 1271 228 
18. Vopnafjörður ............0000000 00. 411 000 
19. Reykir, A-Hún. .........0.0.....00 000. 5 552 000 
20. Ólafsvík, íþróttahús .......0....0.0. 1033518 
21. Dalvík, íþróttahús ..........0.0.000 967 100 
22. Grindavík, íbúð ..........0.000000000... revreeee 62 200 
23. Borgarnes, 2. åf. .........00 0. 123 000 
24. Grímsey ..........0 00 129 272 

Nr. 96. 

15 388 471
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25. Rauðisandur .......0000000 000. 

96. Árskógsströnd ......0.000000 0... 

97. Þorlákshöfn, 2. áf. ....20000 000. 

98. Varmárskóli, Mosfellssveit .......200000000... 

99. Svarfaðarðalur .......000000 00. 

30. Hnífsdalur, íbúð ......00.00000 0... 

31. Selfoss 22... 

32. Varmaland, Mýrasýslu .......00000000 00... 

33. Neskaupstaður, íþróttahús .........000000 000... 

34. Hvamms- og Dyrhólaskóli .......000000000.000.. 

35. Kirkjubæjarklaustur ........20000000 00... 

36. Djúpárskólahverfi, íbúð ......000000000..0.00.. 

37. Reykjadalur, S.-Þing., 2. áf. ....2002000000.... 

38. Mývatnssveit, 2. áf. .....0000000 0... 

39. Íþróttahús, Hellissandi .......0.0.0%.. 0... 0... 

40. Leirá, skólabifreið ........0020200 00... 

41. Vestmannaeyjar, böð og búningskl. .......... 

49. Reykholt í Biskupstungum .......0000000.000.. 

C. Skólar með óbreyttar framhaldsfjárveitingar. 

Greiðsluár óákveðin. 

Blönduós .......0.00000 0 

Garðaskóli, íþróttahús ......00.00.00000 00... 

Mýraskóli, V.fs. ......0.00.000 0... 

Reykir, Miðfirði .......00000000 0... n an... 

Skagaströnd, íþróttahús ..........000.0.0 00... 

Stykkishólmur, sundlaug .......0.0. 00.00.0000... 

Stykkishólmur, barnaskóli .......00%%20000... 

8. Sandgerði, íþróttahús ........00000000 0000... 

9. Þelamörk, 2. áf. 22.00.0020... 

10. Eiðar, barnaskóli ........0000000 0... 

11. Eskifjörður, barnaskóli .........0000000000... 

12. Grundarfjörður, barnaskóli ............0..... 

13. Seyðisfjörður, barnaskóli ..........20.000..... 

14. Krýsuvík, barnaskóli ......000000000 000... 
15. Grenivík, íbúð .........000020 00 enn 
16. Vopnafjörður, íbúð ..........000000 000. 0000... 
17. Varmahlíð, Skagafirði, íbúð ..............0... 

18. Fáskrúðsfjörður, íbúð .......0..0000000.000. 

19. Hrísey, íbúð ........00.0000 00. 
20. Kleppjárnsreykir, íbúð ...........0000000000... 

21. Kleppjárnsreykir, skólabíll .............2.0..... 

22. Vatnsleysuströnd, skólabíll ...........000.00... 

I 
or

 

D. Til skóla samkv. lögum nr. 49/1967. 
1. Hafralækur .........02..20 00... 
2. Stóru-Tjarmir ..........00000 000... 
3. Reykhólar .......2.202000 0. senn 
4, Leirá, íbúðir ........22.00 0000 
5. Fljótshlíð ........0.00202 0000... 
6. Reykjanes ......0.0.0200 00. 
7. Varmá 

31. desember 1968. 

Kr. 

800 575 
159 121 

145 400 

163 045 

595 100 
180 000 

186 252 
989 125 

1175 045 

117 419 

200 000 

40 000 
100 000 
500 000 
400 000 
20 000 
20 000 
50 000 
20 000 

250 000 
250 000 
250 000 
250 000 
250 000 
250 000 
296 000 
296 000 
180 000 
230 000 
150 000 
90 000 
62 000 
51 500 

5 068 000 
6 504 000 

Kr. 

32 670 873 

4 005 500 

16 886 000
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E. Skólar í kaupstöðum, sem hafa í einu lagi fjårveit- 
ingar ríkissjóðs til barna- og gagnfræðaskóla. 

A. Reykjavík: 

a. Barna- og gagnfræðaskólar, sem þegar hefur 
verið veitt fé til ............00.. 0 

b. Nýir skólar samkv. lögum nr. 49/1967 ...... 

B. Akureyri: 

arna- og gagnfræðaskólar, sem þegar hefur verið 
veitt fé til ............000 0 

C. Hafnarfjörður: 

a. Barnaskólar og íþróttahús ................ 
hb. Nýr skóli samkv. lögum nr. 49/1967 ...... 

D. Kópavogur: 

Barna- og gagnfræðask. .............0.000...00.. 

E. Akranes: 

Barna- og gagnfræðask. ..........00.....00000. 

4. Sjóvarnargarðar (03 286 02). 

Gerðahreppur ............2..2 0000. 
Akranes 2... 
Borgarfjörður eystri ............0..0..00 000... 
Höfn í Hornafirði ................... 00... 
Seltjarnarnes ............. 0... 
Sauðárkrókur ..........0..2...0 0... B

j
 

SI
Ð 

1. Kverná — Grundará ............0.0.0.. 000... 
2. Holtsá ............0.0 0. 
3. Miðá hjá Hundadal .............0.0.0 000. 00... 
4. Norðurá ............. 0. 
5. Haukadalsá og Saursstaðagil .................... 
6. Hvolsá hjá Hvítadal ................0..... 0... 
7. Kúluðalsá ................00. 0 
8. Leirá ............... 0. 
9. Hafnará .............0..000 0 

10. Miðá hjá Kvisthaga ..............00.00.00.... 
11. Álftaskarðsá .......00000. 0 
12. Svartá ............... 00 
13. Víðidalsá hjá Víðidalstungu ..................... 
14. Giljá ................. ennen 
15. Héraðsvötn og Vindheimagil ..................... 
16. Hörgá hjá Möðruvöllum ............0......0..... 
17. Norðfjarðará ...........0.0.0 0. 
18. Norðurdalsá ..............0...00. 
19. Keldná ..............0..00 0 
20. Jökulsá í Lóni .........0.000.. 2 
21. Tunguá í Fáskrúðsfirði ..........0000...... 
22. Hofsá í Álftafirði .........0...0.. sereeerveee 
23. Selá í Álftafirði ..........0.0..0.0. eeeeeeeeveveree 

Kr. 

24 868 722 
5 520 000 

2 079 800 

2 408 000 
2175 000 

8 406 394 

2 246 240 
  

Þús. kr. 

100 

250 

Nr. 96. 

47 104 156 

Þús. kr.
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Þús. kr. 

24. Eskifjarðará .........00%%20 00 een nn 100 

25. Laxá í Nesjum .........000000 0. enn. 50 

26. Þverá og Markarfljót ........0000000 0000... 760 

27. Djúpós og Hólsárbakkar .......2..00000000. 000... 350 

28. Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará .............. 350 

29. frå, Miðskálaá og Holtsá ........000000 0000... 180 
30. Eldvatn hjá Syðri-Fljótum og Skálm í Álftaveri .. 10 

31. Kúðafljót ...........00000. 0. 60 
32. Klifandi hjá Pétursey ......0.00000 00... 60 
33. Hörgsá á Síðu .........0020 000. 50 
34. Stóra-Laxá hjá Sólheimum .......0000 000... 40 
35. Stóra-Laxá hjá Sóleyjarbakka ........0.00.0000... 30 

36. Tunguå ..........2000 000 20 

87. Litla-Laxå ..........000.0000 0... 20 

38. Stakksá .......00000000 0 20 

39. Ölfusá hjá Kaldaðarnesi ...........000000.0..... 40 

Landþurrkun (03 286 04). 

1. Í Austur-Landeyjum .......00.0000 0... nn 50 

2. Í Vestur-Landeyjum  .......00000 000... 50 

3. Í Leiðvallarhreppi ........00000000. 0... 80 
4. Í Út-Hjaltastaðaþinghá .........0.000. 000... 50 
5. Lónaengi .........02002.0 000. 150 

6. Háfsósar ...........00 000 100 

Til byggingar húsmæðraskóla utan kaupstaða 

(03 559 0 80). 

1. Varmaland, Mýrasýslu ......0000000 0000. 600 

2. Hallormsstaður, íbúðir ...........000.000 000... 450 

3. Blönduós, íbúðir ..........02.0%20 0000... 1200 

4. Laugarvatn .......0.0..02.00 0... 3 900 

5. Langamýri, nyb. .......2.0000 0000 nn enn 90 

6. Staðarfell, Dalasýslu ........0000000 000... 817 

7. Laugar, S.Þing. ........00%%. 0000 nn rn 250 

Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla og læknisbústaða, ann- 

arra en ríkissjúkrahúsa (04 381 03). 

a. Til sjúkrahúsa, sjúkraskýla og heilsuverndarstöðva: 

1. Reykjavík ........0200000 00 20 000 

2. Akranes ......0..00000 000 2000 

3. Sauðárkrókur ..........000000 00... 250 

4. Siglufjörður .........00.00020 000... 1200 

5. Ólafsfjörður ...........020..0.. 0... 1140 

6. Akureyri .......020000 000. 2000 

7. Akureyri, röntgentækjakaup .............0.... 600 

8. Akureyri, þvottahúsbygging .................. 900 
9. Húsavík ........2200.00000 000 nn 2 880 

10. Egilsstaðir, sjúkraskýli, viðb. (læknamiðstöð) .. 300 
11. Vestmannaeyjar ......200200000 er 2200 
12. Kópavogur, heilsuverndarstöð ................. 100 

Þús. kr. 

3170 

480 

7 307
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b. Til læknisbústaða: 

1. Álafoss .......0.00 0 
2. Borgarnes ..............00..0 000 
3. Kleppjárnsreykir ..............00.00000 00. 
4. Ólafsvík .......0...0 
5. Bildudalur ...............0.000000 0000. 
6. Patreksfjörður ............0000000 00. 
7. Suðureyri .............0. 000. 

10. Hvammstangi, starfsfólksbúst. ................ 
11. Blönduós ..............0000000 000 
12. Skagaströnd ...........0.0.0.0.0...... 
13. Sauðárkrókur, sjúkrahúsl. .................... 
14. Húsavík, sjúkrahúsl. „..........00000000000... 
15. Austur-Egilsstaðir ........................... 
16. Vopnafjörður ..........0000000. 0 
17. Seyðisfjörður ............00.... 
18. Neskaupstaður ............0...00. 0... 
19. Eskifjörður .........0....0...... 
20. Reyðarfjörður ..........00... 
21. Laugarás „........000. 
22. Selfoss, héraðsl. ...............0.. 
23. Selfoss, sjúkrahúsl. .......................... 
24. Vestmannaeyjar ...........0.00... 0... 

9. Dagheimili, byggingarstyrkir (05 999 54). 
Seltjarnarnes .........00.0 000. 
Akranes 0... 
Kópavogur .........0....0.. 0. 
Egilsá 0... 
Neskaupstaður ..........0.0..0. 0. 
Kumbaravogur .........0.0.0..0. eeeeerevereeree 
Selfoss NO

 
M
A
N
 

10. Skipting lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna og 
styrktarfjár. 

06 382 Samkvæmt launalögum 

06 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn: 
Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður ........ 

  

ARNA kr. 1624 000 
  

Samtals kr. 1 624 000 

Kr. Kr. 

13 752 

13 752 
34 383 

57 304 

13 752
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Kr. Kr. 

Alfons Gíslason, fyrrv. símstjóri .................. 34 383 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. .. 68 862 
Anna Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 13 752 
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ......0.000000... 13 752 
Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........... 13 362 
Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 13 752 

Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 13 752 
Árni S. Bjarnason, fyrrv. húsvörður Alþingis .... 64 454 
Árni Vilhjálmsson, fyrrv. erindreki .............. 27 506 
Arnleif Kristjánsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 13 752 
Ása Ásmundsdóttir .........2.000000 0... 0... 34 383 
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey ........00.0...... 27 506 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari ............ 39 021 
Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur ............ 14 323 
Benedikt Gíslason ......00000000 0000. 68 764 
Benjamín Sigvaldason, fyrrv. kjötmatsmaður .... 13 752 
Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður ....... 26 724 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ............ 27 506 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ..........00..00.. 13 752 
Bjarni Þorsteinsson .......00.00000 00 000... 18 337 
Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................ 13 752 
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 13 752 
Björgúlfur Ólafsson .........0.00..0 00... 33 405 
Björn Einarsson .........00000000 00... 58 128 
Björn Kristjánsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 34 409 
Björn Stefánsson, fyrrv. póstur „..........0..... 13 752 
Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn ............ 34 383 
Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra ............ 82517 
Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur ...............- 13 752 
Egill Jónsson, fyrrv. símamaður ................ 38 641 
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ................ 55 090 
Einar Eiríksson .........00.00. 0000. 22 921 
Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 22921 
Einar Jóhannsson, fyrrv. póstur ..........00.... 18 337 

Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður .. 26 724 
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur, biðlaun . 112 230 
Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona ...... 22 921 

Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona .... 34 187 
Elísabet Eiríksdóttir, fyrrv. kennslukona ........ 22 953 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari .... 18 160 
Eyjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur ............ 18 337 
Eyjólfur Hannesson, fyrrv. símstjóri .............. 45 843 
Finnur Thorlacius, fyrrv. kennari .............. 34 383 

Fríða Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 13 752 
Gísli Sigurðsson ........0020000 000... 22 921 
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 18 337 
Guðbrandur Benediktsson ........0000000 00 00.00.. 22 270 
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 13 752 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur .............. 13 752 

Guðjón Sigurjónsson, fyrrv. þingvörður ......... 27 280 

Guðjóna Brynhildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 13 752 

Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur ............ 14 594 
Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi .......... 13 752
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Guðmundur Benónýsson, fyrrv. fiskmatsmaður ... 
Guðmundur Guðmundsson, fyrrv. símstjóri ...... 
Guðmundur Jónsson ........2000000 000... 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur ............ 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Gunnar Andrew Jóhannesson .........00.000.... 
Gunnar Jóhannsson, fyrrv. alþm. ................ 
Gunnlaugur Jóhannesson, fyrrv. vitavörður ...... 
H. J. Hólmjárn .........0.00000 20... 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ..........0.0.... 
Hálfdán Björnsson ........00000 0000... 
Halldór Hansen, læknir .........0000000 00... 

Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri ........ 
Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. póstur ...... 
Hannes Einarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 
Helgi Ágústsson ...........0....0 0... 
Helgi Ívarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 

Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 

Helgi Kjartansson .........0002000 00... 
Helgi Tryggvason, bókbindari ................... 
Herdís Finnbogadóttir, fyrrv. ljósmóðir ......... 
Herdís Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari 
Hermina Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 
Hólmfríður Jónsdóttir, fyrrv. kennari ............ 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 
Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari ........ 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Ingibjörg Pétursdóttir .........00.000.. 000. 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur ................ 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun ... 

Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Jakob Jóh. Smári, fyrrv. adjunkt, biðlaun ...... 
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri ...... 
Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsm. vitamálastj. .... 
Jóhanna Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Jóhannes Erlendsson, fyrrv. póst- og símstöðvarstj. 
Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari .......... 
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 
Jón Bóasson, fyrrv. póstur ..........0.0.0000000.. 
Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustj., biðlaun .. 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður, Dalvík ...... 

Jón G. Jónsson ........0000000 00 eer sn 
Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæzlumaður .............. 
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður ...... 
Jón Stefánsson ..........0.2.000. 0. nn 

Jón Sumarliðason .........00000000. 00 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................ 

Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 

13 752 
27 506 
45 843 
13 752 
13 752 
45 843 
57 304 

13 752 
55 675 
13 752 
27 506 
52 466 
59 680 
18 337 
13 752 
27 506 
45 843 
22 921 
13 752 
22 270 
21 506 
13 752 
21 506 
13 752 
13 752 
27 506 
19 890 
13 762 
45 843 
13 752 
59 372 
24 869 
13 752 
18 337 

179 473 
13 752 

134 140 
21 506 
26 724 
13 752 
34 383 
27 506 
13 752 
13 752 

200 903 
13 752 
27 506 
27 506 
45 843 
34 383 
16 046 
13 752 
13 752 

A 61
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Jónas Gunnlaugsson, fyrrv. póstur .............. 13 752 
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona ............ 13 752 
Júlíana Sigurðardóttir, fyrrv. símaafgreiðslukona .. 68 764 
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur ..........00....... 13 752 
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli ............ 13 362 
Kári Arngrímsson, fyrrv. póstur ................ 13 752 
Karl Árnason, fyrrv. póstur (......0... 18 337 
Kjartan Jóhannesson, fyrrv. söngkennari ........ 34 383 
Kjartan Ólafsson ..........0.0.00 0. 82 517 
Klara Guðmundsdóttir ...........0.0.. 000... 34 383 
Kristin V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir .......... 13 752 
Kristín Ingileifsdóttir ........................... 40 292 
Kristin L. Sigurðardóttir, fyrrv. alþm. .......... 57 304 

Kristinn Jónsson ............0000 0000. 27 506 
Kristinn Kristjánsson, Nýhöfn .................. 30 609 
Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastjóri .... 26 812 
Kristján Albertsson, rithöfundur ................ 43 723 
Kristján Jónsson frá Garðsstöðum .............. 27 506 
Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur .......... 13 752 
Kristólina Kragh, fyrrv. hárgreiðslukona ......... 18 337 
Lilja Sigurðardóttir „...........0.0000.. 0... 21 506 
Lúðvík R. Kemp ..............0 00. 55 011 
Lydía Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................ 13 752 
Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 13 752 
Magnús Guðmundsson, fyrrv. þingvörður ........ 16 046 
Magnús Magnússon, rithöfundur ................ 27 506 
Margrét Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 18 337 
Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 18 337 
Margrét Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 18 337 
Margrét Júníusdóttir .............0.00..0000...0.. 22 921 
María Einarsdóttir, fyrrv. matráðskona .......... 27 506 

María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsk. Alþingis .... 13 752 
Marsibil Sigurðardóttir, fyrrv. fiskmatskona .... 13 752 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 13 752 
Oddný Högnadóttir, fyrrv. ráðskona ............ 27 506 
Oddný Wium ............000 00 13 752 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ................. 18 365 
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður .......... 22 921 
Ólafur Guðmundsson ...........00.00.0 eseeree. 27 506 
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 55 011 
Ólafur Þorsteinsson, læknir ..................... 21 862 
Ólafur Þorvaldsson, fyrrv. starfsm. Alþingis ..... 61 888 

Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 13 752 
Páll Ólafsson, fyrrv. ræðismaður ................ 21 862 
Páll Pálsson ............. 000... 34 383 
Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 13 752 
Pétur Jónsson, fyrrv. vegavinnuverkstjóri ........ 22 921 
Pétur Pétursson, fyrrv. póstur .........0........ 13 752 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .............. 22 954 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfirröntgenkona 49 733 
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 13 752 
Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur ............ 20 630 
Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 34 383 
Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur .............. 18 337
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06 384 

Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og simaafgr.kona 
Sigríður Ásgeirsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Sigríður Björnsdóttir, fyrrv. kennari ............. 
Sigríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Sigríður Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Sigríður Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............. 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari ........... 
Sigríður Tómasdóttir, fyrrv. ráðskona ........... 
Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ......... 
Sigtryggur Jónsson, fyrrv. hreppstjóri .......... 
Sigurborg Krisljánsdóttir, fyrrv. kennari ........ 
Sigurður Greipsson ..........00. 000... 
Sigurður Hjartarson, fyrrv. póstur .............. 
Sigurður Nordal, prófessor ........00000000.. 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur .............. 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi ........ 

Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 

Sigurlás Nikulásson ..........00000.. 0000 
Sigurpáll Þorsteinsson, fyrrv. póstur ............ 
Sigursteinn Steinþórsson ........0.000 0000. 
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur .............. 
Stefania Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Steindór Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 
Steingrimur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður .... 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur .............. 
Steinunn Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Svava Jónsdóttir, fyrrv. leikkona ................ 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur ............ 
Sölvína Konráðsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur „............. 
Tryggvi Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 
Valgerður Kristjánsdóttir ....................... 
Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður ........... 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur ................ 
Vigdis Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Vigdís Torfadóttir ..........0.0.0.0.0000 0. 
Vilheim Erlendsson, fyrrv. póstafgrm. .......... 
Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Þorbergur Þorvaldsson, fyrrv. póstur ............ 
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Þórður Benediktsson .............0...0 0000... 
Þorlákur Stefánsson .............00.00 0000. 
Þorleifur Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 

Þorsteinn Baldvinsson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 
Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 
Þuríður Guðnadóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 

Ekkjur: 
Aðalbjörg Sigurðardóttir ..............0.......... 
Agnethe Kamban ...........0.0.000. 020 

Kr. 

45 232 

13 752 

22 921 

18 337 

27 506 

13 752 

24 869 

26 724 

13 752 

13 752 

27 506 

30 607 

55 672 

18 337 

55 335 

13 752 

13 752 

27 506 

22921 

55 011 

13 362 

34 383 

13 752 

13 752 

18 337 

33 405 

13 752 

13 752 

18 337 

13 752 

13 752 

13 752 

13 752 

13 752 

27 506 

13 752 

13 752 

45 843 

45 843 

13 752 

20 630 
13 752 

66 810 

27 506 

22 921 

27 506 

13 752 

27 506 

34 914 
59 290 

Nr. 96. 

Kr. 

6075 541
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Ágústa Högnadóttir .............0.00. 00. 13 362 
Ágústa Sigurðardóttir „......000..... 0. 22 921 
Anna Jakobína Árnadóttir 2... 13 362 
Anna Ólafsdóttir .........0.0.00. 0. 14 919 
Anna Þuríður Sæmundsdóttir ................... 18 337 
Anna Tómasdóttir ..........00.0...0 0. 27 506 
Árný Stígsdóttir .........0.00.0... 13 752 
Arnþrúður Daníelsdóttir ..............00........ 14 919 
Ásdís Þorgrímsdóttir ................. ere0 13 752 
Áslaug Nielsen ..............0 0. 33 405 
Ásta Jónsdóttir .......0..00.000 eeeeevereeerevee 78 130 
Ásta Ólafsdóttir .........000.. eeeeeereree 27 506 
Ástríður Eggertsdóttir ............... 22 921 
Ástríður Magnúsdóttir ............0.000 13 752 
Björg Jónasdóttir .............00000.000.. 20 410 
Bryndis Þórarinsdóttir ..............0000.000..... 31 139 
Dagbjört Guðjónsdóttir ...........00000000..... 21 862 
Eleanor Sveinbjörnsson .........000.000 00. 34 914 
Elín Einarsdóttir ............0000.00. 41 259 
Elísabet Jónsdóttir .........0..0.0.000.. 0. 13 752 
Erla Stefánsson ............0...0..0 000 55 011 
Eufemia Ólafsdóttir 20.00.0000... 57 304 
Fríða Hlíðdal ............0.0.0.000.. 99 369 
Guðbjörg Erlendsdóttir ......................... 27 506 
Guðbjörg Guðmundsdóttir ...................... 22 921 
Guðbjörg Kristjánsdóttir ........................ 34 914 
Guðfinna Blöndal .........0..0.000.00 00 55 011 

Guðlaug Magnúsdóttir .......................... 58 101 
Guðný Halldórsdóttir ............000.000.00000 27 506 

Guðný Sigurðardóttir ..............0.0..00.00....... 22 921 
Guðný Vigfúsdóttir ..............0......0......... 27 506 
Guðríður Sigurðardóttir .„........................ 13 752 
Guðrún Guðnadóttir ..........0...00.0000000 22 921 
Guðrún Jóhannesdóttir ............0....0.0.0.000.. 13 752 
Guðrún P. Jónsdóttir .............0.00000.00. 34 914 
Guðrún Pálsdóttir ..........0..0.0.00.0.... 32 090 
Guðrún Ragúels ..........00.0.000..000 0. 13 752 
Halldóra Þórðardóttir ..............0.000..0... 17 459 
Helga Friðbjarnardóttir ......................... 27 506 
Helga Hinriksdóttir ............0.0.0.0.0.0. 0. 22 921 
Helga Pétursdóttir .........0.0.0.0.0.000 00. 34 383 
Hildur Blöndal ...........000.000. 87 248 
Hildur Sívertsen ...........0.0.00... 57 304 
Hjaltlína Guðjónsdóttir ..................0....... 34 383 
Hólmfríður Guðmundsdóttir ..................... 55 011 
Hólmfríður Rögnvaldsdóttir ..................... 27 506 
Hulda Þ. Björnæs ..........0.000 0000 27 544 
Indíana Sturludóttir „........00000.000.. 34 383 
Ingibjörg Björnsdóttir L.......0.0... 18 160 
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ........................ 34 383 

Ingibjörg Högnadóttir ...................0........ 13 752 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir ................0..000.... 41 259 
Ingibjörg Karlsdóttir ..................00.0.0.0.. 56 978
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Ingunn Eyjólfsdóttir 
Ingunn Hlíðar .............00.0.00.0.0.... 00. 
Ingveldur Ólafsdóttir 
Irma Weile Jónsson 
Jakobína Thorarensen 
Jóhanna Jónsdóttir 
Jóhanna Vigfúsdóttir ..................0.......... 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir 
Jónína Ásmundsdóttir 
Jónina Kristjánsdóttir 
Karen Louise Jónsson 
Katrín Sveinsdóttir 
Kolbrún Jónsdóttir „..........0.00000000.. 
Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja 
Kristín Helgadóttir 
Kristín Pálmadóttir 
Kristín Pálsdóttir ..............000.0.0.....0.. 
Kristjana Bjarnadóttir .............0.0.0000.00... 
Kristjana G. Einarsdóttir 
Kristólína Kragh .............000..00....0..... 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárussonar 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar 
Lára Svansdóttir ..........00..000 
Lára M. Vigfúsdóttir 
Lelia Stefánsson 
Lilja H. Arndal ........00000.. 0. 
Lilja Eyþórsdóttir 
Lilja Jörundsdóttir 
Lilja Steinsen .................. 0 
Lovísa Sveinbjörnsson 
Lydia Einarsson .................00. 0 
Mabel Sigurjónsson ...........00000. 0. 
Magdalena Ásgeirsdóttir 
Málfríður Bjarnadóttir 
Margrét Árnadóttir „........0..00.0.. 
Margrét Björnsdóttir 

Margrét Eyjólfsdóttir ...........0000..... 
Margrét Guðbrandsdóttir 
Margrét Jónasdóttir .............0..... 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ................... 
Margrét Jónsdóttir, vitavarðarekkja 

Margrét L. Lárusdóttir 
María Guðlaugsson ...............00 0. 
Marta Oddsdóttir .............0..0.000 00. 
Melitta Urbancic ...........0.....000 00. 
Ólafía Finnbogadóttir .........0.00000000. 0. 
Olga E. Jonsson .........0..0 000 
Ólöf Bjarnadóttir ........00..000 0 
Petrína Ottesen ............0..2.000. 0... 
Ragnheiður Hafstein ...............0...0....00.00... 
Ragnheiður Konráðsdóttir ....................... 
Rannveig Tómasdóttir ..........0....00..0 0. 
Rósa Jónsdóttir ..........0..00..0..00 0. 

Kr. 

34 383 
21 862 

13 752 

69 090 

22 921 

25 947 

13 752 

25 067 

13 362 

34 383 

34 383 

41 259 

68 764 

13 752 

13 362 

27 506 

14 594 
13 362 

16 702 

13 752 
22 024 

18 337 

13 752 

45 843 

68 764 

45 843 

41 318 

27 506 

80 225 

91 133 

57 304 
45 843 

13 752 

13 752 

34 383 
17 490 

27 506 

41 259 

57 304 

38 058 

13 752 

13 752 

21 485 

13 752 

21 862 

13 752 

25 947 

36 327 

34 382 

55 011 

22 921 

17 459 

13 752 

Nr. 96.
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Rósa Þórarinsdóttir ............00.000000 00. 
Sigríður Árnadóttir ..........00.00.00 0... 
Sigríður Bjarnason .........00..00 000. 
Sigríður Einarsson .........0000000 000. 
Sigríður Gísladóttir ...........0..00000 000... 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum .............. 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ................. 
Sigríður Jónsdóttir, ekkja Þórh. Vilhjálmssonar .. 
Sigrún Sigurbjörnsdóttir .........0.0.00.00000... 
Sigrún Thorarensen ..........0..2000. 000... 
Sigurbjörg Jónsdóttir ..........0..20200 0000... 
Sigurlaug Jónsdóttir ..........0.0.00000 000. 
Sigurlaug Sigurðardóttir ..........0.0.000.00.... 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ................. 
Sólveig Eggerz .......0..00.. 020 
Stefanía Stefánsdóttir ........00.00000 000 
Steinunn P. Eyjólfsson ......000.00000 000 
Steinunn Tómasdóttir ........0.020000 0000... 
Svanborg Jónsdóttir .........00.000 000... nn... 
Sveinbjörg Kristinsdóttir ........0....0.0..000.000.. 
Sveindís Hansdóttir .........0.202000 0000... 
Unnur Skúladóttir ..........0000.00. 000 
Valborg Einarsson ........00200 000. 
Valgerður Helgadóttir ..........0220.00000 00.00.0000. 
Valgerður Ólafsdóttir .......0..0..00 0... 
Vigdis Guðmundsdóttir ...........000000000.00000.. 
Þóra Magnúsdóttir ..........22.002000 000... 
Þóra Sigfúsdóttir ..............00200 0... 0 00... 
Þóra Sigurðardóttir .........0.0...000.00 000... 
Þóra Skaftason ........000000 0000 
Þorbjörg Kjartansdóttir .........0200200000000.0... 
Þorbjörg Sigmundsdóttir ...........00.00.00..0000.. 
Þorbjörg Sigurjónsdóttir ........0...0.0000000000.. 
Þórey Jóhannsdóttir ..........0.000002 00... 

Barnastyrkur: 
Barn Árna sál. Helgasonar, héraðslæknis, Jóhanna 

Margrét Árnadóttir, f. 16. júlí 1924, sjúklingur .. 

Samtals 

11. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (07 333 03). 

þa
 

þa
 

a
 

Akranes ........2.000 nr 

Akureyri ........000000n nan 

Akureyri, dráttarbr. ........0.2000000 00... 
Bakkafjörður ..........0020000 0. nn. 
Blönduós ........00002.00 000 

Bolungarvík ..........02200 000 nn nn 
Búðardalur ...........0.0200 000. seven 

Drangsnes ......0220000 ner 

Eskifjörður ..........0..02200 0000. 
Grindavík ........00..000000 0000 
Grímsey ......00000 000 

31. desember 1968. 

Kr. 

22 921 
82 517 
58 301 
89 521 

13 752 
44 263 

14 594 
27 506 
34 383 
18 337 
13 862 

34 383 
27 506 

25 947 

76 951 

28 542 

15 468 

22 921 
13 382 
22 921 
13 752 
55 672 
29 097 
22 954 
20 760 
27 506 
18 337 
13 752 
13 752 
13 752 
34 383 
29 097 
20 630 
13 752 

13 752 

Kr. 

  

4 461 945 

Þús. kr.



31. desember 1968. 481 

12. 

Eskifjörður „..............0..0000 020... 
Grindavík ................202 0... nn 

. Grímsey ...........000 0000 
Hafnarfjörður ..........0..0.0.. 002. 
Hafnir ................0 0. 
Hauganes ..............000.002 000. 
Hellnar .........0.0.002 00. 
Hofsós  .......000. 00 

. Höfn í Hornafirði .............00.00000 00 

Ísafjörður ............00..000 000. 
Neskaupstaður ...........0...00020 00... nn 
Ólafsfjörður (............0 00. 

. Ólafsvík ............0 0. 
Raufarhöfn ...........00002 0000 

. Stykkishólmur ...........0.000.. 00... 
Seyðisfjörður .............0.00.000 2... 

. Stokkseyri ..........00.00000 00... 
. Súðavík  .........0.000.00 00. 
. Tálknafjörður „..............20000 00 
. Vestmannaeyjar .............0..200 0... 
. Vopnafjörður ..............000..00 0000... 
. Þórshöfn ..........20000200 0000 
- Bolungarvík, vegna gengisbreytingar á bráðabirgða- 

láni teknu af ríkissjóði, að upphæð 5 millj. kr. .. 

Ferjubryggjur (07 333 04). 

SÞ
 

Ov 
þa
 

mm Brjánslækur ...............02.22 00. 00n0 nn 
Melgraseyri ............0000000 000. 
Staður á Reykjanesi ............2.00000. 000... 
Ögur ............00.. 0 
Búðardalur #...............00202 0000 00 

Gjört í Reykjavik, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Nr. 96. 

Þús. kr. Þús. kr. 

64 785 

800 

  

Magnús Jónsson.



Nr. 97. 482 31. desember 1968. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um heimild til lántöku vegna Vestfjarðaáætlunar og Norðurlandsáætlunar. 

Forseti ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að nú sé falt lán á vegum Við- 
reisnarsjóðs Evrópuráðsins til Vestfjarðaáætlunar og Norðurlandsáætlunar. 
Þar sem lántakan þurfi að fara fram í janúarmánuði, beri brýna nauðsyn til 

að afla lagaheimildar til að ríkissjóður geti ábyrgzt lántökuna. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að takast á hendur sjálfskuldarábyrgð á láni vegna 

Vestfjarðaáætlunar allt að 45 m.kr. og vegna Norðurlandsáætlunar allt að 180 
m.kr. eða jafnvirði þeirra fjárhæða í erlendum gjaldeyri. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1968. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Jónsson. 
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