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REYKJAVÍK — 1969 

RÍKISPRENTSMIÐJAN GUTENBERG



Útgefandi dómsmálaráðuneytið.



Efnisyfirlit 
í tímaröð. 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1 4. jan. Bráðabirgðalög um breyting á lögum um ráðstafanir i 

sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenzkrar 

krónu frá 31. desember 1968 .....0.0000 0000... 1 

10 | 30. jan. Forsetabréf er kveður Alþingi til framhaldsfundar 203 

4 | 14. febr. | Lög um ferðamál .........200000 00. 192--198 

2 | 18. febr. Lög um lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á 

bátaflotanum „lll. 2 

3 | 26. febr. | Lög um tollskrá o. fl. .......020%2 0000 n nn 3—191 

5 | 27. febr. | Lög um framkvæmd fyrirmæla Öryggisráðs Sameinuðu 

þjóðanna ........00000 000 198—-199 

6 | 3. marz | Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ...... 199 

7 6. marz | Lög um hækkun á bótum almannatrygginga .......... 200 

11 | 11. marz | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Háls- 

hreppi í Suður-Þingeyjarsýslu tiltekna landspildu úr 

prestsselursjörðinni Hálsi í Hálshreppi 203 

12 | 17. marz | Lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit ............ 204—209 

13 | 17. marz | Lög um Þjóðskjalasafn Íslands ........00... 209—-210 

14 | 19. marz | Lög um breyting á lögum um Lifeyrissjóð hjúkrunar- 

kvenna, nr. 16 24. apríl 1965 ......00000 000... 210 

8 1. april | Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð .............. 201 

9 í. apríl | Lög um aðgerðir í atvinnumálum ........000000..00.. 201—202 

15 1. apríl | L ög um L istasafn ríkisins .......0.0. 211--213 

16 1. apríl | Lög um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og ís- 

varinnar síldar af fjarlægum miðum sumarið 1968 . 214—215 

17 1. apríl | Låg um yfirráðarétt íslenzka ríkisins vfir landgrunninu 

umhverfis Ísland .......00.0.000 000. 215 

18 1. apríl | Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66 31. des. 1963. 216 

19 1. apríl Lög um breyting á lögum nr. 85 30. des. 1963, um Lif- 

yrissjóð barnakennara .......0.00000 000. n nn 216 

25 | 23. apríl Lög um breyting á lögum nr. 86 31. des. 1963, um stofn- 

un happdrættis fyrir Ísland ......0.0..0.00.000000.. 232 

20 | 30. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 88 20. des. 1968, um breyt- 

ing á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann gegn veið- 

um með botnvörpu og flotvörpu ......000000. 0... 217 

26 | 2. maí Lög um eftirlaun forseta Íslands ............00000.... 232—233 

27 2. mai Lög um Handritastofnun Íslands ......0. 0. 233—-234      



IV 

  

  

    

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

28 | 2. maí Lög um heimild til útgáfu reglugerðar um tilkynning- 
arskyldu íslenzkra skipa .........000.0.0... 234 

29 2. mai Lög um breyting á lögum um ráðstafanir í sjávarútvegi 
vegna breytingar sengis íslenzkrar krónu frá 31. des- 
ember 1968 .......0.00..0 0 235 

30 2. mai Lög um breyting á lögum nr. 33 19. júní 1922, um rétt 
til fiskveiða í landhelgi ...............0000..00.. 235 

31 2. mai Lög um breyting á lausaskuldum bænda í föst lán .... 236 
32 5. maí Lög um breyting á lögum nr. 18 22. apríl 1959, um vöru- 

happdrætti fyrir Samband íslenzkra berklasjúklinga 937 
33 5. mai Lög um breyting á lögum um ættleiðingu, nr. 19 11. 

febrúar 1953 .......00000000 een eeve eee 937 
34 | 5. mai Lög um breyting á lögum um stofnun og slit hjúskapar, 

nr. 39 27. juni 1921 „..........00 0. 238 
3ð 5. maí Lög um breyting á læknaskipunarlögum, nr. 43 12. maí 

1965 ....0020...0 0 238.—-239 
36 | 7. maí Lög um breyting á lögum nr. 59 frá 20. maí 1965, um 

Landsvirkjun ...........0.0000.0 000 240 
37 | 7. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyði- 

jörðina Úlfarsfell í Helgafellssveit ................ 240 
38 | 7. mai Lög um Landsbókasafn Íslands ..........0.000.00..... 241—243 
39 | 8. maí Lög um veitingu ríkisborgararéttar „............... 243--245 
40 | 9. maí | Lög um umboðsþóknun og gengismun gjaldeyrisbank- 

ANNA 2000... 245 
21 | 10. mai Lög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann 

Segn veiðum með botnvörpu og flotvörpu .......... 218—-223 
22 | 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 60 7. júní 1957, um Há- 

skóla Íslands .......0..00.0000 0 224—228 
41 | 12. mai Lög um skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness 246 
42 | 12. maí Lög um afréttamálefni, fjallskil o. fl. ................ 246-—257 
43 | 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyð- 

ingu refa og Minka ..........0000000 0. 258 
44 | 19, maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Árskógs- 

hreppi Hauganesland .........0.00.0000... 0... 258 
45 | 12, maí Lög um heimild fyrir hreppsnefndina í Kirkjubæjar- 

hreppi í Vestur-Skaftafellssýslu til að selja jörðina 
Þykkvabæ I í Landbroti ............0............. 259 

23 | 17. mai Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna 
framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1969 .............. 229—230 

46 | 17. maí Forsetabréf um þinglausnir ........................ 259 
47 | 17. maí Lög um breyting á áfengislögum, nr. 58 24. april 1954 .. | 260—264 
48 | 17. maí Lög um viðauka við lög nr. 80 15. ágúst 1966, um kísil- 

gúrverksmiðju við Mývatn .................... 264 
49 | 17. maí Lög um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um lækn- 

ingaleyfi 0. fl. ........0..... 0. 265—266 
50 | 19. maí Lög um breyting á lögum nr. 49 29. apríl 1967, um       skólakostnað .....,....000..0.. 0   267



  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

51 | 19. maí Lög um breyting á lögum nr. 60/1957, um Háskóla 

Íslands .........2... 000. 267 

52 | 19. mai Þjóðminjalög .........000.00 0. n rn 268—274 

24 | 20. mai Lög um breyting á vegalögum, nr. 71 30. des. 1963. 230--231 

53 | 20. maí Lög um breyting á sjómannalögum, nr. 67 31. des. 1963 275 

54 | 21. maí Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1967. 275 

óð | 22. mai Lög um brunavarnir og brunamál .......0..000000.. 277-—282 

56 | 22. mai Lög um breyting á lögum nr. 19 10. mai 1965, um Hús- 

næðismálastofnun ríkisins. ......000000000.0 00... 282—283 

57 | 27. maí Lög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, um 

meðfer 3, skoðun og mat á sláturafurðum .......... 283 

58 | 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 21 27. apríl 1968, um 

breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðis- 

málastofnun ríkisins .......0.0.00 0000... 283 

59 | 28. maí Lög um tollheimtu og tolleftirlit .............22... 284—302 

60 | 28. maí Lög um heimild til lántöku vegna Vestfjarðaáætlunar 

og Norðurlandsáætlunar ........2000000 00... 0... 303 

61 | 28. maí Fjáraukalög fyrir árið 1967 .......000.00 0000... 303—304 

62 | 28. mai Lög um fyrirtækjaskrá .........0002000 0000... 305—307 

63 | 28. maí Lög um verzlun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf . 308 --310 

64 | 28. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jarð- 

irnar Höfðahóla með Hólagerði og Spákonufell í 

Höfðahreppi .......00.200 0200 n renn 310 

65 | 28. mai Lög um breyting á lögum nr. 55/1962, um kjarasamn- 

inga opinberra starfsmanna ....0.0.000000 00. 0.0.0.. 311 

66 | 28. mai Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Garða- 

hreppi landspildur úr landi Vífilsstaða .......... 311 

67 | 28. mai Lög um breyting á lögum nr. 64 26. nóv. 1958, um út- 

flutning hrossa ......0020200 00 nnnn nn 312—313 

68 | 28. mai Lög um loðdýrarækt .....2200ueeeeeeeesrenenknnes 313—-315 

69 | 28. maí Lög um áburðarverksmiðju ríkisins ................ 315—317 

70 | 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um at- 

vinnuleysistryg ;gingar HIÐ 318-—321 

71 | 28. mai Lög um breyting á lögum nr. 52 9. apríl 1956, um vinnu- 

miðlun ........0.. 00. 321-—322 

72 | 28. maí Lög um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins ............ 323--324 

73 | 28. maí Lög um Stjórnarráð Íslands .....0.0000 00 325-—327 

74 | 28. mai Lög um breyting á lögum nr. 77 28. april 1962, um afla- 

tryggingasjóð sjávarútvegsins 22.00.0000... 0... 327—-328 

76 | 28. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Kefla- 

víkurkaupstað landssvæði, sem áður tilheyrði samn- 

ingssvæði varnarliðsins .......00200000......0.... 356 

77 2. juni Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna flutninga sjósalt- 

aðrar og ísvarinnar sildar af fjarlægum miðum sum- 

arið 1969 .......02..0 0000 357—358 

75 | 3. juni Auglýsing um vegáætlun fyrir árin 1969—1972 ...... 329-—356 

78 | 18. júní Bráðabirgðalög um skipan gerðardóms í kjaradeilu at-      



VI 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

vinnuflugmanna og flugvélstjóra og íslenzkra flug- 
félaga 2... 359. -360 

79 | 23. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 98 22. desem- 
ber 1965, um ráðstafanir til að bæta fjárhag Raf- 
magnsveilna ríkisins ........000).0........... 361—-362 

80 | 23. júní | Læknalög „........0.0.00000... een 363—370 
81 + 26. juni Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum .......0..00. 370 

83 | 26. Júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 19 10. maí 
1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins .......... 382 

82 | 2. júlí Áfengislög ll... 371--382 
85 4. juli Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76 frá 17. júní 
1958, með áorðnum breytingum ................ … 384 

86 9. juli Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands .......0.0.... evne 384 

87 | 14. júlí Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við stjórnarstörfum ....................... 385 

84 | 27. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 48 7. mai 1948, 
um gagnfræðanám ..........0000.000 0. 383 

88 | 22. sept. | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum ........0.00.00..0.0 385 

89 | 24. sept. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fund- 
ar föstudaginn 10. október 1989 .................. 386 

90 | 20. okt. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum .........000.0000.. 0. ö86—-396 

91 4. des. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum ........0000.0..0.. 0. 396—398 

93 | 12. des. Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ...... 399 
94 | 16. des. Lög um breyting á lögum nr. 53 18. maí 1966, um vernd 

barna og ungmenna .........0.0... 0. 400 
92 | 19. des. Forsetabréf um frestun Alþingis .................... 399 
98 | 19. des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öði- 

ast gildi samkomulag milli Íslands, Danmerkur, Finn- 
lands, Noregs og Svíþjóðar um breyting á Norður- 
landasamningnum frá 6. febrúar 1931 um alþjóðleg 
einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðing og 
lÖgráð 22... 409---410 

95 | 23. des. Lög um breyting á lögum nr. 86 31. desember 1963, um 
stofnun happdrættis fyrir Ísland .................. 400 

96 | 31. des. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á reglugerð 
um Stjórnarráð Íslands 2... 401—407 

97 | 31. des. Auglýsing um skipting starfa ráðherra .............. 408      



VII 

  

      

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

99 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 82 29. des. 1967, um Bjarg- 

ráðasjóð Íslands .......0.000.. 0. en nn nn 411 

100 | 31. des. Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 86 frá 

31. des. 1968 .......000000 nn 412 

101 | 31. des. Fjárlög fyrir árið 1970 .....0000000n near. 413—-542 

102 | 31. des. Forsetabréf er kveður Alþingi til framhaldsfundar .. 542



Yfirlit 

eftir málaflokkum. 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Afréttamálefni, sjá Landbúnaðarmál. 

Almannatryggingar. 
7 | 6. marz | Lög um hækkun á bótum almannatrygginga .......... 200 

Alþingi. 
10 | 30. jan. Forsetabréf er kveður Alþingi til framhaldsfundar .... 203 
46 | 17. maí Forsetabréf um þinglausnir ........................ 259 
89 | 24. sept. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fund- 

ar föstudaginn 10. október 1969 .........0000..... 386 
92 | 19. des. Forsetabréf um frestun Alþingis „................... 399 

102 | 31. des. Forsetabréf er kveður Alþingi til framhaldsfundar .. 542 

Atvinna. 
9 1. apríl | Lög um aðgerðir í atvinnumálum ...........000...... 201-—-202 

70 | 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um at- 
vinnuleysistryggingar ..............)...0..0. 318—321 

71 | 28. mai Lög um breyting á lögum nr. 52 9. april 1956, um vinnu- 
MU... 321—322 

Áburðarverksmiðjan, sjá Ríkisstofnanir. 

Áfengismál. 
47 | 17. maí Lög um breyting á áfengislögum, nr. 58 24. apríl 1954 .. | 260 —264 63 | 28. maí Lög um verzlun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf .... | 308—310 82 | 2. juni | Áfengislög ..........00.0.0.00 0. 371—382 

Bankamál. 
40 | 9. mai Lög um umboðsþóknun og gengismun gjaldeyrisbank- 

ANDA 0000. 245     Barnavernd, sjá Menntamál. 

Bjargráðasjóður, sjá Sveitarstjórnarmál.  



Í 

IX 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Bráðabirgðalög. 

1 4. jan. Bráðabirgðalög um breyting á lögum um ráðstafanir í 
sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenzkrar 
krónu frá 31. desember 1968 .......0000 0000... 1 

77 | 2. júni Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna flutninga sjósalt- 
aðrar og ísvarinnar síldar af fjarlægum miðum sum- 
arið 1969 ..........00000 0... n ðe 357—358 

78 | 18. júní | Bráðabirgðalög um skipan gerðardóms í kjaradeilu at- 
vinnuflugmanna og flugvélstjóra og íslenzkra flug- 
félaga ...........0000 0. 359—-360 

79 | 23. juni Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 96 22. desem- 
ber 1965, um ráðstafanir til að bæta fjárhag Raf- 
magnsveitna ríkisins .........00.0000.0 0000... 361—362 

83 | 26. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 19 10. mai 
1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins .......... 382 

84 | 27. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 48 7. maí 1946, 
um gagnfræðanám ...........00.0 00. 383 

Brunamål. 

52 | 22, mai Lög um brunavarnir og brunamål .................. 271—282 

Ferðamál. 

4 | 14. febr. | Lög um ferðamál ...........200200 0... 192—-198 

Félagsmál. 

9 | 1. apríl | Lög um aðgerðir í atvinnumálum .................. 201—202 
56 | 22. maí Lög um breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Hús- 

næðismálastofnun ríkisins. ..........0.00.00....... 282—283 
58 | 28. mai Lög um breyting á lögum nr. 21 27. apríl 1968, um 

breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðis- 
málastofnun ríkisins .........0..00000 0000... 283 

70 | 28. mai Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um at- 
vinnuleysistryggingar ...........0..00.0.. 0... 318-—321 

71 | 28. mai Lög um breyting á lögum nr. 52 9. april 1956, um vinnu- 
miðlun .......020002.02. 00 321—322 

83 { 26. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 19 10. maí 
1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins ........... 382 

99 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 82 29. des. 1967, um Bjarg- 
ráðasjóð Íslands ........0.0.2 0000. 411 

Fjallskil, sjå Landbunadarmål. 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

54 | 21. mai Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1967. 275 
61 | 28. mai Fjáraukalög fyrir árið 1967 ...........02000000..000. 303—304 

101 | 31. des. Fjárlög fyrir árið 1970 ...........000.00 0... 413—542     Flugmenn, flugvélstjórar, sjá Launamál.  



  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Forseti Íslands. 
26 2. maí Lög um eftirlaun forseta Íslands .................... 232-—233 
86 9. juli Auglysing um medferd forsetavalds i fjarveru forseta 

Islands .......... 0. aðd 
87 | 14. júlí Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum .........00.0 0 385 

Fyrirtæki. 

62 | 28. maí Lög um fyrirtækjaskrá 00.00.0000... 305—-307 

Gjöld, sjá Skattamál, tollamál. 

Handritastofnun Íslands, sjá Menntamál. 

Happdrætti. 

25 | 23. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 86 31. des. 1963, um stofn- 
un happdrættis fyrir Ísland ...................... 232 

32 5. mai Lög um breyting á lögum nr. 18 22. apríl 1959, um vöru- 
happdrætti fyrir Samband íslenzkra berklasjúklinga 237 

95 | 23. des. Lög um breyting á lögum nr. 86 31. desember 1963, um 
stofnun happdrættis fyrir Ísland .................. 400 

Háskóli Íslands. 
22 | 12. mai Lög um breyting á lögum nr. 60 7. júní 1957, um Há- 

skóla Íslands ............... 0... 224.998 
51 | 19. mai Lög um breyting á lögum nr. 60/1957, um Háskóla 

Íslands sees eeeeeeveeven veere ener eee 267 
81 | 26. juni Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 

reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum ..........0.0.00 0002. 370 

85 4. júlí Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ..........0.0.00.. 000. 384 

88 | 22. sept. | Auglysing um stadfesting forseta Islands å breytingu å 
reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum ..........000000 0. 385 

90 | 20. okt. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76 frá 17. júní 
1958, með áorðnum breytingum .................. 386—396 

91 4. des. Auglysing um stadfesting forseta Islands å breytingu å     reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum ...........0.000 0000.   396—398
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Heilbrigðismál. 

12 | 17. marz | Lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit ............ 204--209 
14 | 19. marz | Lög um breyting á lögum um Lifeyrissjóð hjúkrunar- 

kvenna, nr. 16 24. apríl 1965 .....0200000 00... 210 
35 5, mai Lög um breyting á læknaskipunarlögum, nr. 43 12. mai 

1965 .......220000 00 238—-239 
49 | 17. mai Lög um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um lækn- 

ingaleyfi 0. fl. ......2000000 00 265—-266 
63 | 28. maí Lög um verzlun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf .... | 308—310 
80 | 23. júní Læknalög .......0..0000 0. 363--370 

Hjúkrunarkonur, sjá Heilbrigðismál. 

Hjúskaparmál, sjá Sifjaréttarmál. 

Húsnæðismál, sjá Félagsmál. 

Iðnaðarmál. 

48 | 17. mai Lög um viðauka við lög nr. 80 15. ágúst 1966, um kísil- 
gúrverksmiðju við Mývatn ......00200 000. 264 

Jarðir, kaup, sala. 

11 | 11. marz | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Háls- 
hreppi í Suður-Þingeyjarsýslu tiltekna landspildu úr 
prestssetursjörðinni Hálsi í Hálshreppi 203 

37 7. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyði- 
jörðina Úlfarsfell í Helgafellssveit ................ 240 

44 | 12. mai Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Árskógs- 
hreppi Hauganesland ...........0.00 000... 258 

45 | 12. mai Lög um heimild fyrir hreppsnefndina í Kirkjubæjar- 
hreppi í Vestur-Skaftafellssýslu til að selja jörðina 
Þykkvabæ I í Landbroti .......002%000 000... 259 

64 | 28. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jarð- 
irnar Höfðahóla með Hólagerði og Spákonufell í 
Höfðahreppi .......0.0200 0. 310 

66 | 28. mai Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Garða- 
hreppi landspildur úr landi Vífilsstaða .......... 311 

76 | 28. mai Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Kefla- 
víkurkaupstað landssvæði, sem áður tilheyrði samn- 
ingssvæði varnarliðsins ..........0000.0. 0... 356     Kísilgúr, sjá Íðnaðarmál.  
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Landbúnaðarmál. 
31 2. mai Lög um breyting á lausaskuldum bænda í föst lán .... 236 
42 | 12. mai Lög um afréttamálefni, fjallskil o. fl. ................ 246—-257 
43 | 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyð- 

ingu refa og minka „..........0.000. 000... 258 
57 | 27. maí Lög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, um 

meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum .......... 283 
67 | 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 64 26. nóv. 1958, um út- 

flutning hrossa .................00 00. 912—-313 
68 | 28. mai Lög um loðdýrarækt .........0.00000... vevevereee 313—315 
69 | 28. mai Lög um áburðarverksmiðju ríkisins ................ 315—317 

Landgrunn, sjå Landhelgismål. 

Landhelgismål. 
17 | 1. april | Lög um yfirráðarétt íslenzka ríkisins yfir landgrunn- 

inu umhverfis Ísland ...........0.000.000.... 215 
20 | 30. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 88 20. des. 1968, um breyt- 

ing á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann gegn veið- 
um með bolnvörpu og flotvörpu ..............0.... 217 

21 | 10. maí Lög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann 
gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu .......... 218--223 

30 | 2. maí Lög um breyting á lögum nr. 33 19. júní 1922, um rétt 
til fiskveiða í landhelgi ........................... 235 

Landsvirkjun, sjá Raforkumál. 

Launamál. 
2 | 18. febr. | Lög um lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á 

bátaflotanum ............0... 0000. 2 
14 | 19. marz | Lög um breyting á lögum um Lífeyrissjóð hjúkrunar- 

kvenna, nr. 16 24. apríl 1965 ............0...0...... 210 
19 Í. april | Lög um breyting á lögum nr. 85 30. des. 1963, um Lif- 

eyrissjóð barnakennara ................0.0..0000.. 216 
26 2. maí Lög um eftirlaun forseta Íslands ..........0.0....... 232—233 
65 | 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 55/1962, um kjarasamn- 

inga opinberra starfsmanna ...........0....000.... 311 
78 | 18. juni Bráðabirgðalög um skipan gerðardóms í kjaradeilu at- 

vinnuflugmanna og flugvélstjóra og íslenzkra flug- 
félaga .......000. 0. 359—360 

Lántökuheimildir. 
8 1. april | Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð .............. 201 

23 { 17. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna 
framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1969 ............. 229—230 

60 | 28. maí Lög um heimild til lántöku vegna Vestfjarðaáætlunar     og Norðurlandsáætlunar   303
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Lífeyrissjóðir, sjá Launamál. 

Loðdýr, sjá Landbúnaðarmál. 

Læknar, sjá Heilbrigðismál. 

Lögráð, sjá Sifjaréttarmál. 

Menntamál. 

13 | 17. marz | Lög um Þjóðskjalasafn Íslands ...................- 209—-210 

15 | 1. april | Lög um Listasafn ríkisins .........00..0. 00.00.0000. 211—213 

19 1. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 85 30. des. 1963, um Lif- 
eyrissjóð barnakennara .........000000000.0. 0... .0.. 216 

97 | 9. maí | Lög um Handritastofnun Íslands .................... 233—234 

38 | 7. maí | Lög um Landsbókasafn Íslands ............0...00.. 241—243 

50 | 19. mai Lög um breyting á lögum nr. 49 29. april 1967, um 

skólakostnað ........20.00000 0. 267 

52 | 19. maí Þjóðminjalög .......00.20000 0000 eens 268—274 

84 | 27. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 48 7. maí 1946, 

um gagnfræðanám .........0000000 000... nn... 383 

94 | 16. des. Lög um breyting á lögum nr. 53 13. maí 1966, um vernd 
barna og ungmenna .......00.000 0. enn 400 

98 | 19. des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðl- 
ast gildi samkomulag milli Íslands, Danmerkur, Finn- 

lands, Noregs og Svíþjóðar um breyting á Norður- 
landasamningnum frá 6. febrúar 1931 um alþjóðleg 
einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og 

lÖgráð .........2.000. RERE RER EERRERERER RER REREEE 409-—410 

Opinberir starfsmenn. 

65 | 28. mai Lög um breyting á lögum nr. 55/1962, um kjarasamn- 

inga opinberra starfsmanna .........000000000000. 311 

Rafmagnsveitur ríkisins, sjá Ríkisstofnanir. 

Raforkumál. 

26 7. maí Lög um breyting á lögum nr. 59 frá 20. maí 1965, um 
Landsvirkjun ........2.0000 00 nn enn 240 

79 | 23. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 96 22. desem- 
ber 1965, um ráðstafanir til að bæta fjárhag Raf- 
magnsveilna ríkisins ...........2020000.....0.0.. 361—-362 

Ráðherrar, sjá Ríkisstjórn. 

Ríkisborgararéttur. 

39 | 8. maí Lög um veitingu ríkisborgararéttar ................ 243—245     Ríkisreikningur, sjá Fjárlög.  
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Ríkisstjórn. 
97 | 31. des. Auglýsing um skipting starfa ráðherra .............. 408 

Ríkisstofnanir. 
13 | 17. marz | Lög um Þjóðskjalasafn Íslands .......00.0..8....... 209—-210 
15 | 1. apríl | Lög um Listasafn ríkisins 2... 211—213 
27 2. maí Lög um Handritastofnun Íslands .................... 233—234 
38 7. maí Lög um Landsbókasafn Íslands ............000..... 241—243 
55 | 22. maí Lög um breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Hús- 

næðismálastofnun ríkisins ..........,............ 282--283 
58 | 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 21 27. apríl 1968, um breyt- 

ing á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðismála- 
stofnun ríkisins ...........0.00000... 00. 283 

63 | 28. maí Lög um verzlun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf .... | 308—310 
69 | 28. maí Lög um áburðarverksmiðju ríkisins ................ 915—-817 
79 | 23. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 96 22. desem- 

ber 1965, um ráðstafanir til að bæta fjárhag Raf- 
magnsveitna ríkisins ..........00.0.0.0.00.00 0. 361—-362 

83 | 26. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 19 10. maí 1965, 
um Húsnæðismálastofnum ríkisins „............... 382 

Sameinuðu þjóðirnar. 
5 | 27. febr. | Lög um framkvæmd fyrirmæla Öryggisráðs Sameinuðu 

þjóðanna ........00 ener reen 198—-199 

Samgöngumál. 
4 | 14. febr. | Lög um ferðamál 2... sees, 192—-198 

24 | 20. maí Lög um breyting á vegalögum, nr. 71 30. des. 1963 .... | 230—231 
75 | 3. júní Auglýsing um vegáætlun fyrir árin 1969 1979 „..... 329—356 

Sifjaréttarmál. 
33 | 5. maí Lög um breyting á lögum um ættleiðingu, nr. 19 11. 

febrúar 1988 Ll... 237 
34 5. maí Lög um breyting á lögum um stofnun og slit hjúskapar, 

nr. 39 27. juni 1981 ............00 0. 238 
98 | 19. des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðl- 

ast gildi samkomulag milli Íslands, Danmerkur, Finn- 
lands, Noregs og Svíþjóðar um breyting á Norður- 
landasamningnum frá 6. febrúar 1981 um alþjóðleg 
einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og 
lÖgráð ll... 409—410 

Siglingar, skip. 
18 | 1. apríl | Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66 31. des. 1963 .. 216 
28 | 2. maí Lög um heimild til útgáfu reglugerðar um tilkynning- 

arskyldu íslenzkra skipa ........0.0...00.. 00. 234 
53 | 20. maí Lög um breyting á sjómannalögum, nr. 67 31. des. 1963 275
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Sjávarútvegur. 

1 4 jan. Bráðabirgðalögs um breyting á lögum um ráðstafanir i 
sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenzkrar 
krónu frá 31. desember 1968 .....000000000. 00... 1 

2 | 18.. febr. | Lög um lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á 
bátaflotanum ........00000 000. 2 

16 1. apríl | Lög um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og is- 
varinnar síldar af fjarlægum miðum sumarið 1968 .. | 214—215 

18 1. apríl | Lög um breyting á siglingalögum, nr. 66 31. des. 1963 .. 216 
20 | 30. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 88 20. des. 1968, um breyt- 

ing á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann gegn veið- 
um með botnvörpu og flotvörpu ......000000. 0. 217 

21 | 10. maí Lög um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann 
gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu ........ 218—223 

28 2. mai Lög um heimild til útgáfu reglugerðar um tilkynningar- 
skyldu íslenzkra skipa .......0.0220000 0000... 234 

29 2. maí Lög um breyting á lögum um ráðstafanir í sjávarútvegi 
vegna breytingar gengis íslenzkrar krónu frá 31. des- 

ember 1968 ......0202200. 0 235 

30 2. maí Lög um breyting á lögum nr. 33 19. júní 1922, um rétt 

til fiskveiða í landhelgi ........0.0..000000...... 235 

53 | 20. maí Lög um breyting á sjómannalögum, nr. 67 31. des. 1963. 275 

72 | 28. maí Lög um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins ............ 323-—324 

74 | 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 77 28. apríl 1962, um afla- 

tryggingasjóð sjávarútvegsins .........00000000.00.. 327—328 

77 2. juni Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna flutninga sjósalt- 

aðrar og ísvarinnar síldar af fjarlægum miðum sum- 

arið 1969 .......2.000 00. 357—358 

Skattamål, tollamål. 

3 | 26. febr. | Lög um tollskrå 0. fl. ......2%00. 000 3—191 
6 | 3. marz | Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ...... 199 

41 | 12. maí Lög um skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness 246 

59 | 28. mai Lög um tollheimtu og tolleftirlit .................. 284—-302 

93 | 12. des. Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ...... 399 

Skólar, sjá Menntamál. 

Stjórnarráð Íslands. 

73 | 28. mai Lög um Stjórnarráð Íslands .......00.0 0... 325—327 

96 | 31. des. Auglysing um stadfestingu forseta Íslands á reglugerð     um Stjórnarráð Íslands .........%.00 0...   401—407
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Sveitarstjórnarmál. 
42 | 12. maí Lög um afréttamálefni, fjallskil o. fl. ................ 246—257 
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99 | 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 82 29. des. 1967, um Bjarg- 
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Tollamál, sjá Skattamál, tollamál. 

Tryggingamál. 

70 | 28. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um at- 
vinnuleysistryggingar ...............00.0.00.... 318—321 

74 | 98. maí Lög um breyting á lögum nr. 77 28. april 1962, um afla- 
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Veiði, friðun. 

43 | 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 52 5. júní 1957, um eyð- 
ingu refa og minka ............0....00.000 00. 258 

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins, sjá Sjávarútvegur. 

Verðlagsmál. 

100 | 31. des. | Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 86 frá 
31. des. 1968 „Ll... 412 

Vinnumiðlun, sjá Atvinna. 

Þjóðminjar, sjá Menntamál. 

Ættleiðing, sjá Sifjaréttarmál. 

Öryggismál. 
28 | 2. mai Lög um heimild til útgáfu reglugerðar um tilkynning- 

arskyldu íslenzkra skipa ..................0.000... 234     Öryggisráð, sjá Sameinuðu þjóðirnar.  



STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1969 
  
  

4. janúar 1969. 1 Nr. Í. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar 

gengis íslenzkrar krónu frá 31. desember 1968. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Sjávarútvegsmálaráðherra hefur tjáð mér að í lög um ráðstafanir 

í sjávarútvegi vegna breytingar gengis Íslenzkrar krónu frá 31. desember 

1968 skorti ákvæði um gildistöku laganna. 

Til að forða vandkvæðum beri brýna nauðsyn til að lögin öðlist þegar 

gildi. 
Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 

Á eftir 18. gr. laga um ráðstafanir Í sjávarútvegi vegna breytingar gengis 

íslenzkrar krónu frá 31. desember 1968 komi ný grein, er verði 19. gr. svo hljóðandi: 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 4. janúar 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 1. Útgáfudagur 6. janúar 1969. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI A 2 — 1969 
  
  

Nr. 2. 2 18. febrúar 1969. 

LÖG 

um lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanum. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Miðlunartillögur, er sáttasemjari ríkisins lagði fram til lausnar kjaradeilu 

útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanum á sáttafundi 12. febrúar 1969 í sátta- 
málinu nr. 1/1969, skulu gilda sem samningur milli deiluaðila frá gildistöku laga 
þessara til ársloka 1969, þó til 1. maí 1970 að því er snertir samkomulag um sölt- 
unarlaun. 

2. gr. 
Verkföll, þar á meðal samúðarverkföll, í því skyni að knýja fram aðra skipan 

kjaramála en lög þessi ákveða, eru óheimil, svo og framhald verkfalla yfirmanna á 
bátaflotanum, sem hófust í janúarmánuði 1969. 

3. gr. 
Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála, og varða 

brot sektum. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 18. febrúar 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 
  

Eggert G, Þorsteinsson, 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 2, Útgáfudagur 18. febrúar 1969. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



STJÓRNARTÍÐINDI A 3 — 1969 
    

26. febrúar 1969. 3 Nr. 3. 

LÖG 

um tollskrá o. fl. 

Forseti ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 9. gr. laga nr. 80 31. desember 1968, um breyting 

á lögum nr. 63 31. maí 1968, um tollskrá o. fl., hef látið fella þau inn í 

meginmál laga nr. 63/1968, um tollskrá o. fl. og gef þau út hér með svo 

breytt: 

I. KAPITULI 

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. Rikisprentsmiðjan 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 i 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.
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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 
01.02 
01.03 
01.04 
01.05 
01.06 

00 
00 
00 
00 
00 

10 
20 

Hestar, asnar, múlasnar og múldýr .........0000000000eenen00 0... 50% 

Nautgripir .........20000000seresernternertnrnsrn nr 50% 

Svín 00.00.0000 50% 

Sauðfé og geitfé ...........02000000nnnennernnrn nr 50% 

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

Önnur lifandi dýr: 
Einkum ætluð til neyzlu handa mönnum .........220000.. 00... 0. 50% 

Annað (þar á meðal dýr í dýragarða, hundar og kettir) .............. 50%
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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, þó ekki vörur, sem teljast til nr. 02.05 (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 ...........0.0 enes nnnterenee 50% 
20 Af sauðfé og geitum 2... veeereneeeeee 50% 
30 Af svínum ............ 00. 50% 
40 Af hrossum, ösnum, máúlösnum og múldýrum ..................... 50% 
50 Kjötúrgangur ...................0.. 00. 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% 
02.04 Annad kjåt og ætir hlutar af dyrum, nytt, kælt eda fryst: 

01 Hvalkjöt og hvalrengi .................0...0. 00. 0 
09 Annars ..........00.0000. 0. 50% 

02.05 00 Obrædd svínafita án kjöts og óbrædd alifuglafita, ný, kæld, fryst, söltuð, 
í saltlegi, þurrkuð eða reykt .................0.0000..00 eveeveee 50% 

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

10 „Bacon“, svínslæri og annað svínakjöt ................ 0 50% 
20 Annad ........... seen e never nerne renee 50%
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3. kafli. 

Fiskur, krabbadýr og lindýr. 

Athugasemd: 

1. Til kaflans telst ekki: 

a. Sjávarspendýr (nr. 01.06) og kjöt af þeim (nr. 02.04 eða 02.06). 

b. Fiskur (þar með talin hrogn og lifur), krabbadýr og lindýr, dautt, óhæft til mann- 

eldis vegna uppruna síns eða ástands (5. kafli); eða 

c. Styrjuhrogn, einnig eftirlíkingar (nr. 16.04). 

03.01 
01 
02 
03 
04 
09 

03.02 
01 
09 

03.03 

01 
09 

Fiskur, nyr (lifandi eda daudur), isvarinn, kældur eda frystur: 

Lifandi fiskur i fiskibúri eða öðru íláti .........00..000.000.0.... 50% 

Síld ný 22.00.0200... 00 ner nenrrnnne rest 0 

Annar fiskur nýr .........0000000000nneennneeetrn sr 0 

Síld, ísvarin, kæld eða fryst .........00000000...0n snar... 0 

Annar fiskur, ísvarinn, kældur eða frystur .......000000...000.. 0 

Fiskur, saltaður, í saltlegi, þurrkaður eða reyktur: 

Síld .......0000000 ens 

Ånnar seernes, 

Krabbadyr og lindyr, med eda ån skeljar, ny (lifandi eda daud), kæld, fryst, 

söltuð, í saltlegi eða þurrkuð; krabbadýr með skel, aðeins soðin í vatni: 

Smokkfiskur og skelfiskur til beitu ..........000000 0... ..0..... 0 

Önnur .......00.esesrsrre ss 50%
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4. kafli. 

Mjólkurafurðir; fuglaege; býflugnahunang. 

Athugasemdir: 

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

2. Mjólk og rjómi í loftþéttum dósum telst niðursoðin mjólk og rjómi og heyrir þannig 
til nr. 04.02. Hins vegar telst mjólk og rjómi, sem aðeins hefur verið pasteuriserað, 
dauðhreinsað eða peptoniserað, ekki niðursoðið, nema vörurnar hafi verið lagðar 
niður í loftþéttar dósir. 

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 .....................2 000. n 50% 
20 Í föstu formi, svo sem kökur eða duft 2... 50% 

04.03 00 Smjör ........2.20000. 0000 70% 
04.04 00 Ostur og ostahlaup 2............suseeeeeeeeeeeenee revser evenee 70% 
04.05 00  Fuglaegg og eggjarauður, nytt, rotvarið, þurrkað, sykrað eða ósykrað .. 70% 
04.06 00  Náttúrlegt hunang .................0.0 0000. nes 50%
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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 vigtennur 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  Mannshár 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 .........00000000 0 enn 30% 
05.04 00  Þarmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr öðrum dýrum en 

fiskum ...........2000000 0000 ennðn sn 35% 
05.05 00 Fiskårgangur ..........0000000 00. nnnsnnsserra rr 0 
05.06 00  Sinar og taugar; afklippur og þess háttar úrgangur af óunnum húðum og 

skinnum ............002000000neessssssrsn sr 35% 
05.07 00 Hamir og aðrir hlutar af fuglum með áföstum fjöðrum eða dún, fjaðrir 

og hlutar af fjöðrum (hvort heldur jaðrarnir hafa verið jafnaðir eða ekki) 
og dúnn, óunnið eða ekki frekar unnið en hreinsað, sótthreinsað eða 

frágengið til geymslu; duft, fjaðraúrgangur eða hlutar af fjöðrum .... 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 ..........000000000 0... 35% 

05.10 00  Fílabein, óunnið eða lauslega lagað til, en ekki formað; mjöl og úrgangur frá 
fílabeimi .................2000000e rennt 35% 

05.11 00  Skjaldbökuskeljar (skildir og plötur), óunnið eða lauslega lagað til, en 
ekki formað; klær og úrgangur frá skjaldbökuskel ................... 35% 

05.12 00 Kórallar og slik vara, óunnin eða lítils háttar búin undir vinnslu, en ekki 
frekar unnin; skeljar, óunnar eða lítils háttar búnar undir vinnslu, en 

ekki formaðar; mulningur og úrgangur úr skeljum .................. 35% 
05.13 00  Svampar náttúrlegir ..............000.0 00 e..nnnnnnn 100%
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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 .................000.0.00.00ssensn nr 

05.15 00 Afurðir úr dýraríkinu, ót. a., dauð dýr þeirra tegunda, sem 1. og 3. kafli 
tekur til, óhæf til manneldis .......................0.0000 0000... 35%
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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 nnnnennnn 80% 

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

og gróðurkvistir: 
01 Trjáplöntur og runnar ........02200000eeerrnnnnnnn nn 40% 
09 Ammað ......0..02200000n nr 40% 

06.03 00  Afskorin blóm og blómknappar í vendi eða til skrauts, lifandi, þurrkað, 

litað, bleikt, íborið eða meðfarið á annan hátt ..............0...0... 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.........0. 100% 
09 Annað ........22000000e ern 100%
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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), 

capsicum grossum (sætt capsicum), finkul, steinselju, kjörvel, esdragon, karsa, majóran, 

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

metistegunda, sem nýjar teljast til nr. 07.01. Þurrkaðir afhýddir belgávextir teljast þó til nr. 
07.05, mulið capsicum grossum (sætt capsicum) til nr. 09.04, mjöl úr þurrkuðum belg- 

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

til nr. 11.05. 

07.01 Grænmeti, nýtt eða kælt: 
10 Kartöflur ........2.....00 000 100 kg 20 kr 
20 Tómatar ........0000.020000n0e err 70% 

Annað grænmeti: 
31 Laukur ........00.000000000. nn 50% 
39 Annars ......200000000en neee 70% 

07.02 00 Grænmeti (einnig soðið), fryst ................0.0.0.000 00... nn 70% 
07.03 00 Grænmeti lagt í saltlåg, brennisteinssýrling eða önnur efni til varnar 

skemmdum um stundar sakir, en ekki tilbúið til neyzlu strax ........ 70% 
07.04 00 Grænmeti þurrkað eða eimað, einnig sundurskorið, mulið eða steytt í duft, 

en ekki frekar unmið ..................00000000... 0... 70% 
07.05 00  Belgåvextir, þurrkaðir og afhýddir, einnig flysjaðir 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 sagópálmans ...............000000... 70%
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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 

08.02 

08.03 

08.04 

08.05 

08.06 

08.07 
08.08 
08.09 

08.10 
08.11 

08.12 

08.13 

10 

21 
29 
30 
40 

10 

21 
29 

10 
20 

10 

21 
22 
00 

10 
20 
00 
00 

01 
09 
00 
00 

01 
02 
03 
09 
00 

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

hnetur, mangóaldin, guavaber, nýtt eða þurrkað, einnig afhýtt: 
Bananar nýir ......0202.000eeeener nan 
Kókoshnetur, parahnetur og akajuhnetur, nýjar eða þurrkaðar: 

Kókosmjöl .......00200000eeeeeeersrrrnn rss 
Annað ......0.00000000 nn 

Aðrir framangreindir ávextir, Nýir ......2200000.000 enn nn. 
Aðrir framangreindir ávextir, þurrkaðir ............00.2000. 0000... 

Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir: 
Appelsínur, tangarínur, mandarínur og clementínur .................- 

Aðrir sítrusávextir: 
Sítrónur .......2.00000 000 0nsssnn ss 
Annars .....0.0000neenn ns 

Fíkjur, nýjar eða þurrkaðar: 
Nýjar „02.22.2000. 
Þurrkaðar ........2.0020000eenssnnss sas 

Vínber, ný eða þurrkuð: 
Vínber ný ...........2000nsan ess 

Vínber þurrkuð: 
Rúsínur .......20000000000nssnsn ns 
Kúrennur .......020000000neenðn en 

Hnetur aðrar en þær, sem teljast til nr. 08.01, nýjar eða þurrkaðar, með 
eða án hnotskurmar ..........00000.00ssnessssnnr 
Epli, perur eða kveður, nýtt: 

Epli 2... 
Perur og kveður ..........0000000nnnseennnnnennnsr rr 

Steinaldin ny .........00020000neeeeeneerrne rns 

Ber ny 20.00.0000. 00nnnsserrrerr rr 

Aðrir ávextir, nýir: 
Melónur .......00000.00. ss 

Annars ........2.00.0s0r ss 

Ávextir (einnig soðnir), frystir, en ekki sykraðir „.................... 
Ávextir niðurlagðir til geymslu um stundarsakir (t. d. með brennisteins- 
díoxydgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða annari niðurlagningarupp- 
lausn), en í þessu ástandi óhæfir til neyzlu þegar í stað .............. 
Aðrir þurrkaðir ávextir en þeir, sem teljast til nr. 08.01-08.05: 

Sveskjur .......00000000 erna 
Apríkósur .........00000000seennnnserrrn nr 
Ávextir blandaðir ............00.0000.00nneenn senn 
Annars ......200000nn sn 

Hýði af melónum eða sítrusávöxtum, nýtt, fryst, þurrkað eða lagt í salt- 
lög, brennisteinssýrling eða í önnur efni til varnar skemmdum um stundar 
sakir ..........2.000.000000 sn
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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 Kaffi, óbrennt eða brennt, einnig kaffeinsneytt; kaffiskurn og kaffihýði; 
kaffilíki, sem inniheldur eitthvað af kaffi: 

Kaffi og kaffilíki, sem inniheldur eitthvað af kaffi: 
11 smásöluumbúðum 2 kg eða minna ............0.0.000000.0.0.. 10% 
12 Í öðrum umbúðum ...........0...0..0 000 
20 Kaffiskurn og kaffihýði ....................... 00 0 

09.02 00. Te...........00000000 000 nr ner 10% 
09.03 00 Maté ...........02...0.0.0. 0. 50% 
09.04 00. Pipar af tegundinni Piber, piment (allrahanda) af tegundunum Capsicum 

eða Pimenta ...................2..000000 00. 100% 
09.05 00 Vanilla ....................0000.0. eens 100% 
09.06 00  Kanill og kanilblóm .................02.00000 000... 100% 
09.07 00  Negull, heill, negulnaglar og negulstilkar ........................... 100% 
09.08 00  Múskathnetur, múskatblóm og kardamómur ..............00...0.... 100% 
09.09 00  Anís, stjörnuanís, finkull, kóríandri, rómverskt kúmen, kúmen og einiber 100% 
09.10 Blóðberg, safran, lárviðarlauf; annað krydd: 

01 Síldarkrydd, blandað, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjår- 
málaráðuneytisins ......................0.000 00... 2% 

09 Annars ..............000.00n ner 100%
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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, ris án ytra hýðis og silfurhýðis, póleraður rís og brotris, en ekki 

frekar unninn rís. 

10.01 00 Hveiti og meslín .............0000000 0. eresnn nn 0 
10.02 00 Rúgur ..….....000eeeeeeeeesereesessneneseseenssnrnesnrerennnene 0 
10.03 00. Bygg ......0.00000000.snnn ns 0 
10.04 00 Hafrar ......000000reeseeeeseseneseneeenenereeeneseeneseneeese 0 

10.05 00 Maís .............eeeensssssssss rr 0 
10.06 Rís: 

Rís, með eða án ytra hýðis, en ekki frekar unninn: 
11 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........00000 0000... 0 

19 Í öðrum umbúðum .........0.00000. 00 renn 0 

Annar rís: 

21 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .......0.0.000. 0... 0... 0 
29 Í öðrum umbúðum ..........0000.nsn eens 0 

10.07 00  Bókhveiti, hirsi, kanarífuglafræ og dúrra; annað korn ................ 0
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11. kafli. 

Malaðar afurðir; malt; sterkja; glúten; inúlín. 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki: 

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

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

19.02). Mjöl, sem aðeins hefur sætt hitameðferð til þess að auka bökunarhæfni þess, 

telst hins vegar til þessa kafla. 

c. Steiktar maísflögur (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. 

11.01 Mjöl úr korni: 
Mjöl úr hveiti eða úr meslini: 

11 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna 2... 0 
12 Í öðrum umbúðum ...............0.0. 00. 0 

Annað mjöl úr korni: 
21 Byggmjöl ..........00000000 00. 0 
22 Maísmjöl ..........00000000 005. 0 
23 Rísmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ..................... 0 
24 Rísmjöl í öðrum umbúðum .........00000000 0000 0 
25 Rúgmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ..............0..... 0 
26 Rúgmjöl í öðrum umbúðum ........00000000 0000 nn nn 0 
29 Annars ........2220000. 000 0 

11.02 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: 

10 Hveitigrjón og meslingrjón .........0..2.00000.000 rn 0 
Önnur grjón úr korni: 

21 Maís kurlaður ............000000000 0000 0 
22 Hafragrjón í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ................ 0 
23 Hafragrjón í öðrum umbúðum ...............0.00000 000... 0 
29 Annars ............00000 0000 0 
30 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 ...........222000. een 0 

11.03 Mjöl úr belgávöxtum, sem teljast til nr. 07.05: 
01 Mjöl úr þurrkuðum, afhyddum, flysjudum eða klofnum belgávöxt- 

um, í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ...................... 0 

09 Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, flysjuðum eða klofnum belgávöxt- 
um, í öðrum umbúðum ..........0.....0000.000n rr 0 

11.04 00 Mjöl úr ávöxtum, sem teljast til einhvers númers í 8. kafla .......... 50% 
11.05 Mjöl, grjón og flögur úr kartöflum: 

01 smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............0..........0.. 15% 
09 Í öðrum umbúðum .................0 00... 15% 

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

01 Maníókamjöl til skepnufóðurs ................0.00 0000... 0 
09 Annað .......000000 0000. 15% 

11.07 00 Malt, óbrennt eða brennt ..............0..000.. esne 35%
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11.08 Sterkja og inúlín: 
01 Kartöflusterkja í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............. 
02 Kartöflusterkja í öðrum umbúðum ........00000000 00. 00nn 000. 
03 Önnur sterkja og inúlín í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....... 
09 Önnur sterkja og inúlín í öðrum umbúðum .........0...00..0..... 

11.09 00  Glúten og glútenmjöl, einnig brennt ...........00000000 000 nn. 00... 

A3
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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, oliuvalmúafræ og 
kopra. Kókoshnetur (nr. 08.01) teljast ekki til þessa númers og ekki heldur olívur 
(7. eða 20. kafli). 

2. a. 

b. 

Til nr. 12.03 telst m. a. rófnafræ, grasfræ og annað grænfóðurfræ, blómafræ, 
matjurtafræ, trjáfræ, ávaxtafræ, fræ af umfeðmingsgrasi og úlfabaunum. 
Eigi flokkast i nr. 12.03 vörur þær, sem teljast til nr. 07.05 (þurrkaðir belg- 

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

og aldin) né fræ og aldin, er teljast til nr. 12.07. 
3. Til nr. 12.07 teljast m. a. eftirtaldar plöntur og plöntuhlutar: Basilikum, borasurt, 

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

Til nr. 12.07 teljast hins vegar ekki: 

2
0
 

12.01 

12.02 

12.03 

12.04 

12.05 
12.06 
12.07 

12.08 

12.09 
12.10 

Olíufræ og olíurik aldin (nr. 12.01). 
Lyfjavörur, er teljast til 30. kafla. 

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

Efni til sótthreinsunar, til varnar gegn skordýrum, sveppum og illgresi og þess 
háttar efni, er teljast til nr. 38.11. 

Olíufræ og olíurík aldin, heil eða sundurskorin: 
10 Jarðhnetur ............2.0000000 0 20% 
20 Kopra .......2....0000 0000 20% 
30 Pálmahnetur og kjarnar ..................0 0000 20% 
40 Sojabaunir .........2.2020200 000 20% 
50 Línfræ ............00. 20 20% 
60 Baðmullarfræ..............0...0 00. 20% 
70 Rísínusfræ .............0...0.. 0. 20% 
80 Önnur „2... 20% 
00 0 Mjöl ófitusneytt, úr olíufræjum eða olíuríkum aldinum, þó ekki mustarðs- 

Mjöl .............00000n rr 20% 
Fræ, aldin og sporar til sáningar: 

01 Grasfræ i 10 kg umbúðum og stærri ..........0.0..00 0000... 0 
09 Annað „.........02000000 000 0 
00 Sykurréfur, heilar eða sundurskornar, nýjar, þurrkaðar eða malaðar; 

sykurreyr ................20000 0000 40% 
00 — Síkoríurætur, nýjar eða þurrkaðar, heilar eða sundurskornar, óbrenndar 0 
00 Humall og humalmjöl (lúpúlím) ..................0.00 0000. 35% 
00 Plöntur og plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin af trjám, runnum og 

öðrum plöntum), sem aðallega eru notaðir til framleiðslu á ilmvörum, 
lyfjavörum eða efnum til varnar gegn skordýrum, sveppum eða þess háttar, 
nýir eða þurrkaðir, heilir, sundurskornir, malaðir eða muldir .......... 40% 

00 0 Jóhannesarbrauð, nýtt eða þurrkað, einnig mulið eða malað, en ekki 
frekar unnið; aldinkjarnar og önnur jurtaefni, sem aðallega eru notuð 
til manneldis, ét. a. ....................0000 0000 70% 

00 Hålmur og hýði af korni, óunnið eða saxað, en ekki frekar unnið ...... 35% 
00 Beðjur, kálrófur og aðrar fóðurrófur, hey, Iucerne, smári, esparsettur, 

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

Hráefni úr jurtaríkinu til litunar og sútunar; jurtalakk; kolvetnisgúmmií, 

náttúrlegur harpix og aðrir jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu. 

Athugasemd: 

Til 13.03 telst m. a. lakkrísextrakt, pyrethrumextrakt, humlaextrakt, alóeextrakt og 

ópíum. Til þessa númers telst ekki: 

a. Lakkrísextrakt 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 olía og vatnsupplausnir af slíkum olíum (nr. 33.05). 

ij. Náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka og þess háttar teygjanleg efni (nr. 40.01). 

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

jurtaríkinu; náttúrlegir harpixar, gúmmíharpixar og balsöm: 
01 Gúmmí arabikum ......0000eeueeseeenereeneseeesneneennnnee 30% 
02 Skellakk ........00000000 00 0neenssssnsss nens 30% 
09 Annað .......000000 00 renn 30% 

13.03 Jurtasafar og extraktar år jurtarikinu; pektinefni, pektinåt og pektåt; 
agar-agar og önnur plöntuslím og hleypiefni unnin úr efnum úr jurtaríkinu: 

01 Pektín ERE ERE REEL nn 35% 
02 Lakkrísextrakt í 4 kg blokkum eða stærri og fljótandi lakkrisex- 

trakt, eða lakkrísduft, á 3 lítra ílátum eða stærri ............. 40% 

03 Lakkrísextrakt annar ...........00000000 0... e ns nn 100% 
09 Annað ........0.00.00000enensse sr 40%
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14. kafli. 

Flétti- og útskurðarefni úr jurtaríkinu; önnur efni úr jurtaríkinu 

ótalin annars staðar. 

Athugasemdir: 

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

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

3. Til nr. 14.02 telst ekki tréull (nr. 44.12). 

4. Til nr. 14.03 teljast ekki tilsniðin knippi til burstagerðar (nr. 96.03). 

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.... 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 ...................0.... 30% 

14.04 00 Hörð fræ, kjarnar, skurnir og hnetur til útskurðar, svo sem filabeins- 
og steinhmetur .....................0.00 000. n nn 30% 

14.05 00 Önnur efni úr jurtaríkinu, ét. a. .............0000.0 0000. 35%
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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 svínum 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 kemiskt 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 oliufótur), einnig sterinbik, ullar- 

feitibik og glyserólbik telst til nr. 15.17. 

15.01 00 Feiti af svínum og fuglum, brædd eða pressuð ..........000..0000... 70% 

15.02 00 Feiti af nautgripum, sauðfé og geitum, óbrædd; tólg framleidd úr slíkri 

feiti (þar með talin „premier jus) ...........2000000 000... nt... 70% 

15.03 00  Svinafeitisterin (lardstearin), oleosterin (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 klaufaolía, beinafeiti og 

úrgangsefnafeiti) ...........2...02000000nneeeennnnnr rn 35% 

15.07 Feiti og feit olía úr jurtaríkinu, hrá, hreinsuð eða hreinunnin: 

81 Sojabaunaolía ........000ereeeereenee rese ener rkntnrernrnnre 10% 

82 Baðmullarfræsolía .........20.22.00 0000 neennenn ner 10% 

83 Jarðhnetuolía ...........2000.. 2000 30% 

84 Ólívuolía .........0.20000s rss 30% 

85 Sólrósarolía ...........000000 sess 35% 

86 Rapsolía, colzaolía og mustarðsolía .........00000000 unun nennt 35% 

87 Línolía ..............0000 eens 30% 

88 Pálmaolía ...........02000..0neevaes nr 30% 

89 Kókosolía ...........0.00 000 enn 30% 

91 Pålmakjarnaolia ...........220.0. 0. er sanns 30% 

92 Rísínusolía ..............022000000nn nr 35% 

93 Önnur ........00 ens 35% 

15.08 Olía úr jurta- og dýraríkinu, soðin, oxyderuð, vatnssneydd (dehydrated), 

meðhöndluð með brennisteini, blásin, pólymeriseruð eða umbreytt með 

öðrum hætti: 
01 Línolía ..........00..0000000eennnsr sn 30%
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15.10 

15.11 
15.12 

15.13 
15.14 
15.15 
15.16 
15.17 

11 

12 
19 
20 
00 

01 
02 
03 
09 
00 
00 
00 
00 
00 

22 26. februar 1969. 

Feitisýrur, súr olía frå feitihreinsum, feitialkóhól: 

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

greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................... 
Sterín (blanda af palmitínsýru og sterínsýru) ................... 
Aðrar .......000000000002 nn 

Glyseról, glyserólvatn og glyseróllútur „..............0...00..000000... 
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: 

Sojabaumaolía ........0.000000.000 ene 
Baðmullarfræsolía ...........000000000.0000 sneen krennenee 
Aðrar olíur úr jurtaríkinu ..............200.00. 000... nn 
Olíur úr dýraríkinu ...............0..0000. 0000 

Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard), og önnur tilbúin matarfeiti 
Spermacet (hvalraf), hrátt, pressað eða hreinsað, einnig litað .......... 
Býflugnavax og annað skordýravax, einnig litað ..................... 
Vax úr jurtaríkinu, einnig litað .......................0.0....00.... 
Leifar frá hreinsun á feiti, feitri olíu eða vaxi úr jurta- og dýraríkinu .. 

2% 
30% 
30% 
35% 
35% 

10% 
10% 
30% 
35% 
70% 
35% 
35% 
35% 
35%
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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 i 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 .............0.0.2200....n renn 000... 100% 

16.04 00 Fiskur, tilreiðdur eða niðursoðinn, þar með talin styrjuhrogn og eftirlík- 

ingar þeirra ............02..0.000.ecnecnn sense 100% 

16.05 00  Krabbadyr og lindýr, tilreidd eða nidursodin ...............000000... 100%
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17. kafli. 

Sykur og sykurvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Sykurvörur, sem í er kakaó (nr. 18.06). 
b. Kemískt hreinn sykur, nema sykrósi, glúkósi og laktósi (nr. 29.43); eða 
c. Lyfjavörur (30. kafli). 

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

17.01 Rófu- og reyrsykur í föstu formi: 
10 Óhreinsaður rófu- og reyrsykur í föstu formi ....... 0 

Hreinsaður rófu- og reyrsykur í föstu formi: 
21 Molasykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna................... 0 
22 Molasykur í öðrum umbúðum ................0.000 000... 0 
23 Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ................... 0 
24 Strásykur í öðrum umbúðum .................0.0.000 00. 000... 0 
25 Púðursykur ..............00.00.0200.0 0 0 
26 Sallasykur (flórsykur) ....................000. 0... 20% 
27 Steinsykur (kandis) .................0.0.%00 00. 000 nr. 20% 
29 Annar ..........2.0000000 00 20% 

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

01 Drúfusykur (glúkósi) 2..…......0ssseeeeeeeeeeeeneserenenveee 70% 
02 Hunangsliki, einnig blandad náttúrlegu hunangi ................ 70% 
03 Síróp .....00000..0000 00 0ne nn 100% 
09 Annað ..............00000. 0000. 100% 

17.03 Melassi, einnig aflitaður: 
01 Melassi til fóðurs ........................00. 0000. en 0 
02 Melassi til manneldis ....................00000..0 000. 20% 

17.04 Sykurvörur, sem kakaó er ekki í: 
01 Lakkrís sykradur og lakkrisvårur ............0.0000.0.0.0000.. 100% 
02 Möndlumassi blandaður sykri, og persipan, í 10 kg blokkum og 

BÉÆITI „......00.00...0000 rns 70% 
03 Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur ...….....................… 100% 
04 Tyggigúmmí, húðað með sykri og óhúðað .................0.... 100% 
05 Karamellur ....................0..00000 000 100% 
09 Aðrar ..........0.0.0 0000 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%
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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 kakað, þó ekki þær, sem taldar eru í 1. athugasemd hér á undan. 

18.01 00  Kakaóbaunir, heilar eða muldar, einnig brenndar ...........00.0..... 40% 

18.02 00  Kakaóhýði og kakaóúrgangur ..........0.0.0.00..00 eeen ene nen 000... 40% 

18.03 00  Kakaódeig (þar með talið kakaódeig í stykkjum), einnig þótt feitin hafi 

verið dregin úr því ............000.0.000 00 0nnnnnnnerrr rðr 40% 

18.04 00  Kakaósmjör (feiti eða olía) .............000000000nnnnnnnnne ner 40% 

18.05 00  Kakaóduft ósykrað ..............0.0.0000 000 nnveennnnr rr 30% 
18.06 Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, sem í er kakaó: 

01 Kakaóduft sykrað ..........0.0.0000000.0nnnnnnnnrrrrr rr 30% 

02 Nougatmassi í 10 kg blokkum og stærri ........000..00.00.00. 70% 

03 Búðingsduft ........200ueeeseeesesrkr sr kernen errsrrnrrngeee 100% 

09 Aðrar ..........00..00 00 100% 

Á 4
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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 ......................2...0.0000 0 eens 50% 
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 ............0.20000.000 2000. 100% 
09 Annað ........2..00000 000 "50% 

19.03 00  Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur ........................ 60% 
19.04 Tapíókagrjón og sagógrjón, tapíóka- og sagólíki unnin úr kartöflumjöli 

eða annarri sterkju: 
01 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .........00..0.0000..000.. 20% 
09 Í öðrum umbúðum ,..…............ssssseeeeveeeeneeerrnenee 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 ..............000000 2000 en nr 80% 

19.07 00 Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur, án sykurs, hunangs, eggja, 
feiti, osts eða ávaxta ....................0..0000 0000 n nn #80% 

19.08 00 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaói að 
meira eða minna leyti ........................00.0... 0000... *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). 

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 i 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. 

Do
 

. 

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

með sykri, salti, sinnepi eða öðru kryddi ..............0000000.0 0... 100% 

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

01 Tómatpuré ........0.00000n seen senn 80% 

02 Aspargus niðursoðinn eða niðurlagður ..........02..00000000.... *60% 

09 Annað ........000ne nn 100% 

20.03 00 Ávextir frystir, með sykri ..............000000 000 ne nennt. 100% 
20.04 00 Ávextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar varið skemmdum með sykri (húðað, 

gljásykrað eða sykrað á annan hátt) .............20.000 00.00.0000... 100% 

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

einnig með sykri ..............000%0000.nneeennseerrrnn ran 70% 

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

vínanda: 
01 Pulpa ósykruð, í 50 kg umbúðum eða stærri ..........0...00... 40% 

09 Aðrir 2.....00 oss *50% 

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

en án vínanda: 
01 Åvaxta- og grænmetissafi, ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum 

og stærri .......0..00n nennt 40% 

09 Annar ..........00 sn #50%
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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 kaffiliki því, sem um getur í b-lið í. athugasemdar hér á undan, teljast 
til nr. 21.02. 

21.01 00 Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki; extraktar, kjarnar (essens- 
ar) og seyði úr þessum vörum ................0..00.0.. 000 70% 

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

10 Kaffiextraktar, kaffikjarnar, kaffiseyði og vörur úr þessum efnum .... 70% 
20 Extraktar, kjarnar og seyði úr tei eða maté og vörur úr þessum efnum 10% 

21.03 00  Sinnepsmjöl og lagað sinnep ..................0.0000. 0. 0000. 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 0000. 80% 
02 Bökunarduft tilreitt ...................0...000.0 0000. 100% 

21.07 Aðrar fæðutegundir, ót. a.: 
01 Afengislaus efni (konsentreradir essensar) til framleidslu å drykkjar- 

VÖFUM sees nn 40% 
02 Búðingsduft ..........0.00.0.0000 0000. 100% 
03 Neyðarmatvæli, enda beri umbúðir varanna með sér hina sérstöku 

notkun þeirra ............22000000000.n nr 20% 
04. Fæðutegundir sérstaklega gerðar fyrir sykursjúka, enda beri um- 

búðir varanna með sér hina sérstöku notkun þeirra ........... 50% 
05 Hálftilreidd kornvara ................200..0 00. 00 50% 
06 Maís niðursoðinn eða miðurlagður ...............0.0.0.0.0..00.. #60% 
09 Annars ..........0.0000.00000 0. 100%
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22. kafli. 

Drykkjarvörur, etanól (etylalkóhól) og edik. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Sjór (nr. 25.01). 
Eimað vatn og annað vatn af sams konar eða meiri hreinleika (nr, 28.58). 

Ediksýra með meira en 10% sýrustyrkleika miðað við þunga (nr. 29.14). 

Lyfjavörur (nr. 30.03). 
e. Ilmvörur, snyrti- og hreinlætisvörur (33. kafli). 

2. Etanólstyrkleiki nefndur i nr. 22.08 og 22.09 er miðaður við Gay-Lussac's alkóhól- 

mæli við 15” hita á Celcius. 

a
p
p
 

  

22.01 Vatn, ölkelduvatn og vatn með kolsýru; is og snjór: 

01 Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru ...........000.0..00.. 100% 

09 Annað .......0000000nennns RER ER RER ERER ERE RERERREREREE 0 

22.02 00  Limonadi, 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 ..............00. 000. 0nð nn nnr nr nrn 100% 
22.04 00  Drufusafi 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 .....0s0seeeeeeeereeeren ener nr 20% 
02 Hvítvín annað en rinarvin .......000uurereeereressrnnenenee 20% 
03 Rauðvín .........00.020000.nveeeeees rss 20% 
04 Rínarvín ...........000000 000 20% 
05 Sherry ......00000 00. nes sð snert 20% 
09 Önnur ..........00.0 00 20% 

22.06 00 —Vermút og annað vín úr nýjum drúfum, með bragðefnum ............ 20% 
22.07 00 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur, t. d. eplavín, peruvín og mjöður (hunangs- 

VÍ) „00.20.0000 nes sent 20% 
22.08 Etanól (etylalkóhól) ómengað, með 80% etanólmagni eða meira að rúm- 

máli; mengað etanól sérhvers styrkleika: 
01 Etanól ómengað, med 80% etanólmagni eða meira að rúmmáli .. 100% 
02 Etanól mengað, sérhvers styrkleika ...........0.0.0.0000.0.0.0.. 30% 

22.09 Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli; brenni- 

vín og aðrir áfengir drykkir; sprittblöndur með bragðbætandi efnum til 
framleiðslu á drykkjarvörum: 

01 Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúmmáli .... 100% 
02 Brennivín .........000000000nnensns sr 20% 
03 Genever .......0.0000 ne 20% 
04 Gin .....020000essrð re 20% 
05 Koníak ..........000000000 senn 20% 
06 Vodka .........000200000nnnððen sne nnen 20% 
07 Whisky .........00.0000000 000 enns senn 20% 
08 Sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á drykkjar- 

VÖTUM ........0000000 nn 20% 
09 Annað sees sr 20% 

22.10 00 Edik og edikslíki .............0.0....0000 00. en nn nn 90%
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23. kafli. 

Úrgangsefni frá matvælaframleiðslu; tilreitt skepnufóður. 

23.01 00 Mjöl og duft úr kjöti, sláturúrgangi, fiski, krabbadýrum og lindýrum, 
óhæft til manneldis; hamsar ..............000.0000 000... nn 35% 

23.02 00  Klíð og annað úrgangsefni, sem fellur til við målun, såldun eða aðra 
vinnslu korns eða belgávaxta ASS 0 

23.03 00  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 ......................... 0 

23.04 00  Olíukökur og aðrar leifar, sem falla til við framleiðslu á feiti og 
feitum sýrum úr jurtaríkinu (þó ekki leifar frá olíuhreinsum) ........ 

23.05 00  Víndreggjar, óhreinsaður vínsteinn ....................0...0000.000... 
23.06 00  Jurtaefni hæf til skepnufóðurs, ét. a. ............00.0.000000 0000. 
23.07 00  Skepnufóður blandað sykri eða melassa og annað tilreitt skepnufóður >

>
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24. kafli. 

Tobak. 

24.01 00 Tóbak óunnið; tóbaksúrgangur ...........0.0.0.0.000 0. snsnnnnn0r nn. 
24.02 Tóbak unnið; tóbakssósa og tóbaksextrakt: 

10 Vindlar þ. á m. smávindlar ..........22222..000e nn 
20 Vindlingar ............222000 00... 

Annað unnið tóbak: 
3l Reyktóbak ..........200000. nes snsernrr ner 

39 Annars sees eee eee reverse
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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 

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

28.02). 
b. Járnoxyd-jarðlitir, sem innihalda járnsambönd að jafngildi minnst 70% miðað 

við þunga af Fe203 (nr. 28.23). 

c. Lyfjavörur (30. kafli). 
d. Ilmvörur, snyrti. og hreinlætisvörur (nr. 33.06). 

e. 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). 

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

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

(nr. 90.01). 
h. Rit- og teiknikrit; klæðskera- og billardkrit (nr. 98.05). 

25.01 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 .........0...000000ne0ene 5% 

02 Fóðurgalt .............0000000 00. 0 
09 Annad ......00000000 000 1000 kg 1 kr 

25.02 00  Brennisteinskís, ekki brenndur ....................00.. ee vvvvv... 20% 

25.03 00  Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur (sublimed), felldur eða 
hlaupkenndur (colloidal) ............00000.0..0nnn0rer rr 20% 

25.04 00  Náttúrlegt grafít ................0000000000000nere rr 35% 
25.05 00  Nåttårlegur sandur hvers konar, einnig litaður, þó ekki målmsandur, sem 

telst til nr. 26.01 ..................0.000000 0000 30% 
25.06 00  Kvarz (þó ekki náttúrlegur sandur); kvarzitsteinn, einnig í söguðum eða 

tilhöggnum stykkjum, en ekki slípaður eða frekar unninn ............ 35% 
25.07 00 Leir (t. d. kaólín og bentonit), andalúsít, cyanit og sillímanít, einnig brennt 

(þó ekki þaninn leir, sem telst til nr. 68.07); múllít; chamotteleir og dínas- 
leir .........2222000000 esas 30% 

25.08 00 Krít .............2000000 eeen 35% 
25.09 00  Jarðlitir, einnig brenndir eða blandaðir innbyrðis; náttúrlegur járngljásteinn 35%
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25.10 

25.11 

25.12 
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00 

00 
00 
00 

00 
00 

Nåttårleg kalsíum- og kalsíumalúmínfosföt, apatít og kalsiumfosfatrik krít: 

Til áburðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 

neytisins .....000000000 nennt sten 

Annað ........000000 nn 

Náttúrlegt baríumsúlfat (þungspat), náttúrlegt baríumkarbónat (witherít), 

einnig brennt (þó ekki baríumoxyð) .......0.20000000 0000 nn... 

Kísilsalli og önnur þess konar kísilsýrurík jarðefni (t. d. kísilgúr, infúsóríu- 

jörð, díatómjörð) með rúmþyngd 1 eða minna, einnig brennt .......... 

Vikursteinn (pimpsteinn); smergill; náttúrlegt kórund, náttárlegt granat 

og önnur náttúrleg slípiefni, einnig hitameðfarin ................... 

Flögusteinn, einnig í söguðum og tilhöggnum stykkjum, en ekki slípaður 

eða frekar unninn ..........0.00200 0000 nes rn nn ennen knrenssenee 

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 .......0000000 ner 

Smásteinar og mulinn og brotinn steinn (einnig hitameðfarið), mulningur, 

asfalthúðaður mulningur og önnur möl, sem venjulega er notuð í stein- 

steypu, til vega- eða járnbrautarlagningar o. þ. h.; tinna og fjörumöl, 

einnig hitameðfarið; korn og spænir (einnig hitameðfarið) og duft þeirra 

steintegunda, sem teljast til nr. 25.15 eða 25,16 .............0..000... 

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

en ekki slípað eða frekar unnið; samrunnið dólómít (þar með tjöruborið 

dólómít) ......0..0.2000 000 rrnrr nr nennt 

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

umoxyd) .....000000. 0000 r nn 

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

efnum (þó ekki gips til tannlækninga): 
Gips óunnið, einnig malað ........0...0.0000..eennenrenrenr00.. 

Annað .....0.0.0.0000 000 

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

vinnslu ...........00.00000.neee ns 

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

kalsíumhydroxyd) ........0.00.0000nseeennneennnnrt rn 

Portlandssement, alúmínatsement, slaggsement, og annað hydrólískt 

sement, einnig litað eða sem sementsgjall .....................2.... 

Asbest ........02200000ne enn 

Merskúm (einnig í slíÍpuðum stykkjum) og raf; plötur, stengur o. þ. h., 

sem er gert úr samanlímdu en ekki frekar unnu merskúmi eða rafi; harð- 

kol (jet) .....000002000 000 rrnnnee rns 

Gljásteinn (glimmer) (þar með talin glimmerblöð), gljásteinsúrgangur .. 

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

slípað eða frekar unnið; talk (talksteinn) .................0000000.. 

Náttúrlegt krýólít og náttúrlegt chiolít ..............000.00000 0000... 

Náttúrleg arsensúlfíd ..............0..00.00002000 cn ann rrnn 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 ............22.000000000nnner enn 

Feldspat, leucit, nefelín og nefelsyenít; flússpat ...............2..0... 

Náttúrlegt strontíumkarbónat (einnig brennt), þó ekki strontíumoxyd; 

jarðefni, ét. a.; brotin leirvara ............20000.00necnneennr. 0...
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26. kafli. 

Målmgryti, gjall og aska. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesit), einnig brennt (nr. 25.19). 
b. Tómasgjall (nr. 31.03). 
c. Gjallull, steinull og önnur þess háttar ull úr jarðefnum (nr. 68.07). 
d. 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 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 getur talizt venjuleg í málm- 
iðnaði. 

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

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

81 Jårngryti (þó ekki brennt brennisteinskis) ......................... 20% 
82 Brennisteinskís ...............00....0. even even vennnnee 20% 
83 Kopargrýti ........0000000000 renees enrnneee 20% 
84 Nikkilgryti .......02..2.00 0 20% 
85 Alimingryti (bauæite) ........0....0.0200 2200 20% 
86 Blýgrýti „00.00.0200... 20% 
87 Zinkgryti ........000.0.000 rr 20% 
88 Tingryti ..............00 0 20% 
89 Mangangrýti ...........00..2000. 0 20% 
91 Krømgryti ............2..00.002 0 20% 
92 Wolframgrýti ...........000 00 20% 
93 Títan-, vanadín-, molybden-, tantal- og sirkongrýti ................ 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 Uranium- og thóríum-grýti ...........0000.0. 20% 
97 Gull náttúrlegt, óhreinsað ................2.0...0 0. 20% 

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

ur er Í eða málmsambönd ...................2...0.0 0000. .n 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, önnur en hreint metan, sem 

telst til nr. 27.11; eða 

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 og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum (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 .......0.0000000 renn 1000 kg 2 kr. 
20 Steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum (þó ekki 

steinkol) ..........200.00 000 enn nss rn 1000 kg 2 kr. 

27.02 00  Brúnkol og brúnkolatöflur ............0000000000 0000. 000. 1000 kg 2 kr. 

27.03 00 Mór, mótöflur og mómylsma ...........0000000 0... ....... 1000 kg 2 kr. 

27.04 00 Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó ........ 1000 kg 2 kr. 

27.05 00  Gaskoks ..........0..0.00sens ens 1000 kg 2 kr. 

27.06 Koltjara, brúnkolatjara, mótjara og önnur jarðtjara, einnig tjara eimd 

að nokkru leyti, tjara framleidd úr blöndu af biki ásamt kreósótolíu eða 
ásamt annarri olíu framleiddri úr koltjöru með eimingu: 

01 Netjatjara o. þ. h. til netjagerdar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........0000000 00.00.0000... 2% 

09 Önnur ......0.00000 neee 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 .........0022000.0. 0000... 35% 
20 Bikkoks ..........00000000 0. 35% 

27.09 00  Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, óhreins- 
adar ......0.2002.000.n0 nes 100 kg  35au. 

27.10 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, hreinsaðar; vörur 
ótaldar annars staðar, sem í er minnst 70% af jarðolíum eða olíum fengn- 
um úr tjörukenndum steinefnum miðað við þunga, enda séu þessar olíur 
einkennandi fyrir vörurnar: 

10 Jarðolía hreinsuð að nokkru, þar með talið „topped crude“ .... 100 kg  35au. 

Benzin: 
21 Flugvélabenzin ...........00000nneeeeeeeeerrnn nn 15% 
29 Annað benzin ..........22200000 000. 50% 

Ljósasteinolía (þar með talið þotueldsneyti) og lakkbenzín: 
31 Steinolía hreinsuð til ljósa (ljósasteinolía, kerósín) .............. 15% 
32 Þotueldsneyti (jet fuel) .........0002000000000nner errnnnes 15% 

33 Lakkbenzín (white spirit) .......00000000000evenun 30%
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Annað .....000000 0000 30% 
Gasolía (distillate fuel) ............0000000 0000 100 kg 35au. 
Brennsluolía (residual fuel oil) ........0..0.0.0 0000... 100 kg  35au. 
Smurningsolía og smurfeiti .........000.0...002 00 2% 

Aðrar: 

Íburðarefni í veiðarfæri ....................0..00 0. 2% 
Ryðvarnarefni og ryðolía ...........2..22200000 0000 35% 
Ånnars ........2200000 0. 15% 

Petróleumgas og önnur loftkennd kolvatnsefnissambönd: 
Gas til eldsneytis og lýsingar ............0.0000.0. 0000. 00... 2% 
Ånnad .......222220000 ene 35% 

Vaselín .............22200000 000 35% 
Parafín, smákristallað vax, móvax, ósókerít, ceresín, montanvax og aðrar 

vaxtegundir af mínerölskum uppruna, einnig litað ................... 30% 
Jarðolíubítúmen, jarðolíukoks og önnur úrgangsefni frá jarðolíum eða 
olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum: 

Jarðolíukoks .................2.000 nen nnenenesnnnnee 35% 
Ánnað ......0....0 0 35% 

Bítúmen og asfalt, náttúrlegt, bítúmenskífa, asfaltsteinn og tjörusandur 35% 
Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, náttúrlegu bítúmeni, 
jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða jarðtjörubiki (t. d. asfaltmastix og 
»cut backs") ............000000000 00 nn 35% 
Rafmagn ..............2.20000 00 0ern nn 2%



26. febrúar 1969. 37 Nr. 3. 

VI. flokkur. 

Kemisk og önnur svipuð framleiðsla. 

Athugasemdir: 

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

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

tollskrárinnar. 

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

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

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

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

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

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

þeim, sem leiðir af fyrri tölulið (1). 

28. kafli. 

Ólífræn kemísk efni, lífræn og ólífræn sambönd góðmálma, sjaldgæfra 

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, kemísk frumefni og skýrgreind kemisk sambönd, einnig þótt þau séu 

blönduð óhreinindum. 

b. Vatnsupplausnir þeirra efna, sem nefnd eru hér að ofan í a-lið. 

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

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

eða sökum flutningahæfni og upplausnarefnið geri efnið sjálft ekki hæfara til 

notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 

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

efnum nauðsynlegum til að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða í 

flutningi. 

Auk dithíonita (hydrósúlfit), sem haldið er í óbreyttu ástandi með lifrænum efnum, 

og súlfðoxylata (nr. 28.36), karbónata og perkarbónata ólifrænna basa (nr. 28.42), 

einfaldra og komplexra cyanida ólifrænna basa (28.43), fúlminata, cyanata og tið- 

cyanata ólifrænna 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 kolefna- 

sambönd til þessa kafla: 

a. Oxyd kolefnis, blásýra, fúlmin-, ísócyan-, tiócyan- og aðrar einfaldar eða komplexar 

eyanósýrur (nr. 28.13); 

. Oxyhalógenid kolefnis (nr. 28.14); 

c. Dísúlfid kolefnis (nr. 28.15); 

d. Tíiðkarbónöt, selenókarbónöt, tellúrkarbónöt, selencyanöt, tellúróeyanöt, tetra- 

tiðcyandiamminókrómöt og önnur komplex ceyanöt lífrænna basa (nr. 28.48); 

e. Fast vatnsefnisperoxyd (nr. 28.54), kolefnisoxysúlfid, tiókarbónylhalógenid, 

cyanógen — halógenid og cyanamid og málmderivatar þeirra (nr. 28.58) aðrir 

en kalsíumeyanamid, sem inniheldur ekki meira en 25% af köfnunarefni miðað 

við þunga, og þurrt anhydrid (31. kafli). 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Natríumklórid og önnur steinefni, sem teljast til V. flokks tollskrárinnar.
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b. Framleiðsla, sem heyrir jafnt hinni ólifrænu sem lífrænu 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. 

Ólifræn efni, sem notuð eru í ljósnæma liti (nr. 32.07). 
e. Gervigrafit (nr. 38.01), eldslökkvandi efni í hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars 

konar hylkjum til notkunar í sama skyni í nr. 38.17, blekeyðandi efni í smásölu- 
umbúðum í nr. 38.19, tilbúnir krystallar (þó ekki til ljóstækniáhalda) úr 
magnesíumoxydi eða úr halógenidum alkalí- eða jarðalkalimálma, enda vegi 
hver krystall a. m. k. 2% g (nr. 38.19). 

í. 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 halógenidum alkali- 
málma eða jarðalkalímálma (nr. 90.01). 

ae
 

4. Kemiskt skýrgreindar komplexar sýrur myndaðar úr málmleysingjum, er teljast til 
undirkafla II, og sýrur myndaðar úr málmum, er teljast til undirkafla IV, skulu 
teljast til nr. 28.13. 

5. Til nr. 28.29—28.48 teljast einungis sölt og peroxysölt málma og ammóníums. 
Nema annað leiði af orðalagi einstakra tollskrárnúmera, teljast tvöföld sölt og 

komplexsölt til nr. 28.48. 

6. Til nr. 28.50 telst einungis: 
a. Eftirtalin kljúfanleg kemisk frumefni og ísótópar: Náttúrlegt úranium og úraníum- 

ísótópar 233 og 235, plutonium og plútoníumisótópar. 
b. Eftirtalin geislavirk kemisk frumefni: Technetíum, prómethium, pólóníum, astatine, 

radon, francíum, radíum, actinium, protactinium, neptunium, americíum, 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 lífræn sambönd þessara frumefna eða ísótópa, 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 iísótópa eða ólífræn eða lífræn sambönd þeirra. 

f. Hylki gerð geislavirk í kjarnakljúfa, litt geislandi eða nýgeisluð. 
Hugtakið ísótópar, sem notað er hér að ofan og í skýrgreiningu á nr. 28.50 og 

28.51, felur einnig í sér efni með auknu innihaldi isótópa, en hvorki kemisk frum- 
efni, sem finnast í náttúrunni sem hreinir ísótópar, né úranium breytt í U 235. 

7. Fosfórjárn (ferrifosfíd), 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. Kemísk frumefni. 

28.01 Halógen (flúor, klór, bróm og joð): 
10 Klór ............000. 0200. 35% 
20 Ánnað ..........0.000.02 00 35% 

28.02 00  Brennisteinn, þurreimdur (sublimed), eða felldur; hlaupkenndur (colloidal) 
brennisteinn ...................0...02.0000 0000 35% 

28.03 00 Kolefni (t. d. sét, antracensvart og acetylensvart) ................... 35% 
28.04 Vatnsefni, eðalgös og aðrir málmleysingjar: 

10 Súrefni .............0.00n0 nr 35% 
20 Köfnunarefni ............0..00.0 35% 
30 Vatnsefni og eðalgös ...................0 000. 35% 
40 Ánnað ..........0.0002 0000 35%
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28.05 

28.06 
28.07 
28.08 
28.09 
28.10 
28.11 
28.12 
28.13 

28.14 
28.15 

28.16 
28.17 

28.18 
28.19 
28.20 

28.21 
28.22 
28.23 

28.24 
28.25 
28.26 
28.27 
28.28 

28.29 
28.30 

28.31 
28.32 
28.33 

Alkali-, jarðalkalí- og sjaldgæfir jarðalkalímálmar; yttríum og scandium; 

kvikasilfur: 
Kvikasilfur .......2..0.0.00 en unnur nernrsnrnnrnr nr 

Annað ..........000 000 

II. Ólífrænar sýrur og oxyd málmleysingja. 

Saltsýra og klórsúlfónsýra ............0.000. 000. nneen nennt. 

Brennisteinsdíoxyd ............0.000000nneeennnrre rns 

Brennisteinssýra, oleum ...........00%0senenererrrrnnnnnnnnr re 

Saltpéturssýra, nítreringssýra .........20.000000 000 nrnneneenn rn. 

Fosfórpentoxyd og fosfórsýra (meta-, ortó- og pyró=) ...0.00000000... 

Arsentríoxyd, arsenpentoxyd og arsensýrur .....0...0000000.0. 00... 

Bóroxyd og bórsýra .......0020000000nennnrrnnrrnnrrn nn 

Aðrar ólífrænar sýrur og önnur súrefnissambönd málmleysingja (þó ekki 

vatn): 
Kolsýra (koldíoxyd) .......0.00000. een ennenennenrenner ern 

Annars .........00es sr 

III. Halógen- og brennisteinssambönd málmleysingja. 

Halógeníd og oxyhalógeníd málmleysingja .........000.000000 0... ... 

Súlfíd málmleysingja; fosfórtrísúlfíd „..........0......00000 0... n 00... 

IV. Ólífrænir basar og oxyð, hydroxyd og peroxyd málma. 

Annnóníak, vatnssnautt eða í vatnsupplausn ........02.0...00 0000... 

Natríumhydroxyd, kalíumhydroxyd, peroxyd natríums og kalíums: 

Vítissódi (natríumhydroxyd) ......0.0002. een nunna nnnr rn 

Kalíumhydroxyd, peroxyd natríums og kalíums: 

Kalíumhydroxyd .......00000000eeenneerennsrrrnn nr 

Peroxyd natríums og kalíums .........000.000 0... 0000... 

Oxyd, hydroxyd og peroxyd magnesíums, strontíums og baríums ...... 

Zinkoxyd og zinkperoxyd .........0000020eeenanerennnneernn nr 

Alúmínoxyd og alúmínhydroxyd, tilbúið kórundum: 

Alúmínoxyd og alúmínhydroæyd .........20000 en nan nnrr ne 

Tilbúið kórundum .........0...00 00 nnn renna 

Krómoxyd og krómhyðroxyd ..........00..0000eennrennrrn nn 

Manganoxyd ...........0.000%.00rnnnenennnserr nr 

Járnoxyd og járnhydroxyd, þar með talinn leirlitur, enda innihaldi hann 

járnsambönd, sem nema 70% eða meira miðað við þunga, reiknað sem 

Fe0, ......000000 nennt 

Kóbaltoxyd og kóbalthydroxyd ...........0000000eeennnnerenn rr. 

Títanoxyd .............000000 0000 

Tinoxyd (stannóoxyd og stanníoxyd) .........20000000... ARNA 

Blýoxyd; blýmenja og gul menja ........000%22000nnnccen nn 

Hýdrazín og hydroxylamín og ólífræn sölt þeirra; aðrir ólífrænir basar og 

málmoxyd, hydroxyd og peroxyd ......0000000.00 enn 

V. Málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna. 

Flúóríd, silikóflúóríd, flúórbóröt og önnur flúórsölt .................. 

Klóríd og oxyklóríd: 
Kalsíumklóríð .........0002000. 0000 er ernnrr nn 

Annað .......0.000.00ne nn 

Klórit og hypóklórit ............000000000eeeennnerernnnnrr nr 

Klóröt og perklóröt .............000200000nneerrasseeennnree rr 

Brómíd, oxybrómíd, brómöt, perbrómöt og hypóbrómit................
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28.34 
28.35 
28.36 

28.37 
28.38 
28.39 

28.40 
28.41 
28.42 

28.43 
28.44 
28.45 
28.46 
28.47 
28.48 

28.49 

28.50 

28.51 

28.52 

28.53 

28.54 
28.55 
28.56 

28.57 
28.58 

00 

00 

00 

00 

00 
00 

10 
20 
00 
00 
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Jódíd, oxyjódíd, jódöt og perjódöt ................0.00.000.000 00. 
Súlfíd; pólysúlfíd .....................0....... 0. 
Díthíonit, einnig þótt þau séu blönduð lífrænum efnum til að halda þeim 
í óbreyttu ástandi, enn fremur súlfoxylöt ........................... 
Súlfít og thíósúlföt ...........................0..000 00. 
Súlföt (þ. á m. álún) og persúlföt ...............0.00.0 000. 
Nítrit og nítröt: 

Natrium nitrit ...........0.....20.0 00. 
Annað .........0.000.. 000 

Fosfit, hypófosfit og fosföt ......................0.00. 00. 
Ársenit og arsenöt .......................00.0 0. 
Karbónöt og perkarbónöt; ammóníumkarbónat, sem inniheldur ammóni- 
umkarbamat: 

Natríumkarbónat (sódi) ...............0.2 0. 
Önnur 2... 

Cyaníd og cyanésålt ......................0.0 0000 
Fúlmínöt, cyanöt og tíocyanöt ...............0.0..0200 0000 
Sílíköt, venjulegt natríum- og kalíumsílíkat ......................... 
Bóröt og perbóröt .......................00. 000 

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 ................0.0000 0000 

Ólífræn eða lífræn sambönd thóríums, úraníums, sem breytt hefur verið 
í U 235, sjaldgæfra jarðalkalímálma, yttríums eða scandíums, einnig þótt 
þeim sé blandað saman ..................0.0 0000. 
Fljótandi andrúmsloft (einnig þótt eðalgösin hafi verið fjarlægð), sam- 
þjappað andrúmsloft ................0...0. 0000. . 
Vatnsefnisperoxyd (þar með talið fast vatnsefnisperoxyd) .............. 
Fosfíd .............0.....00000 00 
Karbíd (t. d. kísilkarbíð, bórkarbíd, málmkarbíð): 

Kalsíumkarbíd ....................... 0... 
Ánnað .........0. rr 

35%
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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, kemiskt skýrgreind lífræn sambönd, einnig þótt þau innihaldi óhreinindi. 

Blöndur af tveimur eða fleirum jafnhlutaefnum (isomers) hins sama lífræna 

sambands (einnig þótt séu blönduð óhreinindum), þó ekki blöndur af ísómerum 

acykliskra karbonhydrída (nema stereðísómerum), jafnt mettuð sem ómettuð 

(27. kafli). 

Vörutegundir, sem teljast til nr. 29.38—29.42, að báðum númerum meðtöldum, 

eða sykureter og sykurester og sölt beirra, sem teljast til nr. 29.43, eða vöru- 

tegundir, sem teljast til nr. 29.44, einnig þótt þær séu ekki kemískt skyrgreindar. 

Efni þau, sem nefnd eru í a, b- eða c-lið hér að ofan, uppleyst i vatni. 

Efni þau, sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan, leyst upp i öðru upp- 

lausnarefni en vatni, enda sé það vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi í 

uppleystu formi af öryggisástæðum eða sökum flutningshæfni og upplausnarefnið 

geri efnið sjálft ekki hæfara til notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 

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. i 

Diazoniumsålt afmælds styrkleika, arylid afmælds styrkleika til notkunar til teng- 

ingar vid fyrrnefndu såltin, enn fremur fastir basar afmælds styrkleika í azólitar- 

efni. 

  

2. Til þessa kafla telst ekki: 

P
a
p
e
 

i. 

Vörur, sem teljast til nr. 15.04 eða glyseról (nr. 15.11). 

Etanól (nr. 22.08 eða 22.09). 

Metan (nr. 27.11). 

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 lífræn efni, er 

festast við trefjarnar, og náttúrlegt indísó (nr. 32.05) og litir mótaðir til smásölu 

eða í smásöluumbúðum (nr. 32.09). 

Metaldehyd, hexametylentetramin og önnur sams konar efni mótuð sem töflur, 

stengur eða annað þess konar til notkunar sem eldsneyti og fljótandi eldsneyti 

til notkunar í kveikjara í hylkjum, sem ekki taka meira en 300 cmð (nr. 36.08). 

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. 
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 nítrósósubstitúentar skoðast ekki sem köfnunarefnissambönd í skýr- 

greiningu tollskrárnúmers 29.30. 

5. a. 

b. 

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. 

Esterar myndaðir úr etanóli eða glyceróli með sýrueinkennandi lífrænum sam- 

A6
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böndum, sem teljast til undirkaflanna I—VII, flokkast í sama tollskrárnúmer og 

viðkomandi sambönd með sýrueinkennum. 

c. Sölt þeirra estera, sem nefndir eru í a- og Þ-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—VIl, og úr ólífrænum bösum, teljast til sama tollskrárnúmers og viðkomandi 
sýra eða fenól. 

e. Halógeníd af karboxylsýrum teljast til sama tollskrárnúmers og viðkomandi sýra. 

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 (lifræn brennisteinssambönd) og 29.34 (önnur lífræn- 

ólífræn sambönd) taka ekki til súlfó- eða halógenderivata (hér með taldir samsettir 

derivatar), sem auk vatnsefnis, súrefnis og köfnunarefnis einungis eru myndaðir úr 

brennisteins- og halógenatómum með þess konar tengslum við kolefnisatómin, að 
samböndin beri einkenni súlfó- eða halógenderivata (eða samsettra derivata). 
Nr. 29.35 (mishringliða (heterocyclic) sambönd) tekur ekki til innri etera, innri hemi- 

acetala, metylenetera, ortódifenóla, epoxyda með brí- eða fjórliðuðum hringjum, hring- 
liða (cyclic) acetala, hringliða fjölhlutasambanda (polymers) af aldehydum, thíóalde- 
hydum eða aldiminum, anhydrída marggildra sýrna, hringliða estera af margliðuðu 
alkóhóli með marggildum sýrum, hringliða úreida, ímída marggildra sýrna, hexa- 
metylentetramins og trímetylentrínítramins. 

I. Karbonhydríd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 

vötum þeirra. 
29.01 Karbonhydríd: 

10 Styren .......00...000 rr 35% 
20 Önnur ........... 00 35% 

29.02 00  Halógenderivatar karbonhydríða ....................0.00.0000.0.000.. 35% 
29.03 00  Súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar karbonhydrída ..................... 35% 

II. Alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 
og nítrósóderivötum þeirra. 

29.04 Óhringliða (acyclic) alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 
vötum þeirra: 

10 Metanól (metylalkóhól) ............0...0000 000. 35% 
Annað: 

21 Etylenglykol (frostlögur) .........20..0.....0 0000 0 100% 
29 Annars ........000000000 0. 35% 

29.05 00  Hringliða alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra 35% 

III. Fenól og fenólalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og 
nítrósóderivötum þeirra. 

29.06 00  Fenól og fenólalkóhól .................2.2.0000 00... nn 35% 
29.07 00  Halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar fenóla og fenólalkóhóla .... 35% 

IV. Eter, alkóhólperoxyd, eterperoxyd, epoxyd með þrí- eða 
fjórliðuðum hringjum, acetöl og hemiacetöl ásamt halógen-, 

súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 
29.08 00  Eter, eteralkóhól, eterfenól, eteralkóhólfenól, alkóhólperoxyd og eter- 

peroxyd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra ...... 35%
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29.09 

29.10 

29.11 

29.12 

29.13 

29.14 

29.15 

29.16 

29.17 

29.18 

29.19 

29.20 
29.21 

29.22 
29.23 

29.24 
29.25 
29.26 

00 

00 

01 
09 
00 

00 

01 
09 
00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 

00 
00 

00 
00 
00 

Epoxyd, epoxyalkóhól, epoxyfenól og epoxyeter með þrí- eða fjórliðuðum 
hringjum ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra .... 
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 

V. Aldehyd. 

Aldehyd, aldehydalkóhól, aldehydeter, aldehydfenól og önnur aldehyd (ein- 
föld eða samsett) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti úr súrefni: 

Formaldehyd og formalín ...........0.0%000 eens s nn 
Annað .....0.200020 nr 

Halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar efna þeirra, er teljast til nr. 
20.11.........00.00 000 

VI. Keton og quinon. 

Keton, ketonalkóhól, ketonfenól, ketonaldehyd, quinon, quinonalkóhól, 

quinonfenól, quinonaldehyd og önnur keton og quinon (einföld eða sam- 
sett) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti úr súrefni ásamt 
halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þessara efna ............. 

VII. Sýrur, sýruanhydríd, sýruhalógeníd, peroxysýrur og sýru- 
peroxyd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

Einbasiskar sýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og peroxyd þeirra, 
einnig halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara sýrna: 

Ediksýra, sölt hennar, esterar og anhydríd ...............0.0... 

Annað ......002000n0 nr 
Tví- eða margbasiskar sýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur og per- 
oxyd þeirra, einnig halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þeirra sýrna 
Alkóhólsýrur, aldehydsýrur, ketonsýrur, fenólsýrur og aðrar sýrur (ein- 
faldar eða samsettar) með atómhópum mynduðum að einhverju leyti úr 
súrefni ásamt anhydrídum, halógenídum, peroxysýrum og peroxydum 
þeirra og enn fremur halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar þessara 
SÝTÐA 20.00.0020. 

VIII. Ester ólífrænna sýrna og sölt þeirra ásamt halógen-, 
súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

Ester brennisteinssýru ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósó- 

derivötum ...........2.20000 000 
Ester saltpéturssýrlings og saltpéturssýru ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 
og nítrósóderivötum .............000000 00 snar nssnr sr 
Ester fosfórsýru ásamt söltum (hér með talin laktófosföt) og halógen-, 
súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum ..............00..000 0000... 00... 

Ester kolsýru ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum 

Ester annarra ólífrænna sýrna (þó ekki af hydrógenhalógenídum) ásamt 
söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum ................ 

IX. Köfnunarefnissambönd. 

Amín (einföld eða samsett) mynduð úr atómhópum með súrefnisatómum 
að einhverju leyti ..............0220000 000 ne sn sn 
Kvaterner ammóníumsölt og hydroxyd; lesítín og önnur fosfóramínólípíd 
Amid ......0..002000n0nnnnnr rr 

35% 

35% 
35% 

35% 

35%
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29.27 00 Nítril............220.00eeeseerr rr 35% 
29.28 00  Díazó-, az6- og azoxydsambånd ...............0000000 00... 0... 35% 
29.29 00 Lífrænir derivatar af hydrazíni og hydroxylamíni .................... 35% 
29.30 00 Sambönd með annars konar atómhópum, sem að einhverju leyti eru úr 

köfnunarefni ................2000000 00... 35% 

X. Ólífræn-lífræn sambönd og mishringliða sambönd. 

29.31 00 Lífræn brennisteinssambönd ..............00.200 000. n ern 35% 
29.32 00 Lífræn arsensambönd ................0000%0 00 nnsen sn 35% 
29.33 00 Lífræn kvikasilfursambönd .................00000000 000... n nr... 35% 
29.34 00 Önnur ólífræn-lífræn sambönd ..............0..0.0.0.00. 0. 000. nn 35% 
29.35 00 Mishringlida (heterócyclísk) sambönd; núkleinsýrur ................. 35% 
29.36 00 Sulfénamid .............0000000 00 senn 35% 
29.37 00 Sultén og súltöm ............0.....20 0000 0n0 nr 35% 

XI. Próvítamín, vítamín, hormón og enzym, náttúrleg eða tilbúin. 

29.38 00  Próvítamín og vítamín, náttúrleg eða tilbúin (þar með talin náttúrleg 
konsentröt), derivatar þeirra notaðir aðallega sem vítamín, og blöndur 
þessara efna, einnig í upplausn ..............00.0000 0000 35% 

29.39 00. Hormón, náttúrleg eða tilbúin, og derivatar þeirra, notaðir aðallega sem 

hormón .............00.00 000. 35% 
29.40 Enzym: 

01 Ostahleypir ........00.000 0000. 20% 
09 Enzym (önnur en ostahleypir) ...........0%0.0 000 unn. 35% 

XII. Glykósíd og jurtaalkalóíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt 
söltum, eterum, esterum og öðrum derivötum þeirra. 

29.41 00  Glykósíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, esterum og öðrum 
derivötum þeirra ................0000000 0000. 35% 

29.42 00  Jurtaalkalóíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, esterum og 

öðrum derivötum þeirra .................000000 0000. 35% 

XIII. Önnur lífræn sambönd. 

29.43 00 Sykur, kemískt hreinn, nema sykrósi, glúkósi og laktósi; sykureterar og 

sykuresterar og sölt þeirra, nema vörur í nr. 29.39, 29.41 og 29.42 .... 35% 
29.44 00 Antibiétika ...................020..20..ns rns 15% 
29.45 00 Önnur lífræn sambönd ................0.. 0... 0 nes 35%
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30. kafli. 

Vörur til lækninga. 

Athugasemdir: 

1. Með hugtakinu lyf í nr. 30.03 er átt við vörur (aðrar en matvæli og drykki ætlað 

sykursjúkum mönnum eða öðrum sjúklingum, matvæli með auknum vítaminstyrk, 

styrkjandi drykki, ölkelduvatn), sem teljast hvorki til nr. 30.02 né 30.04 og eru 

annað hvort 
a. 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 eða mótuð, eða umbúin til smá- 

sölu á þann hátt, sem venjulegt er um læknislyf eða lvf 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. 
9. Allar vörur, sem teljast til 28. og 29. katla. 

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). 

9. 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 olia úr jurtaríkinu og vatnsupplausnir slíkra olía til 

lækninga (nr. 33.05). 

b. Tannkrem, einnig þótt það sé blandað efnum til að lækna eða koma i 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. 

f. Kassar og annað þess háttar með gögnum til hjálpar í viðlögum. 

30.01 00  Kirtlar og önnur líffæri til lækninga, þurrkuð, mulin eða ómulin; ex- 

traktar af kirtlum eða öðrum líffærum eða úr safa þeirra til lækninga; 

önnur efni úr dýraríkinu framleidd til að lækna eða koma í veg fyrir 

sjúkdóma, enda séu þau ekki talin eða innifalin annars staðar ........ 15% 

30.02 00  Antisera, bóluefni, toxín og hreinræktaður sýklagróður (hér með talinn 

smáverugróður, sem komið getur af stað gerjun, þó ekki ger) ásamt öðrum 

þess konar vörum .........00.00000 00 neee sennennrnrrnnr nr 15% 

30.03 Lyf, einnig til dýralækninga: 

01 Sælgæti (medicated sweets) .......00.00200n ene nr nr 100% 

09 Annað .......000.0eee sr 15%
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30.04 00  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% 

30.05 00 Aðrar vörur til lækninga ....................0..0...0 0000. 35%
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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. 

B. 

C. 

D. 

Vörur, sem ein eða önnur eftirgreind lýsing á við: 

1. Natríumnitrat, sem inniheldur ekki meira en 16.3% af köfnunarefni, miðað við 

þunga. 

Ammóniumnitrat, einnig kemískt hreint. 

Ammóníumsúlfatnitrat, einnig kemískt hreint. 

Ammóniumsúlfat, einnig kemiskt hreint. 

Kalsíumnitrat, sem inniheldur ekki meira en 16% af köfnunarefni, miðað við 

þunga. 

6. Kalsíummagnesíumnitrat, einnig kemiskt hreinsað. 

7. Kalsíumeyanamid, sem inniheldur ekki meira en 25% af köfnunarefni, miðað 

við þunga, einnig þótt það hafi sætt meðferð með olíu. 

8. Þvagefni (urea), sem inniheldur ekki meira en 45% af köfnunarefni, miðað 

við þunga. 
Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum, sem nefnd eru í A-lið hér að 

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

Áburður búinn til úr ammóníumklórídi eða einhverjum þeirra efna, sem nefnd 

eru í A- eða B-lið hér að ofan, og blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólifrænum 

efnum, sem ekki hafa áburðargildi, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

Fljótandi áburður úr vatns- eða ammóniakupplausn ammóníumnitrats eða þvag- 

efnis, sbr. málsgr. 1 A, eða blöndum þessara efna. 
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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. Tómasgjall. 

2. Kalsíumfosföt gerð auðleystari með upphitun, glæðingu eða bræðslu og náttúr- 

leg kalsíumalúminfosföt, sem sætt hafa sams konar meðferð. 

3. Súperfosföt (ein-, tvi- eða þriföld). 

4. Díkalsíumfosfat, sem inniheldur a. m. k. 0,2% af flúór, miðað við þunga. 

. Áburður blandaður úr einhverjum af þeim efnum, sem nefnd eru í A-lið hér að 

ofan, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

Áburður búinn til úr einhverjum þeirra efna, sem nefnd eru í A- eða B-lið hér 

að ofan, og blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum, sem ekki hafa 

áburðargildi, og skiptir hreinleiki efnanna þá ekki máli. 

3. Til nr. 31.04 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki mótaðar eða í 

smásöluumbúðum eins og lýst er í tollskrárnúmeri 31.05: 

A. 

B. 

Vörur, sem ein eða önnur eftirgreind lýsing á við: 

Óhreinsuð náttúrleg kalíumsölt (t. d. karnallit, kainit, sylvinit). 

Óhreinsuð kalíumsölt fengin sem úrgangur við framleiðslu á sykurrófnamelassa. 

Kalíumklórid, einnig kemískt 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% K20 miðað við 

þunga. 
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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4. Ammóníumfosföt, sem innihalda 6 mg eða meira af arseni í hverju kg, teljast til 

nr. 31.05. 
5. Magnhlutföll þau, sem um er getið í málsgreinunum 14, 2A, 3A og 4, skulu miðast 

við þurrefni efnisins.
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6. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dýrablóð, er telst til nr. 05.15. 

hb. Aðgreind, kemískt 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. 

31.01 00  Gúanó og önnur náttúrleg áburðarefni úr jurta- og dýraríkinu, einnig 
blönduð saman, enda hafi efnin ekki sætt kemískri meðferð .......... 0 

31.02 Köfnunarefnisáburður úr steinaríkinu eða kemískur köfnunarefnisáburður: 

10 Natríumnítrat náttúrlegt ...........00.000 0000 0 
Annar köfnunarefnisáburður : 

21 Kalkammonsaltpétur ..........0...2000 0000 0 

22 Kalksaltpétur (kalsíumnítrat) ...........000%0 0000 n unun 0 
23 Tröllamjöl (kalsíumcyanamíd) .............0000000 000. n nn 0 
29 Annars ........0202002000 en 0 

31.03 Fosfóráburður úr steinaríkinu eða kemískur: 

10 Tómasgjall (thomasfosfat) ..........0....00 00. 0 
Annar fosfóráburður : 

21 Súperfosfat .........00000000 000. 
29 Annars .........02020000 ns 0 

31.04 Kalíáburður úr steinarikinu eða kemiskur: 
10 Kalísölt óhreinsuð, náttúrleg ............0000000 000. 0 

Annar kalíáburður: 
21 Kalíumklóríd .................02.000000 seen 0 
22 Kalíumsúlfat ................2.02.000000ne nr 0 

29 Annars ........0.2000000.0snr ennen een snerse 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 .......00000000.0..neennnr 0 
02 Áburður í smásöluumbúðum 10 kg eða minni, svo og áburður í 

töflum 0. þ. h. ......2.0000000ee ee 40% 
09 Annars ..........2.00.s s.s 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 teljas 

til nr. 32.04 eða nr. 32.05, ólífræn ljósnæm efni i 32.07 ásamt uppleysanlegun 

litarefnum mótuðum til smásölu eða í smásöluumbúðum í nr. 32.09). 

b. Tannöt og aðrir tanninderívatar þeirra efna, sem teljast til nr. 29.38—-29.42, 29.4: 

eða 35.01—35.04. 

. Til nr. 32.05 teljast blöndur ætlaðar til framleiðslu á avólitarefnum á spunatrefjun 

gerðar úr diazóníumsöltum og tengiliðum til myndunar litarefnisins og haldið me: 

sérstökum efnum í óbreyttu ástandi. 

. Til nr. 32.05, 32.06 og 32.07 telst einnig framleiðsla að meginstofni gerð úr tilbúnur 

lífrænum litarefnum (þar með talin pigment), litlökkum eða öðrum litandi efnum 

og sé framleiðslan ætluð til blöndunar í plast, gúmmí og önnur þess konar efni : 

litunar skyni eða til tilbúnings á litum til prentunar á vefnaði. Til þessa númer 

teljast þó ekki tilreiddir pigmentlitir, sem nr. 32.09 tekur til. 

. Til nr. 32.09 teljast upplausnir (aðrar en „collodions“) af efnum beim, sem talin ert 

í 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 olíu 

liti, enda þótt einnig sé hægt að nota þau sem pigment í distemper og aðra slík: 

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 hattböndun 

og gerð eru með þeim hætti, er hér segir: 

a. Þunnar arkir úr málmdufti (einnig góðmálmum), sem haldið er saman með lím. 

gelatini eða öðru bindiefni. 

b. Málmur (t. d. gull eða alúmin) eða pigment á pappir, plasti eða öðru berandi efn 

32.01 00  Sútunarefnaextraktar úr jurtaríkinu ...........00002.0.00 0... ........ 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 (veidarfæralitur) .........0..00000. 00... ne... 2% 

02 Bæs ......0.0.000 renn 30% 

03 Smjör- og ostalitir .........0.000000000eerrner ern 20% 

04. Öl- og gosdrykkjalitir ...........020020000eeennenncn enter. 40% 

09 Önnur .......00.000000 nr 30%, 

32.05 00 Tilbúin lífræn litarefni (þar með talin pigmentlitarefni); tilbúnir lífrænir, 

ljósnæmir litir; bleikjandi lífræn efni, er festast við trefjarnar; náttúrlegt 

indigå .........002.00 000 raðar nennt 25% 

32.06 00 Litlökk (súbstrat pigment) ..,......00.000000 00 ee nr nrnrr rr nr renn. 30%
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Önnur litarefni; ólífrænir, ljósnæmir Litir: 

Jarðlitir syntetískir .....................0.... 25% 
Málningalitir þurrir ...................... 0. 25% 
Annað „.......0.0.00 0000 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 .......................... 40% 
Lökk, tær eða með pigmenti; distemper, vatnslitir til litunar á leðri o. þ. h.; 
málning og lökk; pigment rifin í Knolíu, Jarðterpentínu, fernis eða öðrum 
svipuðum efnum notuðum við framleiðslu á málningu; prentþynnur; upp- 
leysanleg litarefni mótuð til smásölu eða í smásöluumhúðum: 

Blakkfernis .....................0000 00. 35% 
Prentþynnur ........0000...00.. 0. 40% 
Annars ..............0.00.0 20 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 „......................... 35% 
Þurrkefni ...................0.....0. 00 35% 
Kítti, spartl og önnur fylli- eða þéttiefni; ágræðslukvoða ............. 60% 
Blek, prentlitir og aðrir þess konar litir: 

Prentlitir ................0..... ennen eee eevevee 20%
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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. Terpentínolia 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  Rokgjarnar olíur (einnig terpensnauðar), fljótandi eða fastar; resinóíd .. 40% 

33.02 00  Terpenríkar aukaafurðir af rokgjörnum olíum .................000... 40% 

33.03 00  Konsentröt af rokgjörnum olíum í feiti, órokgjörnum olíum, vaxi eða öðru 

þess háttar, fengin með enfleurage eða maceration .................. 40% 

33.04 Blöndur af tveim eða fleiri ilmandi efnum (náttúrlegum eða tilbúnum) 

og blöndur (þar með taldar alkóhólupplausnir) að meginefni úr einu eða 
fleiri þessara efna, enda sé um að ræða hráefni til ilmvatnsgerðar, matvæla- 
eða drykkjaframleiðslu eða annars iðnaðar: 

01 Bragðbætandi efni til iðnaðar ..............0.000... 0... 0... 40% 

02 Tlmefni til iðnaðar ...........0000200 0. .nnnre nn 40% 

03 Bökunardropar .........0000000eersn nn 80% 

09 Annað ........00000 000 40% 

33.05 00 Vatn frá eimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir slíkra olía, einnig 
þótt nota megi til lækninga ..............000000 0. 0e nn een ner 60% 

33.06 Ilmvötn, hreinlætis- og snyrtivörur: 
01 Hárliðunarvökvar og hárliðunarduft ................0000000 0... 100% 

02 Andlitsduft ..........2.220000000. 000 100% 

03 Húðkrem og húðolía ..........0.0.020.00.nnneeennnnern nn 100% 
04 Ilmvötn .........0000 0000. 100% 

05 Naglasnyrtiefni ............0.00000.0nseennn ner 100% 

06 Rakkrem ........2.0000000..nes ens 100% 

07 Tannsnyrtiefni ..........22200000. 0. enn ses enn 50% 
08 Varalitur ..........002.0.000.n ens 100% 

09 Annað ........02000sss err 100%
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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, rakkrein 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). 

3. Sem olíur unnar úr jarðolíu eða tjörukenndum efnum í nr. 34.03 skoðast einungis 
vörur þær, sem skýrgreindar eru í 3. athugasemd við 27. kafla. 

4. Sem vaæblöndur, sem hvorki eru jafnblandaðar né innihalda upplausnarefni, í nr. 

34.04 skoðast einungis: 

A. Blöndur af vaxi úr dýraríkinu, blöndur af vaxi úr jurtaríkinu eða blöndur af 
tilbúnu vaxi. 

B. Blöndur ýmiss konar vaxtegunda (úr dýraríkinu, úr jurtaríkinu. úr steinaríkinu eða 

tilbúnar). 

GC. Vaxkenndar blöndur, sem eru ekki jafnblandaðar og innihalda ekki upplausnar- 
efni, gerðar að meginstofni úr einni eða fleiri vaxtegundum og innihalda auk 
þess feiti, harpix, steinefni eða annars konar efni. 

Til þessa númers telst ekki: 

a. Vax það, sem telst til nr. 27.13. 

b. Óblandað vax úr dýra- eða jurtaríkinu, sem einungis hefur verið litað. 

34.01 Såpa, einnig lyfjasåpa: 
01 Blautsåpa ...........20.00 0000... 80% 
02 Handsåpa (toiletsápa) .................00.000 0... 80% 
03 Raksápa ........0.0.002000200 0000 80% 
04 Sápa föst, til þvotta og hreingerninga (önnur en sú, sem telst til 

nr. 34.01.02 og nr. 34.01.03) .......0.0002.000. 80% 
05 Sápuspænir og sápuduft ..................0000 0000. 80% 
09 Lyfjasápa og önnur sápa en sú, sem telst til nr. 34.01.01-34.01.05 80% 

34.02 Lífræn yfirborðsvirk efni; yfirborðsvirkar efnablöndur, þvotta- og ræsti- 
efni, einnig þótt þan innihaldi sápu: 

01 Þvottaduft, einnig þótt það innihaldi sápu .................... 80% 
02 Efnivörur til sátunar og málningargerðar ..................... 35% 
09 Lífræn yfirborðsvirk efni, yfirborðsvirkar efnablöndur, þvotta- og 

ræstiefni (þó ekki þvottaduft), einnig þótt þau innihaldi sápu .... 80% 
34.03 00  Smurefni og efnablöndur notaðar við olíu- 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 tjöru- 
kenndum efnum ...................00000 0. 2% 

34.04 00  Tilbúið vax (þar með talið vax leysanlegt í vatni), vaxblöndur, sem hvorki 
eru jafnblandaðar né innihalda upplausnarefni ..................,... 35% 

34.05 Fægi- og gljáefni fyrir skófatnað, húsgögn, gólf eða málma, ræstiduft og 
aðrar þess konar vörur, þó ekki vaxblöndur, sem teljast til nr. 34.04.00: 

01 Bón alls konar ...............0.000 0000 s nr 80% 
02 Ræstiduft ,....1,,00.000 0000... 80%
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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 
35.06 

00 
00 
00 

01 
09 
00 

00 

01 

09 

Kasein, kaseinöt og aðrir kaseinderivatar, kaseínlím ................. 

Albúmín, albúmínöt og aðrir albúmínderivatar ..............00000... 

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 ..........000000 0. nn nn. 
Annað ......0.rss rr 

Pepton og önnur próteín og derivatar þeirra; húðaduft, einnig þótt það 
hafi krómsaltameðferð ...........2.02000000 esne 
Dextrín og dextrínklístur; uppleysanleg eða brennd sterkja; sterkjuklístur 
Límblöndur, ót. a.; hvers konar efni, sem nota má til límingar og eru í 

smásöluumbúðum, sem bera það með sér, að um lím sé að ræða, enda 

vegi innihald í hverju stykki ekki meira en 1 kg: 
Í smásöluumbúðum, enda vegi innihald í hverju stykki ekki meira 
en I kg .......00000 00 renn 
Annars .......00. ses 

Nr. 3.
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03 
04 

09 
34.06 00 
34.07 00 
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Skóáburður og leduråburdur ............0..0..00000 0000... 80% 
Slípimassi ...........2..00000. 00 0r ner 35% 
Annað .........2.0.0000 0000 80% 

Sterín-, paraffín- og vaxkerti ásamt öðrum þess konar vörum ........ 80% 
Mótunarefni (þar með talin mótunarefni ætluð börnum til dægrastyttingar 
og samstæður af mótunarefni); vax og annað mótunarefni til tannvið- 

35% gerða í plötum, stöngum, skeifulaga eða öðruvísi í lögun ............
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36. kafli. 

Sprengiefni; flugeldar og skrauteldar; eldspýtur, kveikilegeringar 

og tiltekin eldfim efni. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki aðgreind, kemiskt 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 tilbúið 

eldsneyti 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 cm. 

c. Bik- og harpixblys, eldkveikjarar og aðrar þess konar vörur. 

36.01 00  Púður .........000.0000000n0 ern 35% 
36.02 00 Sprengiefni tilbúin til notkunar, þó ekki púður ..............00000... 35% 
36.03 00  Kveikiþráður, sprengiþráður .............220000000 000. nn... 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 skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ....0....2.0000.00.0n0nnnnne ne 20% 

02 Kveikipappír í mótora .........00000000n0nnnnnnn nn 35% 
09 Annað ....0....200000nnn en FR 100% 

36.06 00 Eldspytur (þó ekki bengalskar eldspýtur) .............2.0000 0... .0.... 100% 
36.07 00  Ferró-ceríum og aðrar kveikilegeringar, einnig mótaðar .............. 100% 
36.08 00 Önnur eldfim efni ...........0.0.00000 0000 ner 80%
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37. kafli. 

Vörur til ljósmynda- og kvikmyndagerðar. 

sthugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki afklippur eða úrgangur. 

2. Til nr. 37.08 telst einungis: 

a. Blönduð kemísk 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. 

37.01 Ljósnæmar plötur og blaðfilmur, ólýstar, úr hvers konar öðru efni en 

pappír, pappa eða vefnaði: 
01 Röntgenfilmur og -plötur, ólýstar ..........00....0...00..0... 30% 
09 Aðrar .......2222200000 nn 70% 

37.02 Ljésnæmar filmur í rúllum, ólýstar, einnig gataðar: 
01 Röntgenfilmur ........00000000.0 0000 30% 
02 Kvikmyndafilmur ..........2000000 0000 nn 70% 
09 Aðrar ........00000000 00 70% 

37.03 00  Ljósnæmur pappír, pappi eða vefnaður, lýstur eða ólýstur, en ekki fram- 
kallaður ...................2.2000000 000 10% 

37.04 00  Ljósnæmar plötur og filmur, lýstar, en ekki framkallaðar, negativ eða 

Positiv ..........00.2202.0000n0n er 70% 
37.05 Plötur og filmur, einnig gataðar (aðrar en kvikmyndafilmur), lystar og fram- 

kallaðar, negativ eða pósitív: 
01 Filmur med lesmåli .............2000000 000... 0 
02 Ljóssetningarletur .........000000020200 000 50% 
09 Annað seeren sekserne nere. 70% 

37.06 00 Kvikmyndafilmur einungis med hljémbandi, lystar og framkallaðar, nega- 

tiv eða påsitiv ...............0000000 0. 70% 
37.07 00 Aðrar kvikmyndafilmur, með eða án hljómbands, lystar og framkallaðar, 

negativ og påsitiv ..........000....0 000. ARNA 1 kg 50kr. 
37.08 00 Kemisk efni til ljósmyndagerðar (þar með talið leifturduft) ........... 70%
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38. kafli. 

Ýmis kemísk efni. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

Aðgreind, kemískt skýrgreind frumefni og sambönd með þeim undantekningum, 

er nú greinir: 
1. Tilbúið grafít (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: 

a. 

38.01 

38.02 
38.03 

38.04 
38.05 
38.06 
38.07 

38.08 

38.09 

38.10 

38.11 

ma
 
m
e
 
m
e
d
 

Ræktadir krystallar (aðrir en til ljóstækniáhalda) úr magnesiumoxydi eða úr 

halógenidum alkalímálma eða jarðalkalímálma, enda vegi hver krystall a. m. k. 

2% g. 

„ Fúsilolía. 

. Blekeyðandi efni í smásöluumbúðum. 

. Leiðréttingalakk í smásöluumbúðum fyrir fjölritunarstensla. 

Bræðanlegir leirmunir til hitamælinga (t. d. segerkeilur). 

. Gips sérstaklega tilreitt til notkunar við tannviðgerðir. 

Blönduð alkyl mjög lágt pólymeriseruð. 

00 — Tilbúið grafít; hlaupkennt (collodial) grafít annað en jafnblöndur þess 
í olíu .......0.002.00000000 eens 35% 

00 Dýrakol (t. d. beinsverta, fílabeinssverta), einnig motuð ............... 35% 
00  Ávirk kol (aflitandi, afskautandi eða aðsogandi), ávirkt kísilgúr, ávirkur 

leir, ávirkt alúmíngrýti (bauxite) og önnur ávirk náttúrleg steinefni .... 35% 
00 Gasvatn og notaður gashreinsunarleir .................0.00000000 0... 35% 
00  Tallolia (tallsyra) .............202.020nerseeerr nn 35% 
00. Innsoðinn súlfitlútur ..............0..00.00000 ene ess enn 35% 
00 — 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“ .......... 35% 

00 — Kólófóníum og harpixsýrur ásamt derivötum þeirra (þó ekki harpixesterar, 
er teljast til nr. 39.05), harpixkjarni (pínólín) og harpixolíur ......... 35% 
Viðartjara; viðartjöruolíur (þó ekki upplausnarefni og þynnar, er teljast 
til nr. 38.18); viðarkreósót, óhreinsað metanól, acetónolía: 

01 Metanól óhreinsað ..............0200000.0.ne een 35% 
02 Acetónolía .........00200000 0... esns nr 35% 
09 Annað .......2000000 000 ne ERE ER ERERELEREEEE 35% 
00 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 .............00000000.0.0.... 35% 
Sótthreinsandi efni, efni til varnar gegn og til útrýmingar á skordýrum, 
sveppum og illgresi, efni til að hindra spírun, rottueitur og önnur þess 
konar efni, enda séu þau í smásöluumbúðum, séu blöndur efna eða til- 

reidd sem sérstakar vörur til notkunar í ofan nefndu skyni (t. d. bönd, 

kveikir eða kerti blönduð brennisteini, flugnaveiðarar): 
01 Badlyf, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun fjårmålaråduneytisins 20% 

A8



38.14 

38.15 
38.16 
38.17 

38.18 
38.19 

02 

09 
00 

01 
09 
00 

00 
00 
00 

00 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

58 26. februar 1969. 

Efni til ad hindra spirun eda til eydingar illgresis, eftir nånari skyr- 
greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................... 
Annað ......2...2.0.000 000 

Steining, bæs og annað þess konar til notkunar í pappírs-, vefnaðar- eða 
leðuriðnaði og skyldum iðngreinum ...............0..0.00.0 0000. 
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 ................0000000 000... 
Annað .......0..00000 0000 

Efni til varnar banki í vélum, oxyderingu, tæringu eða harpixmyndun, efni 
til aukningar á þykkt smurolíu og önnur svipuð efni til blöndunar í jarðolíu 
Efni til hvatningar vúlkaniseringar ................................ 
Efni til ræktunar smáverugróðurs ................0...0.000.00. 
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 ...........2020..00000. 00. 
Frostlögur ............2.200.00.00.00 00 
Sementsteypuþéttiefni ......................00.. 00. 
Kol til kolburstagerðar ................0...0.0 0000... 
Prófefni (reagenser) .................2000 0000. 
Hvatar til iðnaðarframleiðslu ..................000. 0000... 
Naftanöt ...........0..20200 0000 0n0n rn 

Önnur Seen. 

20%, 
35% 

35%
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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. 
b. Tilbúið vax, er telst til nr. 34.04. 

c. 
d. Reiðtygi og aktygi, er teljast til nr. 42.01, handtöskur og annað þess háttar til 

a
v
 

0
5
8
 

Prentþynnur, er teljast til nr. 32.09. 

Tilbúið gúmmí eins og það er skýrgreint í 40. kafla og vörur úr því. 

ferðalaga í nr. 42.02. 

Efni til körfugerðar, vörur úr því og aðrar vörur úr fléttiefnum, er teljast til 

46. kafla. 
. Tilbúin spunaefni og vörur úr þeim, er teljast til XI. flokks. 

Skófatnaður, höfuðföt, regnhlifar, sólhlifar, göngustafir, svipur (keyri), blævængir 

og hlutar til nefndra vara og aðrar vörur, er teljast til XII. flokks. 

Glysvarningur, er telst til nr. 71.16. 

Vélar, tæki, verkfæri, rafmagnstæki og vörur, er teljast til XVI. flokks. 

Hlutar til farartækja, er teljast til XVII. flokks. 

Ljóstæknivörur úr plasti, gleraugnaumgerðir, teikniáhöld og aðrar vörur, er teljast 

til 90. kafla. 
Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur, úr og hlutar til þeirra). 

Hljóðfæri, hlutar til þeirra og aðrar vörur, er teljast til 92. kafla. 

Húsgögn, hlutar til þeirra og aðrar vörur í 94. kafla. 
Burstar og aðrar vörur, er teljast til 96. kafla. 

Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Hnappar, rennilásar, greiður, 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. 

b. 

c. 

Plast, þar með talið gerviharpix. 

Sílíkon. 
Rósól, fljótandi polyisóbútylen og áþekk tilbúin efni framleidd með pólýmerisa- 

tion eða pólýkondensation. 

3. Nr. 39.01—-39.06 taka því aðeins til efnanna, að þau séu þannig á sig komin, er nú 

skal greina: 

a. 
b. 
c. 

Fljótandi eða deigkennd efni, þar með taldar jafnblöndur og upplausnir. 

Stykki, klumpar, korn, flögur eða duft, þar með talið pressu- eða úðaduft. 

Einþáttungar, sem hvergi eru minna en 1 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 ...................000000 0000. 2% 

02 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ........... 30% 
03 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og þræðir.... 35% 
04 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar ............0......0.000. 000 30% 
05 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og 

óáletrað ................0..00000 000 35% 
06 Límbönd (tape) ........2.0.220.0 000... 35% 
07 Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—2% mm 

í þvermál ...........0.0.00.000 0000 4% 
09 Annað ............2.00 0000 40% 

39.02 Efni orðin til fyrir pólymerisation og kópólymerisation (t. d. pólyetylen, 
pólytetrahalógenetylen, pólyísóbúten, pólystyren, pólyvínylklóríð, póly- 
vínylacetat, pólyvínylklórídacetat og aðrir pólyvínylderivatar, pólyaeryl- 
sýru- og pólymetacrylsýruderivatar, kúmarónindenharpix): 

81 Bindilögur til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ....................0200000 000... 2% 

82 Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ........... 30% 
83 Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og þræðir .. 35% 
84 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar ...................0000 00. ner 30% 
85 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og óáletrað 35% 
86 Límbönd ............0.0000020.00 000. 35% 
87 Gólfdúkur og gólfflísar ...............0....000 000... 35% 
88 Plötur til myndamótagerðar .............0.000...000000. "".. 15% 
91 Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—2% mm 

í þvermál „............0..20...0 0. 4% 
99 Annað .............0.0000n rn 40% 

39.03 Endurunninn sellulósi, sellulósanítrat, sellulósaacetat og önnur sellulósa- 
ester, sellulósaeter og aðrir kemískir derivatar sellulósa, einnig blandað 
mýkiefnum (t. d. collodíum og celluloid); vúlkanfíber: 

10 Vúlkanfíber .............0. ennen reen enne 30% 
Annad: 

21 Bindilögur til veidarfæragerdar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 
un fjármálaráðuneytisins ....................0.0.00.00... 00. 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 ................00.0.0.00.0 00 30% 
25 Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ólitað (glært), ómynstrað og 

Óáletrað ................0..00000 0 35% 
26 Límbönd ................02000 rn 35% 
27 Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—2% mm 

í þvermál .............0.0.0200000 rr 4% 
29 Annars ............000000 000 r enn 40%
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39.04 

39.05 

39.06 

39.07 

01 
02 

03 

09 

Hert pråtein (t. d. hert kasein og hert gelatin): . 
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 .......2.220000.0enssssreerð err 
Annað „......002000.000 nn 

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 ..........00000000snnnn rss 
Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—21% mm 
í þvermál ..........00000s versnar 
Annað seeren erne ser eres. 

Önnur fjölhlutaefni með háum sameindapunga, 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 .......0.0000.0000 enn 

Vörur úr efnum, sem teljast til nr. 39.01-39.06: 
Netjakúlur og netjakúlupokar, nótaflotholt .......0.0000000000.. 
Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar ........0.0000000 00.00.0000. 

Lóðabelgir ........00000000nneserererrrnnnns enengnnnee 
Vörur til hjúkrunar og lækninga .........000000000 00. .0..0.0.0.. 
Björgunar- og slysavarnatæki, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........0.000000000. 00.00.0000. 
Mjólkurbrúsar 10 lítra og stærri .........0002.00.0 00. .ee0..... 
Pípuhlutar (fittings), svo og pípu- og vélaþéttingar og hliðstæðir 
smáhlutir til véla ..........0.0000.000.eennsrsen 
Boltar, rær, undirlög (skinnur) 0. pb. h. ....000000000 0000... 
Vatnsfergingarútbúnaður ............000000000 0... enn... 
Geymar, ker og önnur stór ílát með yfir 300 lítra rúmtaki ..... 
Pokar til vélpökkunar á vörum, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...........0000000000......0.. 
Lampar, lampaskermar og lýsingatæki ..........0000...0.0.0..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 ..........0000000000.. 000... 
Verkfæri, ét. a. .....0.00.00s.sn ss 

Pokar, ét. a. ......0.000000nenen rr 

Hreinlætistæki ............0...000. 0000. 
Dúkar og þynnur, tilsniðið til fataframleiðslu o. þ. h. ............ 
Fatnaður .........02200000 000 snus 
Búsáhöld, þar á meðal brúsar minni en 10 lítra .............0.. 

Tunnur ........20020000n0 sn 
Tilbúin hús og mannvirki og húshlutar, eftir nánari skýrgrein- 
ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ......... son 
Veggplötur, formsteyptar ......20200000000000 eeen...
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Rúður ......22020000000 000 
Niðurskornar gervibeitur til handfæraveiða í sjó ............... 
Mjólkurumbúðir, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins .........00000000.0.nnnnner 
Smávarningur og annað þess háttar, úr plasti, til að búa, slá eða 
leggja með ýmsa hluti, snagar, fatahengi, hilluhné og annað þess 

háttar .......0.000000 0000 
Girðingastaurar ........0.000000000 00. 
Kúplar og glös fyrir siglingaljós og duflaljósker ............... 
Skrautvörur ...........2000000 0000 
Burstahausar úr plasti ......2000.000000.0 0000. nn nn 
Bólur til gangbrautamerkinga ........0....0000. 0000... 
Töskuhandföng .........2.202020 00 seeses sn 
Aðrar vörur úr plasti .................02200. 0000
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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 gåmmis, gervigúmmiís, faktis framleidds úr olíum 

og til þessara vörutegunda endurunninna. 

Þessi kafli tekur ekki til eftirgreindra vara úr gúmmíi og spunaefnum, sem teljast 

yfirleitt til XI. flokks: 

a. Prjónavoð og heklvoð eða vörur úr þeim, 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. 

b. Slöngur úr spunaefnum og áþekkar leiðslur úr spunaefni með gúmmiþynnu að 

utan- eða innanverðu (nr. 59.15). 

c. Ofin spunaefni, gegndrevpt, þakin eða límd saman með gúmmíi (nema vörur, er 

teljast til nr. 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. 

d. Flóki, gegndreyptur eða þakinn með gúmmii, ef spunaefnin eru yfir 50% af þunga 
vörunnar; einnig vörur úr slíkum efnum. 

e. Trefjadúkur, gegndreyptur eða þakinn með gúmmii, eða með gúmmí sem bindi- 

efni, hver sem þyngdin er á hvern fermeter, og vörur úr honum. 

f. Dúkur úr trefjum límdum samhliða saman með gúmmíi, hver svo sem þunginn 

er, miðaður við fermetra; einnig vörur úr þessum efnum. 

Plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmiíi, frauðgúmmii eða svampgúmmiíi, 

í tengslum við spunaefni, og vörur úr þeim, skulu þó teljast til 40. kafla, ef spuna- 

efnið er aðeins notað til styrktar. 

Til þessa kafla teljast ekki heldur eftirtaldar vörur: 

a. Skófatnaður, hiutar til hans og aðrar vörur, er teljast til 64. kafla. 

b. Höfuðfatnaður, þar með taldar baðhettur, og hlutar til hans, sem teljast til 65. kafla. 

c. Harðgúmmíhlutar til véla, áhalda og verkfæra, svo og aðrar þær vörur til raf- 

magnsiðnaðar, sem teljast til XVI. flokks. 

d. Vörur, sem falla undir 90., 92., 94. eða 96. kafla. 

e. Leikföng, leiktæki, íþróttatæki og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla, nema iíþrótta- 

hanzkar og vörur, er teljast til nr. 40.11. 

f. Hnappar, greiður, pípumunnstykki, pennasköft og aðrar vörur í 98. kafla. 

Orðið gervigúmmií í 1. athugasemd hér að ofan og 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 bverbindingu) mynda ósveigjanleg 

efni, sem við 15? til 200 C hita má teygja 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 tíma þannig, að þau verða ekki yfir 

1% sinnum upphafleg lengd sin. 

Til slíkra efna teljast pólvisoprene (CIS), pólybútadien, pólyklórbútadien (GRM), 

pólybútadien-styren (GRS), pólyklórbútadíen-acrylónitril (GRN), pólybútadien- 

acrylónitríl (GRA) og bútylgúmmí (GRI).
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b. „Thioplasts“ (GRP). 

c. Náttúrlegt gúmmi breytt við samruna eða blöndun við gerviplast, enda uppfylli 

það þau skilyrði varðandi vúlkaniseringu, teygjanleika og samdráttarhæfni, sem 

um getur í a að ofan. 

Til nr. 40.01 og 40.02 telst ekki: 

a. Náttúrlegt og tilbúið gúmmiílatex (þar með talið forvúlkaniserað gúmmilatex) 

blandað vúlkaníseringsefnum eða hvetjandi efnum, fylliefnum eða styrktarefnum, 

mýkingarefnum, litarefni (þó ekki litarefni, sem aðeins er bætt við til auðkenn- 

ingar) eða öðrum efnum; þó telst latex, sem aðeins hefur verið stabilíserað eða 

innsoðið, og latex, sem er viðkvæmt fyrir hita, og elektrópositivt latex, til nr. 

40.01 eða 40.02, hvort sem við á. 

b. Gummi, sem hefur verið blandað sóti (einnig með viðbót af jarðolíu) eða kisil- 

sýru (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. 

Þráður, sem er úr toggúmmiíi einu og ekki yfir 5 mm í þvermál, telst til nr. 40.08, og 

skiptir lögun þverskurðarins ekki máli. 

Til nr. 40.10 teljast vélareimar og færibönd úr spunaefnum, sem eru gegndreypt, 

yfirdregin, yfirlögð eða límd saman með gúmmii, eða gerð úr spunagarni — ein- 

Þráða, fleirþráða eða með kaðalgerð — gegndreyptu eða þöktu gúmmii. 

8. Í nr. 40.06 telst forvúlkaníseruð gúmmikvoða (latex) vera óvúlkaníseruð gúmmi- 

kvoða (latex). 

Í nr. 40.07—40.14 skal balata, gúttaperka og áþekk náttúrleg teygjanleg efni, 

og faktis unnið úr olíu, og slík efni endurunnin úr þessum vörutegundum, teljast 

vúlkaniíserað gummi, einnig þótt þær hafi ekki verið 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 í nr. 

40.15 taka til, og taka einungis til, þessara vara (hvort sem þær eru skornar í stykki 

og unnar á yfirborði eða ekki), að þær séu ekki öðruvísi unnar. 

I. Hrágúmmí. 

40.01 Náttúrlegt gúmmílatex, einnig blandað tilbúnu gúmmílatexi; forvúlkanis- 

erað náttúrlegt gúmmílatex; náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka og 
áþekk náttúrleg teygjanleg efni: 

01 Latex, fljótandi, duft eða deig, einnig stabilíserað .............. 30% 
02 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar til skó- 

sólagerðar .........000000000.nnnsssss rese erenee 30% 
09 Annað ........200000 0000 35% 

40.02 Tilbúið gervilatex; forvúlkaníserað gervilatex; gervigúmmí; faktis unnið 
úr olíum: 

01 Gervilatex, fljótandi eða duft, einnig stabilíserað ............... 30% 

09 Annað ........200000000 ens 35% 
40.03 00  Endurunnið gúmmí ............0....00000nesnser 35% 
40.04 00  Úrgangur og afklippur af toggúmmíi; slitnar vörur úr toggúmmíi, sem 

aðeins eru hæfar til endurvinnslu á gúmmíi; duft unnið úr úrgangi eða 
slitnum vörum úr toggúmmíi ............0.0..000000 000 35% 

II. Óvúlkaniserað gúmmí. 

40.05 Plötur, þynnur og bönd úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða gervi- 
gúmmíi, þó ekki reyktar þynnur eða krepþynnur, sem teljast til nr. 40.01
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eða 40.02; korn úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða gervigúmmíi 

tilbúið til vúlkaniseringar; óvúlkaniserað náttúrlegt gúmmí eða gervi- 

gúmmí, sem fyrir eða eftir útfellinsu hefur annað hvort verið blandað sóti 

(með eða án viðbótar af jarðolíu) eða kísilsýru (með eða án viðbótar af 

jarðolíu) í þess konar lögum, sem þekkt er undir heitinu „masterbatch“: 

Til skógerðar, enda beri varan það með sér, að hún sé sérstaklega 

unnin til þess ......0.00000000.0nenntnsren rr 

Annað ........000 00 

Óvúlkaniserað náttúrlegt gúmmí eða gervigúmmí, þar með talin gúmmí- 

kvoða (latex) annars konar lögunar eða í öðru ástandi (t. d. stengur, pípur 

og snið — prófílar —, upplausnir og jafnblöndur); vörur úr óvúlkaniseruðu 

náttúrlegu gúmmíi eða gervigúmmíi (t. d. búðað eða gegndreypt spunaefni; 

hringir og skífur) .......00.2.0000enneenneennee seen 

II. Vörur úr toggúmmíi. 

Þræðir og snúrur úr toggúmmíi, einnig þakið spunavörum; spunagarn, 

gegndreypt eða þakið með toggúmmíi ..........0000..... 00.00.0000. 

Plötur, þynnur, bönd, stengur og þræðir úr toggúmmíi: 

Úr svampgúmmíi til skósólagerðar, enda beri varan það með sér, að 

hún sé sérstaklega unnin til þess ......00000000... 00.00.0000... 

Annað svampgúmmí, þó ekki bönd, stengur og þræðir ........ 

Gólfdúkur .......000000.00 ens 

Annað ......2..0..senne sn 

Pípur og slöngur úr toggúmmíi .........0.000000 00. neee ner ner 0 nn. 

Vélareimar og færibönd úr toggúmimíi ........0.00.0000 0... ..0...... 

Hjólbarðar alls konar, skiptanlegir hjólbarðaslitfletir, slöngur og felgubönd 

úr toggúmmiíi, á alls konar hjól: 

Hjólbarðar á bifreiðar og bifhjól, nýir ....0.20000e.0e0...00... 

Hjólbarðar hvers konar, notaðir „22.20.0000... enen err ne 0... 

Annars ......0.. ner 

Vörur úr toggúmmíi til lækninga og hjúkrunar, einnig að hluta úr harð. 

GÚMMÍ ......0.0.000 0000 ðe ann n rns 

Fatnaður alls konar (þar með taldir hanzkar) og tilheyrandi, úr toggúmmiíi: 

Kafarabúningur .......0..0.00000000enneensren nennt 

Hanzkar ..........0000000 eee snsr snar 

Röntgenklæðnaður með blýinnleggi .......00000.0..0 0... 000... 

Annar 22.20.0000. 

Aðrar vörur úr toggámmíi: 

Botnrúllur (bobbingar) .........0.00000neennernnrn ner 

Björgunartæki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins .......00.00000.0nsnr enn nr r nn 

Burstahausar ........2.00.0 0... sse nr 

Vélaþéttingar og þéttilistar „.......2.20.00000. ne en .e ern. enn. 

Vörur til tækninota, hringir í niðursuðudósir og handverkfæri .. 

Niðurskornar gervibeitur til handfæraveiða Í sjó ......00.0000.. 

Vörur sérstaklega til skipa ......0.0002000. 0. 00 en... ven... 

Hurðir .........000000 00. r ens 

Annars ........200 ner 

IV. Harðgúmmií (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: 

10% 
35% 

35%, 

A9
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01 Til skógerðar, enda beri varan það með sér, að hún sé sérstaklega 
unnin til þess ..........2000.02000000 00 30% 

09 Annað .........02.0 0000 err 35% 
40.16 Aðrar vörur úr harðgúmmiíi: 

01 Til lækninga og hjúkrunar .............0..0.0.0 0000... 35% 
09 Annars
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VII. flokkur. 

Húðir, skinn, leður, loðskinn og vörur úr þeim; reið- og aktygi; 

ferðabúnaður, handtöskur og áþekk ílát; 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. 

b. 

Afklippur og annar þess háttar úrgangur af óunnum roðum, húðum og skinnum 

(nr. 05.05 og 05.06). 

Fuglshamir og hlutar af þeim með tilheyrandi fjöðrum eða dún (nr. 05.07 eða 

67.01). 

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, sanðfé og lömbum (þó 

ekki persían, astrakan, karakúl og áþekk lambskinn, og skinn af indverskum, 

kínverskum, mongólskum og tíbetskum geitum og kiðlingum), svínum (þar með 

moskussvin), hreindýrum, gemsum, gazellum, rádýrum, elgum, krónhjörtum og af 

hundum. 

9. 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: 

1 Nautshúðir í botnvörpur, óunnar en saltadar og/eða blásteinslitaðar 4% 

19 Aðrar .........00 renn 20% 

20 Kálfsskinn .........2.0.00 00. ne nenna nennt 20% 

30 Geitaskinn og kiðlingaskinn .............0020 00. nn ner nn 20% 

40 Sauðskinn og lambskinn með ull .........2..000 000 een neee enn... 20% 

50 Sauðskinn og lambskinn ullarlaus .........202000 00... 0... er... 20% 

60 Aðrar húðir og skinn ..........2200000. 000 nunna 20% 

41.02 Leður úr nautshúðum (þar með talið vísundaleður) og leður úr hrosshúðum 

(þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06-41.08): 

10 Kálfsleður ......2....0.0000 ner ne nenna 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 .....0..0.00.000.rneeeernren nennt 20% 

29 Annað .......2..0..0 ser 20% 

41.03 00 Leður úr sauð- og lambskinnum (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06- 

41.08) .....00200 000 rennt 20% 

41.04 00 Leður úr geitar- og kiðlingaskinnum (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 

41.06-41.08) .......02000 000. nennt 20% 

41.05 Annað leður (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06-41.08): 

01 Svínsleður ....000eerereseeeeeeerkrerreeereerrkennsesennnee 20% 

09 Leður, ót. a. (þ. á m. fiskrod) ........00000. ae ennnrnnern ne. 20%
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41.06 
41.07 
41.08 
41.09 

14.10 

00 
00 
00 
00 

00 

68 26. febrúar 1969. 

Þvottaskinn (chamois-dressed lether) ...........2.0..0..00 0000... 20% 
Pergament ...............0000002000r ans 20% 
Lakkleður og gervilakkleður; málmþakið leður ..................... 20% 
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 .....................0.000000 rn 20% 
Leðurlíki að meginstofni úr leðri eða leðurþráðum, í plötum eða rúllum 20%
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42. kafli. 

Vörur úr leðri; reið- og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekk ílát; 

vörur úr þörmum (öðrum en silkiormaþörmum). 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

B
s
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Dauðhreinsað girni (catgut) til læknisaðgerða og annað þess háttar dauðhreinsað 

efni til notkunar í sama skyni (nr. 30.05). 

Fatnaður og annað, er honum heyrir til (þó ekki hanzkar), fóðrað með loðskinni 

eða loðskinnslíki eða með loðskinni eða loðskinnslíki á ytra borði, nema þessi 

skinn séu aðeins leggingar til skrauts (nr. 43.03 eða 43.04). 

Burðarnet og annað þess háttar, er telst til XI. flokks. 

Vörur, er teljast til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans, er teljast til 65. kafla. 

Svipur, keyri og aðrar vörur, er teljast til nr. 66.02. 

Strengir, trumbuskinn og aðrir hljóðfærahlutar (nr. 92.09 eða 92.10). 
Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 

Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Hnappar, flibbahnappar, ermahnappar, smellur o. þ. h. og efni og hlutar til þessara 

vara, sem teljast til nr. 98.01 eða 71. kafla. 

2. Vörur, sem ekki eru heilar eða eru ófullgerðar, flokkast á sama hátt og heilar og 

fullgerðar vörur, enda hafi þær að öllu verulegu leyti einkenni varanna heilla eða 

fullgerðra. 

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, armbönd, 

þar með talin úrarmbönd. 

42.01 

42.02 

42.03 

42.04 
42.05 

42.06 

00  Ak- og reidtygi (t. d. hnakkar, aktygi, klafar, vagnólar, hnéhlífar), úr hvers 
konar efni og fyrir hvers konar dýr ..........20.0.000 000... 0... 80% 

00 — 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, plastplötum, plast- 

þynnum, pappa eða vefjarefnum ..........000000000 enn 90% 
Fatnaður úr leðri og leðurlíki og það, sem honum heyrir til: 

01 Belti „.......000000000 00 65% 
02 Hanzkar ...........020.00000.eeeeee ss 65% 
03 Úraarmbönd .........00.0eeeeeessrsn sr 50% 
04 Röntgenhanzkar .......00000000s0ensnrrrrrr rr 35% 
09 Annar „......0000000nnee ner 65% 
00 — Vörur úr leðri eða leðurlíki til tækninota ...........000..0..0..000.. 35% 

Aðrar vörur úr leðri eða ledurliki: 
01 Ledurrendur til skógerðar, sem bera pad með sér, ad þær séu sér- 

staklega unnar til þess .........020000000 00... ene. 35% 
02 Töskuhandföng ........22000000nseseðess nn 40% 
03 Vörur til lækninga .......2020000 ene 35% 
09 Annars ......0.200000e nn 65% 
00. Vörur úr þörmum, gullsláttarhimnum, blöðrum eða sinum (þó ekki silki- 

ormaspuna) .......0.002n enn 65%
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43. kafli. 

Loðskinn og loðskinnslíki og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Með plötum, krossum o. þ. h. í nr. 43.02 er átt við loðskinn eða hluta af þeim (þó 

ekki skinn, sem „hleypt hefur verið fram“, lengd), sem hafa verið saumuð saman 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. 

4. Fatnaður og annað, er honum heyrir til (bd ekki það, sem nefnt er í 2. athugasemd 

hér að framan), sem hefur verið fóðrað með loðskinni eða loðskinnslíki eða er með 

loðskinni eða loðskinnsliki á ytra borði, telst til nr. 43.03 eða 43.04 eftir atvikum, 

enda sé um meira en leggingar einar að ræða. 

5. 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
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43.01 00 Loðskinn óunnin …...........000sueeeeeeeeeerenrrenneenernenrennee 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), sútað eða unnið, ekki saumað saman 50% 

43.03 00 Vörur úr loðskinnum ..................00000000 000. nn 65% 
43.04 Lodskinnsliki og vörur úr því: 

01 Lodskinnsliki ...................2002.000n0 nr 40% 
09 Vörur úr loðskinnslíki ...............00.2.000...0 nn 65%
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TX. flokkur. 

Trjåvidur og vörur úr trjáviði; vidarkol; korkur og korkvörur; 

körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum. 

44. kafli. 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol. 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans telst ekki: 

a 
"
o
n
 

Trjáviður, sem aðallega er notaður til framleiðslu á ilmvörum, lyfjum, efnum fil 

varnar gegn skordýrum, sveppum o. þ. h. (nr. 12.07). 

Trjáviður, sem aðallega er notaður til litunar og sútunar (nr. 13.01). 

Ávirk viðarkol (nr. 38.03). 
Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum, er teljast til 46. kafla. 

Skófatnaður og hlutar til hans, er teljast til 64. kafla. 

Göngustafir og hlutar til þeirra og hlutar í regnhlifar, sólhlifar, svipur og keyri 

(66. kafli). 
Plötur, flögur, hellur og annað þess konar úr tréspónum, trjáúrgangi og þess háttar, 

limt 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). 

Hlutar í skotvopn (nr. 93.06). 

Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 

Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Reykjapipur, pípuhlutar o. þ. h., hnappar, blýantar og aðrar vörur, er teljast til 

98. kafla. 
2. Vörur úr trjáviði, sem fluttar eru inn ósamsettar eða í aðskildum hlutum eða eru 

að hluta úr gleri, marmara eða öðru efni, eða hlutar, sem þessum vörum heyra til 

og eru úr þessum tilgreindu efnum, flokkast eins og vörurnar samsettar, enda séu 

hinir einstöku hlutar fluttir inn samtímis. 

3. Með orðunum sérstaklega unninn trjáviður í þessum kafla er átt við trjávið, sem 

fyrir kemiska meðferð, vinnslu með vélum eða með öðrum tækjum, hefur fengið 

slíkan þéttleika, hörku eða hæfni, að hann stenzt betur kemisk áhrif, mekanisk áhrif 

eða áhrif frá rafmagni, og sé um samanlímdar plötur eða samanlimdan trjávið að 
ræða, verður vinnslan að vera önnur og meiri en traust samanlíming. 

4. Til nr. 44.19—44.28 teljast einnig vörur úr spónlögðum trjáviði, krossviði, holtré, 

sérstaklega unnum trjáviði eða gerviviði. 

5. Nr. 44.25 tekur ekki til verkfæra og áhalda, ef málmur er í blöðum þeirra, eggjum, 

tönnum eða hliðstæðum hlutum, sem ákvarða aðalnot þeirra. 

44.01 

44.02 
44.03 

00 Eldsneyti úr trjåvidi, í bolum eða bútum, greinar eða hríslur í böggum; 
viðarúrgangur, þar með talið sag ..............000000 0000... 0... 40% 

00 — Viðarkol (þar með talin kol úr hnetuskurn), einnig samanlímd ....... 40% 
Trjábolir óunnir, einnig þótt börkurinn og greinar hafi verið teknar af: 

10 Trjábolir til framleiðslu á viðarslípi (pulp wood) ......2220000000.. 35% 
20 Trjábolir af barrtrjám, til framleiðslu á borðum, plönkum, spæni o. þ.h. 35%
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44.11 
44.12 
44.13 

44.14 

44.15 

01 
09 
00 

00 
00 

11 

19 

21 
29 
00 

00 
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Trjábolir af öðrum trjátegundum en barrtrjám, til framleiðslu á borðum, 
plönkum, spæni 0. p. h. .........22000 0. 

Námustoðir (piiprops) ........20....0n 
Trjábolir óunnir aðrir: 

Staurar og spírur í fisktrönur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............2000.0..0 0... 
Girðingarstaurar ..........000..2000 s.n 
Síma- og rafmagnsstaurar .............0.0000 0000 
Annars ......0.2000000nn even sense venners senene 

Trjábolir, kantaðir á tveimur eða fjórum hliðum, en ekki frekar unnir: 

Trjábolir af barrtrjám ............0. 0. 
Trjábolir af öðrum trjátegundum ..............00000 00. 

Trjáviður, sagaður eftir endilöngu, flettur eða afbarkaður, en ekki frekar 

unninn, meir en 5 mm að þykkt: 

Úr barrtrjám: 
Þilfarsplankar úr „oregon-pine“,,pitch-pine“ eða „douglas-fir“, 3 x5” 

eða stærri ............00000000 00. rr 
Annar ......20020000.0 0 

Úr eik ............0.000 00. 
Úr beyki ......020...200000. 00 
Úr birki og hlymi ..............000000 000 
Úr rauðviði (mahogni) ............0.0.. 000 0e enn 
Úr teakviði ...........2..2...0000. nes nr 
Annar .........2202000 nose 

Kubbar til gatnagerðar ..................0..0000 00 
Járn- og sporbrautaþvertré ...........0.0.000.0. 000 
Trjáviður í tunnustafi, klofinn, aðeins einn aðalflötur sagaður, en ekki 

frekar unninn; tunnustafir, ef einn aðalflötur er sagaður ávalur, en ekki 

frekar ummir ..............2.0.202.000 000 n rs 

Trjáviður í tunnubönd; klofnar stoðir; staurar og stafir, yddað en ekki sagað 

niður eftir endilöngu; tréspænir; spænir notaðir við ediksgerð eða við 
hreinsun á vökvum: 

Trjáviður í tunnubönd ..........00..20000 ne. nn 
Annað .........0000002n rr 

Trjáviður í göngustafi, regnhlífar, keyri, golfkylfur, verkfæri, áhöld o. þ. h., 

grófunninn eða gerður sívalur, en ekki renndur, heygður eða frekar unninn 
Tréþráður; eldspýtnaefni; trépinnar í skó ................0.......... 
Viðarull og viðarmjöl ..............2220.00000 0 
Trjáviður, heflaður, plægður, grópaður, fasaður eða unninn á annan svip- 
aðan hátt, þar með talið ósamsett efni í parketgólf: 

Úr barrtrjám: 
Þilfarsplankar úr „oregon-pine“, „pitch-pine“ eða „douglas-fir““, 

3x5' eða stærri .........0...00..nn nn 
Annar .......00000 00 

Úr öðrum trjátegundum: 
Parketstafir .........0........220.0nnnns sr 
Ånnar .......200000 00 

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 
35 mm ad þykkt ...........00.00..2000.nenen ene 
Krossviður og aðrar áþekkar limdar trjávörur (þar með talinn spónlagður 
trjáviður og aðrar límdar plötur); innlagður viður (með áteiknuðu eða 
máluðu mynstri) .........00.22000 0000 

35% 
35% 

2% 
20% 
35%, 
35% 

359% 
359%
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44.16 
44.17 
44.18 

44.19 

44.20 
44.21 

44.22 

44.23 

44.24 
44.25 

44.26 
44.27 

44.28 

00 
00 
00 

00 

00 
00 

01 
02 
09 

01 
02 
03 
09 
00 

01 
02 
03 
09 
00 

Holplötur (lamelplötur), einnig lagðar ódýrum málmum .............. 40% 

Sérstaklega unninn (improved) viður í plötum, blokkum eða þess konar 40% 

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 .........00000.00.... 40% 

Ramma- og húsgagnalistar úr trjáviði og listar með hvers konar þverskurði 

til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir og annað þess háttar ......... 60% 

Myndarammar, rammar fyrir spegla og aðrar slíkar umgerðir úr trjáviði 70% 

Umbúðakassar, rimlakassar, öskjur og aðrar umbúðir úr trjáviði, samsett, 

ósamsett eða samsett að nokkru leyti ........00..0000000. 00.00.0000. 50% 

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 .........0000.0ee. eee... 0... 4% 

Síldartunnur og hlutar til þeirra „.........00000.. eeen... 0. .... 4% 

Annað .......cereeesree sr 35% 

Trésmíðavörur til bygginga (þar með talin ósamsett tilsniðin hús og sam- 

sett parketgólf): 

Hurðir, gluggar og karmar til þeirra ..........0.0.0.....0.00.. 40% 

Hús tilhöggvin .......000000000 0 eens eennvrnnernn enn 40% 

Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákv. fjárm.ráðuneytisins = 60% 

Annað ......0....00 00 50% 

Búsáhöld úr trjáviði ..........00.00000. ec necernnenneren senn 100% 

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 ........0.00000 0 35% 

Skósmíðaleistar ..........000000000. nn sr 35% 

Sköft og handföng ........0.000..nenenrnennerenenn renn 35% 

Annað ......cc.eenser rr 35% 

Snældur, kefli og þess háttar úr renndum viði .........0..0.0.0..... 35% 

Gólflampar, bordlampar 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 .........0.0000......0.. 90% 

Annað ......2..csesseð nr 100% 

Aðrar vörur úr trjáviði, ót. a.: 

Botnvörpuhlerar og bobbingar ........0000000e0ceeeeenenn00r.r 2% 

Merkispjöld ........000000000.ne enn nrnrsrsr nennt 35% 

Árar ..........eeveesssss rss 50% 

Stýrishjól .........0.0000 00 enn enenenrnrrenrnrer nr rr rr 35% 

Hnakkvirki og aktýgjaklafar ..........0.0.00000 000... een... 50% 

Glugga- og dyratjaldastengur ..........000000enenernrnenr0 rr. 40% 

Herðatré ........0...000 00 sn 100% 

Hefilbekkir .........000000ee eeen 35% 

Skápa- og hurðahandföng ........20.000.0eenennenvennenn.0r 40% 

Tréteinar (drýlar) .......000000000.eeensrennrennner nr 50% 

Ånnars ...........ses str 10% 

A 10
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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. Höfuðfatraður 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. 45.09, en ekki til nr. 45.01. 

45.01 00  Náttúrlegur korkur, óunninn, mulinn eða malaður; korkúrgangur ...... 30% 
45.02 00 Náttúrlegur korkur í stykkjum, plötum, þynnum eða ræmum, þar með taldir 

teningar og ferhyrningar til framleiðslu á töppum ................... 30% 
45.03 Vörur úr náttúrlegum korki: 

01 Netja- og nótakorkur ..............00.2000 00... 2% 
02 Björgunaráhöld úr korki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .....................0000 0000. 20% 
03 Korktappar ...............0.0..00.0 ns 50% 
09 Aðrar .......2.0..00000n 00 60% 

45.04 Pressadur korkur med eda ån bindiefna og vårur år slikum korki: 
01 Korkvörur til skógerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ...............25.0200.0 0... 30% 
02 Korkplötur til einangrunar ................0.0000 0000... 35% 
03 Vélaþéttingar, pípur o. þ. h. úr korki ..........0000000..00.0... 35% 
04 Korkparkeit .................0....00.0 00. 50% 
05 Korkur í flöskuhettur ...............00. 0000... 50% 
09 Ånnad ........000000000 ern 60%
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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 pappírsræmur, 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. 

46.01 00 Fléttur og aðrar þess konar vörur úr fléttiefnum til hvers konar nota, 

einnig fléttaðir borðar ..............000000000eencnnrnnen ner. 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 fjármála- 

ráðuneytisins .......0.000000000n ve nvenrn rr 20% 

02 Gólfmottur, teppi 0. þ. h. .....0000000000 enn 90% 

03 Skermar ......0.0. rss 90% 

09 Annað ........0000 000 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 ........0.000000000een ern ren rann 15% 

02 Töskuhöldur úr fléttiefnum ........0.22200000 000... 40% 

09 Annað .......20.000nsr ens 100%
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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 ................0.0. 000 20% 
20 Pappírsmassi úr öðru en trjáviði ...............0..0 00. 20% 
30 Viðarmassi kemískur í upplausnarstigum (dissolving grades) ........ 20% 
40 Sóda- og súlfatviðarmassi, óbleiktur .............0.000.00 20% 
50 Sóda- og súlfatviðarmassi, bleiktur (annar en „dissolving grades“) .... 20% 
60 Súlfitviðarmassi, óbleiktur ....................0 00. 20% 
70 Súlfitviðarmassi, bleiktur (annar en „dissolving grades“) ........... 20% 
80 Viðarmassi hálfkemískur ..............0.....0 0000 20% 

47.02 00  Úrgangspappír og úrgangspappi; úrgangsvörur úr pappír eða pappa aðeins



26. febrúar 1969. 77 Nr. 3. 

48. kafli. 

Pappír og pappi; vörur úr pappírsmassa, pappír og pappa. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Prentþynnur, er teljast til nr. 32.09. 

b. Ilmpappir og andlitsfarðapappir (nr. 33.06). 

c. Pappir gegndreyptur eða þakinn sápu (nr. 34.01), pappir gegndreyptur eða þakinn 

ræstiefnum (nr. 34.02) og sellulósavatt gegndreypt með fægi- og gljáefnum o. s. frv. 

(nr. 34.05). 
. Ljósnæmur pappir og pappi (nr. 37.03). 

e. Samfellur af plasti og pappir eða pappa (nr. 39.01—-39.06), vúlkanfíber (nr. 39.03) 

og vörur úr slíkum efnum (nr. 39.07). 

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). 

ii. Slípiefni með pappír og pappa sem undirlag (nr. 68.06) og gljásteinsflögur með 
sams konar undirlagi (nr. 68.15). (Hins vegar telst pappir og pappi þakið gljásteins- 

dufti til nr. 48.07.) 
k. Málmþynnur styrktar með 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). 

p
æ
 m

m 
þa
d 

. 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 i 

gegn Í massanum með hvaða hætti sem er, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd 

hér á eftir. Hins vegar teljast ekki til þessara númera pappir og pappi, sem er frekar 

unninn, t. d. yfirlagður eða gegndreyptur. 

. Pappír og pappi, sem eru þannig gerðir, að þeir geta talizt til tveggja eða fleiri af 

nr. 48.01—-48.07, teljast til þess númers, sem er síðast í röðinni. 

. Til nr. 48.01—-48.07 telst ekki pappir, 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 pappir eða pappi af hvaða stærð og lögun sem er telst þó til nr. 48.02, 

ef hinn ójafni kantur, sem myndast við framleiðsluna, hefur ekki verið numinn 

burtu að nokkru eða öllu leyti, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd hér á undan. 

Sem veggfóður og línkrústa (nr. 48.11) skoðast einungis: 

a. Pappir í rúllum hæfur til vegg- og loftskrevtinga 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, pappirsrandir og pappirshorn til vegg- og loftskreytinga. 

Nr. 48.15 tekur m. a. til pappírsullar og pappirsræma (einnig samanbrotinna eða 

þakinna á yfirborði), sem ætlað er til notkunar sem fléttiefni, og til salernispappíirs 

í rúllum og pökkum, en hins vegar ekki til vara, sem nefndar eru í 7. athugasemd 

hér á eftir. 

. Til nr. 48.21 teljast m. a. spjöld í 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 pappirsmassa og fatasnið. 

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 þvi, að þær teljast til prentaðra verka í 49. kafla.
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z I. Pappír og pappi í rúllum og örkum. 

Pappír og pappi (þar með talið sellulósavatt), vélunninn, í rúllum eða 
örkum: 

Dagblaðapappír .........00.00000 0000 
Prent- og skrifpappér ...........000000 00. 
Krafipappír og kraftpappi .......0.0000000 000 
Vindlingapappír .........00.0002 2 
Annar: 

Bókbandspappi og hliðstæður pappi, einnig karton .............. 
Umbúðapappír venjulegur ..........22.0000000 0000 
Veggpappi og gólfpappi .......2.00000000 nn 
Annað .......0..0.000000. 0 nn 

Handgerður pappír og pappi .......2222200000nenen sn 
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? 
Annað ........220000000 nes 

Pappír og pappi úr samanlímdum blöðum, ógegndreypt eða óyfirdregið, 
með eða án innri styrkingar, í rúllum eða örkum .................. 
Bylgjupappír og bylgjupappi, einnig með álímdu sléttu lagi, einnig krepaður, 
felldur, mynstraður og gataður, í rúllum og örkum .................. 
Pappír og pappi, línustrikað eða krossstrikað, en ekki prentað á annan 
hátt, í rúllum eða örkum ...............020..00 0. nn sn 

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 ..........0.00000 0002 
Annað: 
Pappaumbúðir um mjólk, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...........20000000 0000. 
Pappír og pappi, vaxborinn eða plastborinn .................. 
Þakpappi og annar asfaltborinn pappír ........000000 0000... 
Pappír og pappi, áprentaður, ét. a. ........0.0000 000... 
Límborinn pappír ........00000000 0000 
Veggfóður ........0000020000 000 
Einangrunarplötur ...............20000000 000 
Vaxborinn pergamentpappír utanum fisk til útflutnings, enda sé 
á honum viðeigandi áletrun .........0.0000 000 n unnu 
Umbúðapappír, áprentaður, utan um brauð ................... 
Pappi til myndamótagerðar .........0000000 00... nn 
Efni í vélaþéttingar .........0000..000.00nnn nr 
Annars ........2.0000000 00 

Síublokkir, þynnur og plötur úr pappírsmassa ...............0........ 
Byggingarplötur úr viðartrefjum eða öðrum jurtatrefjum, einnig límdar 
með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðrum þess háttar bindiefnum 

II. Tilskorinn pappír eða pappi og vörur úr pappír og pappa. 

Vindlingapappír tilskorinn, einnig heftur eða í hylkjum .............. 
Veggfóður og línkrústa; gagnsær gluggapappír ...................... 
Gólfpappír og gólfpappi, með eða án línóleumhúðar, einnig tilskorinn ... 
Kalkerpappír og annar pappír til fleirritunar, stensilpappír og annar hlið- 
stæður pappír, tilskorinn, einnig í öskjum ..........................
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Skrifblokkir, umslög, bréfkort, póstkort (án mynda); öskjur, möppur 

o. þ. h., sem aðeins innihalda bréfsefni, umslög og annað af því tagi til 

bréfaskrifta: 
Umslög óáprentuð .........2200000 000. ens 
Bréfsefni í öskjum, möppum o. hb. h. .....000000. 0000... 
Annað .......2000.000 ner 

Annar pappír og pappi, tilskorið í stærðir eða form: 
Límbönd ........00200000.0s sn 
Ráúllur í reiknivélar, ritsímatæki 0. þ. h. ..........00000 0000... 
Skrifpappír, fjölritunarpappír og teiknipappír, óáprentaður ...... 
Salernispappír .......22000.00n renn 
Tilskornar síuplötur ..........22.00.0000.nnnnð nn 
Hólkar (umbúðir úr pappír) .......20000000rn0r 
Annars ........00000 nr 

Kassar, pokar og aðrar slíkar umbúðir, úr pappír og pappa: 
Pappakassar og öskjur ..........00000000sssnnssn sr 
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 ...........0.000.0. 2... nn nnnn rn 
Pappírspokar til vélpökkunar á vörum, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........0.0.220 0... ..0........ 
Aðrir pappírspokar ..........022000.ense enn 
Pappakassar utan um fisk til útflutnings, enda sé á þeim viðeig- 
andi áletrun ..........20000.0n eens 
Pappírspokar, margfaldir, utan um fiskafurðir til útflutnings, enda 

sé á þeim viðeigandi áletrun ...........0..22000 0000... 0... 
Annað ........0000000 nes 

Spjaldskrárkassar, geymsluöskjur og annað þess háttar úr pappír og pappa, 
til notkunar í skrifstofum, verzlunum o. þ. h. .......0.0.000. 0000... 
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 .........00.220 0. 0nnenennr rn 
Annað ......022000nsee sr 

Vörumiðar og merkimiðar, einnig áprentað og límborið: 
Vöru- og merkimiðar, óáprentaðir ..........000.0200.. 000... 
Áprentaðir merkimiðar fyrir útflutningsafurðir ................. 
Ånnad .......02000000 re ere rs essensen nssesse 

Vinzli, spólur og annað þess háttar úr pappirsmassa, pappír eða pappa, 
einnig gatað eða hert ...............2200000.0eennn err 
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 ............00200200 000 0nnn nn 
Lampar og lampaskermar .........00220. 000... 
Servíettur, handþurrkur, dúkar, bakkar o. þ. h. ........0..0.... 

Pappír í dýptarmæla ............000200 00 .nar enn 
Umbúðakassar og öskjur úr Þappírsmassa eða sellulósavatti 
Dömubindi og barnableiur .........%% 2000... 
Fatnaður ........0022000 nr 
Annars .......00.2200 nr
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49. kafli. 

Prentaðar bækur, blöð, myndir og annað prentað mál; handrit, 

vélrituð verk og uppdrættir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Pappir, pappi, sellulósavatt og vörur úr þessum efnum með áprentun eða myndum, 

ef áprentunin eða myndirnar eru ekki aðalatriðið fyrir eðli varanna og notkun 

(48. kafli). 
b. Spil og aðrar vörur, er teljast til einhvers númers 97. kafla. 

c. Frumgerðir af stungum, þrykki og steinprentun (nr. 99.02), frimerki, stimpil- 

merki og Önnur slík merki í nr. 99.04, safnmunir og aðrar vörur, er teljast til 

99. kafla. 
2. Blöð og tímarit, sem heft eru í annað en pappír, 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, þar 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 ............000.0 00... neee 30% 
09 Á erlendu máli ..........2000000 0. eens 0 

49.02 00 Blöð og tímarit, einnig með myndum ..............00.000 000... 00... 0 
49.03 00 Myndabækur og teiknibækur fyrir börn ...............20.00000000 0... 0 
49.04 00  Hljóðfæranótur, 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. .......0000 0000 0 

03 Jarðlíkön og himinmyndarlíkön ..........00.000200 000... nn... 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 

gild hér á landi; pappír með slíkum merkjum; peningaseðlar, skuldabréf, 
hlutabréf og önnur þvílík verðbréf; ávísanahefti: 

01 Frímerki ónotuð ......00000ueeneneeesseenensneesnensnenneee 0
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49.08 
49.09 

49.10 
49.11 

02 
09 
00 
00 

00 

Peningaseðlar .........000000000 ee nennenentnrrnrnrner rr 0 

Annað ......0..00enennns nr 30% 

Færimyndir alls konar ............020.0eecnearccrnenenernrnri 50% 

Póstkort, jólakort og önnur hamingjuóskakort með myndum, prentuð á 

hvaða hátt sem er, einnig með skrauti ............0.0000.. 00.00.0000... 100% 

Almanök alls konar úr pappír og pappa, þar með taldar almanaksblokkir 30% 

Annað prentað mál, þar með taldar prentaðar myndir og ljósmyndir: 

Auglýsingaspjöld, auglýsingaskilti, auglýsingabækur o. þ. h., með 

erlendum texta ......00000000esssnsnre sn 0 

Biblíumyndir og myndir til notkunar við kennslu í skólum .... 0 

Ånnars .......0.00 ss sr 80% 

All
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XI. flokkur. 

Spunaefni og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. 

b. 

ap
 

ij. 

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 í 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 flåki, gegndreypt, þakin eða límd saman með gúmmíi, 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. 

A
ð
 

09
5 Höfuðfatnaður og hlutar til hans, er teljast til 65. kafla. 

Hárnet hvers konar (nr. 65.05 eða eftir atvikum 67.04). 
Tilbúin blóm, blævængir og aðrar vörur, er teljast til 67. kafla. 
Garn, snúrur, vefnaður og annað þess háttar þakið slípiefni (nr. 68.06). 
Glertrefjar og vörur úr þeim aðrar en útsaumur gerður úr glerþráðum á sjáan- 
legum grunni (70. kafli). 

Húsgögn og rúmfatnaður (94. kafli). 
Leikföng, leiktæki, íþróttaáhöld og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

- Vörur, sem geta talizt til einhvers númers í 50.—57. kafla og eru úr tveimur eða 
fleiri trefjaefnum, flokkast samkvæmt eftirgreindum reglum: 
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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C. Í öllum öðrum tilvikum en því, er um getur í athugasemd 2.B.a hér að framan, 

skal þungi allra annarra efna en sjálfra spunatrefjanna ekki teljast með í 

þunga vörunnar. 

C. Ákvarðanir þær, sem getið er í athugasemd 2.A og 2.B hér að framan, taka 

einnig til garns, sem um getur í athugasemd 3 og 4 hér á eftir. 

3. A. Í 

er 
XI. flokki skoðast seglgarn, línur og kaðlar (þó með þeim undantekningum, 

greinir í athugasemd 3.B), garn (ótvinnað, eintvinnað eða margtvinnað). sem 

þannig er gert, er nú segir: 

a. 

d. 

e. 

Í. 

B. Se 

a. 

b. 

c. 

d. 

e 

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: 

Pólerað eða fágað, þegar lengdin á kílógramm, margfölduð með tölu þráðanna, 

er minni en 7.000 metrar. 

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. 
m seglgarn, línur og kaðlar skoðast ekki: 

Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári, og pappírsgarn, 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. 

4. A. Garn umbúið til smásölu í 50., 51., 53., 54., 55. og 56. kafla, annað en það, sem 

gr 

a. 

einir í athugasemd 4.B hér að neðan, telst eftirfarandi: 

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. 

s. Tvinnað eða margtvinnað garn úr náttúrlegu silki, bleikt, litað eða þrykkt, 

þegar lengdin er 75000 m/kg eða meira. 

d. Ótvinnað, tvinnað eða margtvinnað garn úr hvers konar spunatrefjum: 

1. í krossbrugðnum hespum eða skreppum, 

2. á spólum eða öðru þess konar, sem gefur til kynna, að nota eigi garnið í 

spunatrefjaiðnaði. 

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 
ívafsþráðunum föstum. 

bh. Ómynstrað (nr. 58.08) telst það efni, sem er gert úr kerfi af möskvum eins i 

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. 

Með unnum vörum er í þessum flokki átt við: 

a. Vörur, sem eru klipptar og hafa aðra lögun en rétthyrnda. 

b. Vörur fullofnar og saumaðar og tilbúnar til notkunar eða tilbúnar til notkunar 

eftir einfalda klippingu án þess að þörf sé saumaskapar eða annarrar meðferðar 

(t. d. sumar tegundir af hurrkum, handklæðum, borðdúkum, hálsklútum og 

teppum). 

c. Vörur. sem eru saumaðar eða faldaðar (þó ekki vörur í metramáli, sem eru 

klipptar og hafa verið saumaðar eða faldaðar einungis til þess að fyrirbyggja, 

að vefnaðurinn trosni) eða eru með hnýttu kögri á einum kanti eða fleiri. 

d. Vörur, sem eru sniðnar (lögunin skiptir ekki máli) og úr hafa verið dregnir 

Þræðir. 

e. Vörur, sem hafa verið saumaðar saman, settar saman með límingu eða á annan 

hátt (þó ekki vörur í metramáli úr tveim eða fleiri lengdum sama efnis, sem 

hafa verið skeyttar saman á endunum hver fram af annarri og vörur í metra- 

máli samsettar úr tveim eða fleiri lögum af efni, einnig þótt vatt sé haft sem 

millilag). 

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. 

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 spunatrefjuam úr jurtaríkinu eða stuttum gervitrefjum, einnig þótt dúkurinn sé 
gegndreyptur með kemískum efnum, feiti eða tjöru. Sé dúkurinn gegndreyptur eða 
bakinn öðrum efnum, telst hann því aðeins vera segl- eða presenningsdúkur, að 

bungi spunatrefjanna sé 500 g eða meira hver fermetri.
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50.01 
50.02 
50.03 

50.04 

50.05 
50.06 
50.07 
50.08 
50.09 
50.10 

00 
00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

50. kafli. 

Silki og silkiúrgangur. 

Silkiormahjúpar, sem nota má til afvindu ..........0...0...0000..0. 

Náttúrlegt silki, óspummið ..........20000000eeeensnreannnrnen ra. 

Úrgangur náttúrlegs silkis (þar með talið chappe-silki, bourette-silki og 

silkiormahjúpar, sem ekki er hægt að nota til afvinzlu ásamt uppkembd- 

um silkivefnaði) ...........0000.0 00. .0nnnnn nenna 

Garn úr náttúrlegu silki (þó ekki garn úr chappe-silki og bourette-silki), 

ekki umbúið til smásölu ............0200000 0000 n nv enn... 

Garn úr chappe-silki, ekki umbúið til smásölu ...............0.00... 

Garn úr bourette-silki, ekki umbúið til smásölu ...............00.... 

Garn úr náttúrlegu silki, chappe-silki og bourette-silki, umbúið til smásölu 

Silkiormaspuni; eftirlíkingar af girni (catgut) úr náttúrlegu silki ...... 

Vefnaður úr náttúrlegu silki (þó ekki bourette-silki) ................. 

Vefnaður úr bourette-gilki ...........2.002000000.neecn eens.
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51. kafli. 

Endalausar tilbúnar trefjar. 

Athugasemdir: 

1. Með tilbúnum trefjum er hvarvetna í tollskránni átt við trefjar eða spunaþræði, 
sem gerðir eru úr lífrænum pólymerum: 
a. Með pólymerisation eða þéttingu úr mónómerum lífrænum efnum, t. d. pólya- 

midum, pólyesterum, pólyúretönum og pólyvinylderivötum. 

b. Með kemískri umbreytingu á náttúrlegum lífrænum pólymerum (svo sem sellulósa, 

kaseini, próteinum og alginötum), t. d. viskósa-, acetat-, kopargervisilki og alginat- 
trefjar. 

2. Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum spunatrefjum teljast ekki til nr. 
51.01, heldur til 56. kafla. 

3. Sem garn úr endalausum tilbúnum trefjum skoðast ekki garn gert að meginstofni 
úr trefjum, sem slitnar hafa verið í sundur á vélrænan hátt (56. kafli). 

4. Einþáttungar úr tilbúnu trefjaefni, sem hvergi eru meira en 1 mm í þvermál, teljast 
til nr. 51.01, þegar þungi þeirra er minni en 6,6 mg/m (60 denier), en annars til 
nr. 51.02. Einþáttungar, sem hvergi eru minni en 1 mm í þvermál, teljast til 39. kafla. 

Ræmur úr tilbúnu trefjaefni (tilbúinn hálmur og þess háttar) teljast til nr. 
51.02, þegar breidd ræmunnar er ekki meira en 5 mm, en annars til 39. kafla. 

51.01 Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, ekki umbúið til smásölu: 
Úr syntetískum trefjum: 

11 Til veiðarfæragerðar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjår- 
málaráðuneytisins ..................00000000 00. n 0 

19 Annað ........2.000000 0000 10% 
20 Úr uppkembdum trefjum ................. 00 10% 

51.02 Einþáttungar, ræmur (tilbúinn hålmur og þess háttar) og eftirlíkingar af 
girni (catgut) úr tilbúnu trefjaefni: 

Úr syntetísku trefjaefni: 
11 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..................20.000 0000. 0 
19 Annars ........0.00000000 nr 10% 
20 Úr uppkembdum trefjum ...........00. 0 10% 

51.03 Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, umbúið til smásölu: 
10 Úr syntetískum trefjum .................. 25% 
20 Úr uppkembdum trefjum 2... 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 0... 40% 
20 Úr uppkembdum trefjum ................. 0 40%
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52. kafli. 

Spunavörur í sambandi við málm. 

52.01 00  Målmgarn, spunnið úr trefjagarni og málmi, eða þakið með málmi með 

hvers konar aðferð .........00000.000.ssnssnnnvone 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%



Nr. 3. 88 26. febrúar 1969. 

53. kafli. 

Ull og annað dýrahár. 

Athugasemd: 

Með fíngerðum dýrahárum er átt við hár af alpaka, lama, vikuna, yakuxa, úlfalda, 

angórageit, tibetgeit, kashmirgeit og öðrum svipuðum geitum (þó ekki hinni venjulegu 

geit), kaninu (þar með talin angórakanina), héra, bifur, bifurrottu og bísamrottu. 

53.01 Uil, hvorki kembd né greidd: 
10 UL óþvegin eða þvegin á skepnunni ..........0000000 000. 20% 
20 Önnur ull .......2.20.02000 000 20% 

53.02 Önnur dýrahár (fíngerð eða grófgerð), hvorki kembd né greidd: 
10 Fíngerð hár ........22..00000 nan 20% 
20 Grófgerð hár ..........2.0000..0ennn seen 20% 

53.03 00 Urgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), þó ekki tættur 
eða kembdur .............0000000.ssssssesesssss 20% 

53.04 00  Úrgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), tættur eða 
kembdur (þar með taldar tættar tuskur) ................0.0..0......... 20% 

53.05 Ul og annað dýrahár (fíngert eða grófgert), kembt eða greitt: 
10 Ull og annað dýrahár, kembt eða greitt (annað en lopadiskar úr ull) .... 0 
20 Lopadiskar úr ull ...........20000000a nr 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 .........000000000n nn 25% 
09 Annað .......00000000er en 35% 

53.07 Kambgarn úr ull (worsted yarn) ekki umbúið til smásölu: 
01 Garn þar sem hver þráður einspunninn vegur 1 gr. eða minna 

hverjir 16 metrar ..........0000000 0. esne 25% 
09 Annað ........0000000 enn 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 ................2220000000000 0 40% 
53.11 00  Vefnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári ............................. 40% 
53.12 00  Vefnaður úr grófgerðu dýrahári öðru en hrosshári .................. 40% 
53.13 00  Vefnaður úr hrosshári ................0.0.0....eeeeeeees 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) ..........000000000. 0 ec .e....... 0 

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

ramí (þar með taldar tættar tuskur) ............000000000 000... 00... 0 

Garn úr hör eða ramí, ekki umbúið til smásölu: 

Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..........00000.ecnrnennrnenertern rr 0 

Annað ......0.0000 enn 10% 

Garn úr hör eða ramí, umbúið til smásölu ...........0.00.00000 0... 25% 

Vefnaður úr hör eða ramí: 
Segl- og presenningsdúkur ..........0000000.0env0nrvenen ret... 25% 

Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða ramí eða 

úr þeim efnum ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .......... 40% 

Annar .........00 sens 40%
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55. kafli. 

Baðmull. 

55.01 00  Badmull, hvorki kembd né greidd ....................0.00.00000.. 0 
55.02 00  Baðmullarlinters ....................0.0.00.. enn 0 
55.03 Baðmullarúrgangur (par með taldar tættar tuskur), hvorki kembdur né 

greiddur: 
01 Vélatvistur ..............000000 0000 35% 
09 Annar ............200200000 nes ner 30% 

55.04 00 Baðmull, kembd eða greidd ......................000000.0000.00. 30% 
55.05 Garn úr baðmull, ekki umbúið til smásölu: 

Óbleikt og ómersað: 
1 Eingirni til veidarfæragerdar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ......................0000 0000. nn. 0 
12 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 

neytisins „..........00..0.000 00. nennt 0 
19 Annars ..........2.000000 2000 5% 

Annað: 
21 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 

neytisins .......020.00.00.000nn nes 0 
29 Annars ..........0...0000000. 00 ner 5% 

55.06 Garn úr baðmull, umbúið til smásölu: 
01 Tvinni .........0...20000 000 25% 
09 Annað ........2.2.0.000 0000 25% 

55.07 Snúðofin efni úr baðmull: 
10 Óbleikt og ómersað ................000. 00 40% 
20 Önnur ............. even e nerne never eee 40% 

55.08 Handklædafrottéefni og svipuð frottéefni úr baðmull: 
10 Óbleikt og ómersað ...................0. 00. 40% 
20 Önnur ........0..0 0 40% 

55.09 Annar vefnaður úr baðmull: 
Óbleiktur og ómersaður: 

11 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur yfir 500 g hver fermetri .... 25% 
12 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur 300—500 g hver fermetri .. 35% 
13 Vefnaður, ólitaður og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða baðmull 

ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .................0.0.... 40% 
14 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða baðmull 

ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .................0...... 40% 
19 Annars ........0000000.000n rns 40% 

Ánnar: 
21 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur yfir 500 g hver fermetri .... 25% 
22 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur 300—500 g hver fermetri .. 35% 
23 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða 

baðmull ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ................ 40% 
29 Annars ..............200.000 000 40%
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56. kafli. 

Stuttar tilbúnar trefjar. 

Athugasemd: 

Sem vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum (nr. 56.02) skoðast 

einungis vöndlar, sem myndaðir eru úr samhliða þráðum sömu lengdar og vöndullinn, 

og sem 
eru yfir 2 m að lengd, 

eru með færri snúninga en 5 umferðir á hverjum m, 

eru myndaðir úr þráðum, sem vega minna en 6,6 mg/m (60 denier), 

eru teygðir svo mikið, að ekki sé hægt að teygja þá til viðbótar meira en svo, að 

lengd þeirra tvöfaldist (á einungis við um trefjar nefndar í athugasemd 1.a við 

51. kafla), 
e. eru að þyngd yfir 0,5 g/m (4500 denier), sé um trefjar að ræða, sem nefndar eru 

í athugasemd 1.b við 51. kafla, en yfir 1,66 g/m (15000 denier), sé um trefjar að 

ræða, sem nefndar eru í athugasemd 1.a við 51. kafla. 

Vöndlar (tow), sem eru ekki yfir 2 m að lengd, teljast til nr. 56.01. 

2
c
o
r
 

56.01 Stuttar tilbúnar trefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti undir- 

búnar undir spuna: 
Úr syntetiskum trefjum: 

11 Til veidarfæragerdar, eftir nånari skyrgreiningu og åkvårdun fjår- 

målaråduneytisins .........0000000000ennnennner nan 0 

19 Annað .......00000 nn 20% 

20 Úr uppkemdum trefjum ........2.200000nvenun senn 20% 

56.02 Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum: 

10 Úr syntetískum trefjum .........2.000000e neee nenernr nn 20% 

20 Úr uppkembdum trefjum ........2.2.200 een enunnen rann r 20% 

56.03 00 Urgangur úr stuttum tilbúnum trefjum (þar með talinn garnúrgangur og 

tættar tuskur), hvorki kembdur, greiddur né að öðru leyti undirbúinn undir 

SPUÐA .......000000 sess sðn nenna 20% 

56.04 Stuttar tilbúnar trefjar og úrgangur slíkra trefja, kembdar, greiddar eða 

að öðru leyti undirbúnar undir spuna: 

10 Syntetískar trefjar ........200.00000nvenneennrennrrnsrr nr 20% 

20 Uppkembdar trefjar ........00.00.0ennvenneersennnr rn 20% 

56.05 Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, ekki um- 

búið til smásölu: 
Úr stuttum syntetískum trefjum: 

11 Til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjår- 

málaráðuneytisins ..........0000000..eeenennnnnnnnr rr 0 

19 Annað .......0.0.000eeee nn 10% 

20 Úr stuttum uppkembdum trefjum .......0.000200 nenna. 10% 

56.06 Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, umbúið til 

smásölu: 

10 Úr syntetískum trefjum ...........2.000 0000 nenennen nr 25% 

20 Úr uppkembdum trefjum ........2.200.00enenensenennr ara r 25% 

56.07 Vefnaður úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja: 

Úr syntetískum trefjum: 

11 Segl- og presenningsdúkur .......0000reeeereeeeeersrresenrenee 25% 

19 Annar ........00.esnrr renn 40% 

Úr uppkembdum trefjum: 

21 Segl- og presenningsdúkur ........0...00000.0erernnnne00n00.. 25% 

29 Annar .........00ssssnð ess 40%
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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) .........0000000000 00.00.0000. 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) ...............00000000 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 22.22.2220... 0 

Annað: 
21 Húsgagnatróð í plötum .............20000 0000... 35% 
29 Annars 22.00.0000... 0 

57.05 Garn úr hampi: 
01 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..........0.22000000 0... 0 
02 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneyt- 

ÍSÍNS ....00c00esnssnssssrssssrsr 2% 
09 Annað .......00222000n nn een 35% 

57.06 Garn úr jútu: 
01 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 

un fjármálaráðuneytisins .........0000000000..n 000 ven. 0 
09 Annað ........220000000 nun 35% 

57.07 Garn úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu: 
01 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..........22000000000es enn 0 
02 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneyt- 

ÍSINS .......2.00000snnee nn 2% 
09 Annað ......00000000 0000 35% 

57.08 00  Pappírsgarn .............2200000000 00... oo 10% 
57.09 Vefnaður úr hampi: 

01 Umbúðastrigi .......000sueeeeeeeeeeeeneneeesenenensseneee 2% 
02 Segl- og presenningsdúkur ..........0000000000n nn nn 25% 
03 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hampi eða hampi 

ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjaefnum .................... 40% 
09 Annar ......0..000000 000 40% 

57.10 Vefnaður úr jútu: 
01 Umbúðastrigi .................0.20000nn nn 2% 
02 Segl- og presenningsdúkur ...............000000 0... 0 enn nn. 25% 
03 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr jútu eða jútu ásamt 

öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ........000000 000. a nn 40% 
09 Annar .........00000000 ne 40% 

57,11 00  Vefnaður úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu ..................... 40% 
57.12 00 Vefnadur úr pappírsgarmi ..............2...22..0000 000 00 40%
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58. kafli. 

Gólf- og veggteppi; flauel-, flos- og chenillevefnaður; bönd, leggingar, snúrur; 

tyll, hnýtt netefni, laufaborðar; knipplingar og útsaumur. 

Athugasemdir: 

1. 

io
 

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. 
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 annarrar notkunar. 

Þessi númer taka ekki til flókateppa, sem falla undir 59. kafla. 

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 gúmmíi, hver sem þungi þess er 

á fermeter, og 

c. Plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmíi, frauðgúmmíi eða svampgúmmiíi Í 

sambandi við spunavöru, þó ekki þær vörur, sem teljast til 40. kafla, sbr. síðustu 

málsgrein athugasemdar 2 við 40. kafla. 

Til hnýttra netefna (nr. 58.08) teljast ekki vörur framleiddar úr seglgarni, linum 

eða köðlum, en þær vörur teljast til nr. 59.05. 

Sem útsaumur (nr. 58.10) skoðast einnig úisaumur 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 Önnur gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), einnig fullgerð, 

kelím-, sumak-, karamaniteppi og önnur svipuð teppi, einnig fullgerð: 

01 Gólfteppi úr plasti án vefnaðar ............0000000 00.00.0000... 60% 

09 Önnur ........00000 nanna 90% 

58.03 00 Handofin veggteppi (góbelín, flandern, aubusson, beauvais og önnur þess 

konar teppi) og handútsaumuð veggteppi (með góbelínsaumi, krosssaumi 

0. 8. frv.) selst 65% 
58.04 Flauel-, flos- og chenillevefnaður (þó ekki vörur þær, er teljast til nr. 

55,08 og 58.05): 
Ur badmull: 

11 Molskinn ..ssssesereeeeeeeeseeeeenereresenerrrsesenserrerree 40% 

19 EL SEERE RER ERR EREREEKERERER: 40% 

20 Úr Silki .........2.... enst 40% 

30 Úr ull ...........2000 0 40% 

40 Úr syntetískum trefjum ..........2.2... 0000 0n enn 40% 

50 Úr uppkembdum trefjum ...........2...00 000 nn nennn nennt 40% 

60 Ánnar ......00roe eee 40% 

58.05 Ofin bönd og bönd búin til úr samanlímdu samhliða garni eða trefjum (þó 

ekki vörur, er teljast til nr. 58.06):
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Borðar til umbúða ................00.000 00... nn 
Annað .20....0.002200 nn sess 

Ofnir einkennismiðar, merki og annað þess háttar, ekki útsaumaðir, í 
metramáli eða klipptir niður í tiltekna lögun og stærð ................ 
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: 

Chenillegarn, yfirspunnið garn (þó ekki garn, er telst til nr. 52.01 og 
yfirspunnið garn úr hrosshári) ..............0.0.000000 00. 0... 
Garn og kaðlar þess konar úr syntetískum trefjum, sem vegur 0.5 g 
metrinn eða meira, til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...................0.0...... 
Netateinar með sökkum og flotholtum ..............00..000000.. 
Annað ..........2.200000000n0ener en 

Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), ómynstrað: 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur ...................00000. 00. 00.0.. 
Annað ........20000000 0000 

Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), mynstrað; hand- 
og vélgerðir laufaborðar og knipplingar í metramáli, sem ræmur eða mótíf 
Útsaumur, sem metravara, ræmur eða mótíf .......................
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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. 

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. 

Með spunavörum gegndreyptum, húðuðum eða límdum saman með gúmmíi i nr. 59.11 

er átt við: 
a. Spunavörur gegndreyptar, húðaðar eða límdar saman með gúmmii (nema blásnu 

gúmmíi, frauðgúmmíi eða svampgúmmiíi) 
1. að þunga ekki yfir 1% kg/m?, 
2. að þunga yfir 1% kg/m?, þegar magn spunatrefjanna er yfir 50% af þunga 

vörunnar. 
b. Efni búin til úr garni úr spunatrefjum, sem lagt er samhliða og límt saman 

með gúmmii. 

Til nr. 59.16 telst ekki: 
a. Drifreimar og færibönd að þykkt minna en 3 mm, sem metravara eða í afskornum 

stykkjum. 

b. Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, gegndreypt, húðuð eða límd 

saman með gúmmii, einnig drifreimar og færi- eða lyftibönd gerð úr garni, sem 

hefur verið gegndreypt eða húðað með gúmmíi (nr. 40.10). 
Til nr. 59.17 teljast eftirgreindar vörur, sem ekki falla undir neinn annan lið í 

XI. flokki: 
a. Neðangreindar vörur úr spunatrefjum (nema þær vörur, sem eðli sínu samkvæmt 

teljast til nr. 59.14—59.16): 
1. Efni úr spunatrefjum, flóki og ofið efni þakið flóka, húðað, þakið eða límt 

saman með gúmmíi, 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 pappirsgerð og 

til annarra tækninota, enda séu þau 

a. rörlaga eða endalaus og ein- eða tviofin, 

b. í flötum stykkjum og ofin með tvöfaldri eða margfaldri uppistöðu og/eða 

ívafi. 

5. Efni úr spunatrefjum, styrkt með málmi, til tækninota.
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Efni framleitt úr garni, er telst til nr. 52.01, þeirrar tegundar, sem algengt er 

að hafa við pappirsgerð og til annarra tækninota. 
Véla- og pipuþéttingar úr snúrum, böndum og öðru þess háttar, einnig húðaðar, 

gegndreyptar eða styrktar með málmi. 

b. Spunavörur almennt notaðar til véla eða í verksmiðjum (nema vörur, er teljast 

til nr. 59.14—-59.16), t. d. þéttingar, spenniskífur, fágunarskífur og aðrir véla- 
hlutar. 

59.01 

59.02 

59.03 

59.04 

59.05 

59.06 

59.07 

59.08 

01 
09 

01 
02 
04 
09 

01 
09 

01 
02 
03 
04 
05 

09 

01 
02 
09 

01 
02 
09 

01 

09 

01 
02 

03 
09 

Vatt og vörur úr því; fis, 16 og hnútar úr spunatrefjum: 
Dömubindi úr vatti .........2222000000000e enn 
Annað .......002000000eeeen nere eee en erne seneeese 

Flóki og vörur úr honum, einnig gegndreypt eða húðað: 
Flóki ......2.20.00000 00. enn 
Gólfteppi úr flóka ..........22000000000en nn 
Þakfilt úr flóka ...........0002.000000uueneeer rr 
Annað ......00000000 neee 

Trefjadúkur, önnur sams konar trefjaefni, og vörur úr slíkum efnum, 

einnig gegndreypt eða húðuð: 
Trefjadúkur ...........00..200000.. een 
Vörur úr trefjadúk ............0..0...00000 0000 

Seglgarn, línur og kaðlar, einnig fléttað: 

Færi og línur til fiskveiða ...........000000000 0000... 
Kaðlar .........00000000.0. 0000. SRA 
Öngultaumar ..........000020...ns nennt 
Seglgarn .........2..000000eeenn ner 
Garn úr syntetiskum trefjum, sem vegur yfir 1 gr. metrinn, til 
veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ...........0002000000nn senn 
Annað .......2220000000 000 

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 ..............0..0... 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr öðrum efnum en gerviefnum .... 
Önnur net .......0.0000000.0 nað 

Aðrar vörur úr garni, seglgarni, línu eða kaðli, þó ekki spunavörur eða 
vörur úr þeim: 

Spyrðubönd ..........0.200000nnneessns sn 
Skóreimar ........0.000000000nnnnss senere rneneeee 
Annars ........0000000 00 

Spunavörur þaktar gúmmílími, sterkjuklístri eða öðru þess háttar, til bók- 
bands, framleiðslu á hylkjum o. þ. h.; afritaléreft (kalkerléreft), listmál- 

unarléreft, stífléreft (buckram) og aðrar áþekkar vörur til hattagerðar eða 
svipaðra nota: 

Bókbandsléreft, listmálunarléreft, skóstrigi og aðrar þess háttar vörur 
til skógerðar, þakið gúmmiílími, sterkjuklístri og þess háttar, eftir 

nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ......... 
Annað ......00000 nn eens 

Spunavörur, gegndreyptar eða þaktar sellulósaderivötum eða öðru plasti: 
Presenningsdúkur .............0000000 00 0.nnnnnnsnn 
Bókbandsléreft, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ...........00000.00nn nes 
Límbönd til einangrunar eða umbúða ..........00000 00.00.0000. 
Aðrar .........0000000 nn 

35% 
40% 

25%
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59.09 

59.10 

59.11 

59.12 

59.13 

59.14 

59.15 

59.16 

59,17 

01 
02 
09 
00 

Spunavörur, gegndreyptar eða þaktar olíu eða öðru efni að meginstofni 

úr olíu: 
Presenningsdúkur ...........0.2000000seeennseernnne 
Einangrunarbönd .........00.0200000.eeennneernnn nr 
Aðrar .......0.00000 nn 

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 ................ 
Spunavörur (þó ekki prjónaðar eða heklaðar), gegndreyptar, húðaðar eða 
límdar saman með gúmmíi: 

Presenningsdúkur .............2000000eeeeeeennnnnnn nn 
Sjúkradúkur ............00%0000sssneeeeeeerrrrnn rn 
Vörur til skógerðar, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega 

unnar til þess ..........00000ee.sssevesnnntrnn nn 
Einangrunarbönd ...........000%20 0 oeseneeeneenen rr 
Aðrar .........0000000ne ens 

Spunavörur, gegndreyptar eða húðaðar á annan hátt; máluð leiktjöld, 
málaður bakgrunnur í myndastofur og annað þess háttar: 

Presenningsdúkur ...............000.0.ssessnneeeennn nr 
Lóðabelgir .........2.00022.000 nn eeen 
Annað .......00002.000nennnnss rr 

Teygjanleg efni (þó ekki prjónuð eða hekluð), gerð úr spunatrefjum í sam- 
bandi við gúmmíþræði ...............22200000000ennnnnnn nn 
Kveikir úr spunatrefjum, ofnir, fléttaðir eða prjónaðir, í lampa, ofna, 
kveikjara, kerti og annað þess háttar; glóðarnetefni hringprjónað og 
hringlaga glóðarsokkar ................220000000000nnnnnn nn 
Vatnsslöngur og aðrar svipaðar slöngur úr spunatrefjum, einnig þótt þær 
séu styrktar með málmi eða öðru efni: 

Brunaslöngur ........00000000ssssnssssseee 
Aðrar sees rese serene 

Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, einnig þótt þau séu 
styrkt með málmi eða öðru efni ..........0000000. 000 ecnn ne. 
Spunaefni og vörur úr spunatrefjum almennt notaðar til véla eða í verk- 
smiðjum .......000000000esssrsss sans
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60. kafli. 

Prjóna- og heklvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 
b. 
c. 

d. 
e. 

Ry
 

b. 

Heklaðir laufaborðar og knipplingar, er teljast til nr. 58.09. 

Prjóna- og heklvörur, er teljast til 59. kafla. 
Liífstykki, 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. 

Til nr. 60.02—60.06 teljast: 
a. Vörur, sem þar er lýst (fullgerðar eða ófullgerðar, heilar eða ekki) eða hlutar af 

þeim, prjónað eða heklað í heilu lagi eða gert úr prjónuðu eða hekluðu efni. 

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 

60.03 

60.04 

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 gúmmíi. 

Prjónavoð og heklvoð, ekki teygjanleg eða gúmmíborin: 
01 Úr silki eða gerviþráðum ..................00.0 0000... 40% 
02 Úr ull ..........0.00. 0000. 40% 
03 Úr baðmull ................0.0.00. 0. 40% 
04. Hringprjónuð grisja til umbúða um kjöt .............0........ 2% 
09 Önnur ......0....0 000. 40% 

Hanzkar, vettlingar og belgvettlingar, prjónaðir eða heklaðir, ekki teygjan- 
legir eða gúmmíbornir: 

01 Hanzkar og vettlingar úr ull ..... SARA 65% 
02 Hanzkar og vettlingar úr baðmull .................00.00.0..... 65% 
09 Aðrir ............0 0000 65% 

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 ..................00.0.... 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 .........220002.00000ns0eer nn 35% 
09 Afnað .........000000000 0200 65% 

Nærfatnaður prjónaður, ekki teygjanlegur eða gúmmíborinn: 
01 Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr prjónavoð ........... 65% 
02 Úr baðmull eingöngu ..............00.0 0... n en 65% 
03 Úr ull........00.....0.0 000 65% 
04 Úr silki eða gerviþráðum .................0..00. 00... 65% 
09 Annar ..........20...n.s ss 65%
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60.05 

60.06 

01 
02 
09 

01 
02 
09 

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

Kjötpokar ........000000000r sans rns 
Földuð vara í metramáli .............000000..nensnennn 
Annað .....0000000.nnsss nr 

Prjóna- og heklvoð og prjónaðar og heklaðar vörur, teygjanlegar eða 
gúmmíbornar (þar með taldir teygjanlegir sokkar og teygjanlegar hné- 
hlífar): 

Sjúkrasokkar prjónaðir og aðrar prjónaðar sjúkravörur .......... 
Hanzkar .........00000000.nnnee nn 
Annað .......2.0020000n nn 

Nr. 3. 

2% 
40%, 
65%,



3. 100 26. februar 1969. 

61. kafli. 

Fatnaður úr spunavörum og annað, er honum heyrir til. 

Athugasemdir: 

1. Númer í þessum kafla taka því aðeins til vöru, sem þar er lýst, að hún sé gerð úr 

efnum úr einhverjum spunatrefjum (þar með talið flóki, trefjadúkur, fléttur og legg- 

ingar i 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. 

2. 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. 

3. 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 fafnaður smábarna skoðast: 

1. Fatnaður handa ungbörnum, sem ber það ekki með sér, hvort hann sé ætlaður 

einungis drengjum eða einungis telpum. 

2. Bleiur. 

4. 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. 

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 ..................... 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 ........000002000 sr 65% 

61.04 Nærfatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnum: 

01 Úr vefnaði eingöngu úr baðmull .............0..00.0.0..0.0.... 65% 
02 Bleiur ......00000000 0000 65% 
09 Ånnar .....0000000002000nn nr 65% 

61.05 00  Vasaklútar .......................0.00000 enn 80% 
61.06 00  Sjöl, klútar, möttlar, slår og annað þess háttar ..................... 80% 
61.07 00  Slaufur, slipsi og hálsbindi .....................0.20.00.00..00..02.. 65% 
61.08 00  Kragar, ermalín, uppslåg, brjóst, vesti, hálsfellingarlín og annað þess 

háttar, er heyrir klæðnaði kvenna og telpna til ..................... 65% 
61.09 00  Lifstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabönd og annað 

þess háttar (einnig þótt vörurnar séu prjónaðar eða heklaðar), einnig 
teygjanlegt ....................0002 0000 0 nr 65% 

61.10 00  Hanzkar, vettlingar, belgvettlingar, sokkar og leistar, ekki prjónaðir eða 
heklaðir .... ............2.000.02200000 eeen 65% 

6111 00. Tilbúnir hlutar til fatnaðar (t. d. axlapúðar, belti, ermahlífar og vasar) 65%
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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 ..........2...000 eeen 80% 
30 Aðrar .......0.0 000 80% 

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

01 Földuð vara i metramåli ..............00000 00. ne nnnnn 40% 
09 Annað ........0002.0000 nn 80% 

62.03 Sekkir og pokar til umbúða: 
01 Kjötpokar úr spunaefnum .......2.0.00000 000. 000 2% 
02 Sekkir og pokar úr jútu ...........00000 0000 ve0ennn nn. 2% 
09 Aðrir .........22022000000 en 2% 

62.04 Ábreiður, segl, sóltjöld, utanhússgluggatjöld, tjöld og viðleguútbúnaður: 
01 Presenningar og segl ............000000000ernnnnern nn 30% 
02 Tjöld .........22.00000. eeen 80% 
09 Annað ........0.0.0.000.0e neee 80% 

62.05 Aðrar tilbúnar spunavörur (þar með talin snið): 
01 Skóreimar .........02000000.00 enn 40% 
02 Björgunar- og slysavarnatæki, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins .......22.00000.. 00 n nn. 0... 20% 
03 Öryggisbelti ...............20..00 00. 20% 
04 Úraarmbönd ...........200.000 000 ens 50% 
05 Rúðuþéttingar ...........0220.0..0cnrners rr 35% 
06 Plötur til veggklæðningar ...........22.2000 0000 ee eeen 40% 
07 Geymar með yfir 300 lítra rúmtaki .........00000000......0.. 50% 
08 Ofnir hólkar til umbúða ...........00000.0. esne nn 50% 
09 Annars ........2.02..00.. ns 80%
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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 .............200000 00. nennenen rr 65% 

63.02 00 Notaðar og nýjar tuskur, úrgangur og slitnar vörur úr seglgarni, línu eða 
kaðli ...............00000000nenen rr 35%
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XIL 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: 

a. 

e. 

Skófatnaður án viðfests sóla, prjónaður eða hekladur (nr. 60.03), eða ur annarri 

spunavöru (nema úr flóka eða trefjadúk) (nr. 62.05). 

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). 
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 

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 

64.02 

64.03 
64.04 
64.05 

64.06 

Skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti: 

01 Vadstigvél 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. ss *50% 

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 K venskór og barnaskór, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjår- 

málaráðuneytisins ............00000.0 0. nnnenn nn 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 ...........200...0nnn err 50% 

09 ÁAnmar .........0 sess 65% 

00 — Skófatnaður með ytri sóla úr trjáviði eða korki ..................... 65% 

00 — Skófatnaður með ytri sóla úr öðrum efnum ...........000000.000... 65% 

Hlutar af skófatnaði (þar með yfirhlutar, innri sólar og hælar til áskrúf- 
unar) úr öðrum efnum en málmi: 

01 Yfirhlutar, þó ekki hælkappar og tákappar .........00.00..000. 65% 

09 Aðrir 00.22.0000 15% 

00 — Legghlífar, vefjur, öklahlífar, kricketþófar, hnéhlífar og aðrar þess konar 

vörur, einnig hlutar af þeim ..........00.0000 000. .ceeerennr renn 65%



Nr. 3. 104 26. febrúar 1969. 

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, pappírshúfur og 
annar þess háttar höfuðfatnaður til notkunar á grimudansleikjum 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. 

20
 

ps
 

65.01 00  Prykkt hattaefni úr flóka, hvorki formpressuð né með tillöguðum börðum; 
slétt eða sívöl hattaefni úr flóka .................................... 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 
heklvoð eða úr laufaborðum, knipplingum, flóka eða öðrum spunaefnum 
(þó ekki úr samfléttingum, böndum eða ræmum), einnig fóðrað og/eða 
bryddað .............0.0.00.0.0000000r rr 65% 

65.06 Annar höfuðfatnaður, einnig bryddaður eða fóðraður: 
01 Hlífðarhjálmar ......................0.00 0. 35% 
09 Annars .......20..020000 0000 nennt 65% 

65.07 00  Svitagjarðir, fóður, hlífar, form, grindur (þar með taldar fjaðragrindur 
fyrir sambrotshatta), skyggni og hökubönd, fyrir höfuðfatnað ......... 40%
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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 hlifa, 

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 

66.02 00 

66.03 00 

Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafsregnhlífar, regnbhlífa- 

tjöld, garðsólhlífar 0. þ. h.) .......0.00000000eennnrrnnrrn rr. 100% 

Göngustafir (þar með taldir klifurstafir og setustafir) og keyri, svipur 

0. þe h. 0000 neee sense 100% 

Hlutar og útbúnaður til og fylgihlutir með þeim vörum, er teljast til nr. 

66.01 og 66.02, ét. a. .........0.22000 rn 0 neee 70%
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67. kafli. 

Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr fjöðrum og dún; tilbúin blóm; 

vörur úr mannshári; blævængir. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Síudúkur úr mannshári (nr. 59.17). 

b. Blómamyndir úr knipplingum, laufaborðum, útsaumi eða annarri spunavöru 

(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). 

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 

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. 

67.01 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% 

67.02 00 Tilbúin blóm, blöð og ávextir, svo og hlutar af þeim; vörur úr tilbúnum 

blómum, blöðum og ávöxtum ..................0000000 0... 100% 
67.03 00  Mannshår greitt, þynnt, bleikt eða unnið á annan hátt; ull og annað dýra- 

hár, unnið til hárkollugerðar o. þ. h. ..........0...00 000... 100% 
67.04 00 Hárkollur, gerviskegg, hárlokkar, fléttur o. þ. h. úr manns- eða dýrahári 

eða úr spunaefni; hárnet og aðrar vörur úr mannshári ............... 100% 
67.05. 00 Blævængir, ekki mekanískir, úr hvaða efni sem er; grindur og handar- 

höld á blævængi og hlutar til slíkra grinda og handarhalda, úr hvaða efni 
sem er
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XTII. 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. 

D
i
n
r
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r
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Jardefni, er teljast til 25. kafla. 

Húðaður eða gegndreyptur pappir og pappi, sem telst til nr. 48.07 (t. d. pappir 

og pappi húðaður með gljásteinsdufti eða grafiti, tjöru- eða asfaltborinn 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. 85.28. 

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. 

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 

68.02 

68.03 

68.04 

68.05 

00 — Gatna-, kant- og gangstéttarsteinar úr náttúrlegum steintegundum (flögu- 

steinn undanskilinn) ................0000 00.00.0000 nes nnn 35% 

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 ...............220000 0000 50% 

00 — Unninn flögusteinn og vörur úr flögusteini, þar með taldar vörur úr sam- 
anlímdum flögusteimi ................000..00000n venner 35% 

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% 

00. Brýni og annar handfægi- og slípisteinn, olíusteinn, hein o. þ. h. úr náttúr- 
legum steintegundum, úr samanlímdum náttúrlegum og tilbúnum slípi- 
efnum eða úr leir .............0.000000 000 enn eesnnr 35%
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68.06 00  Nåtturlegt 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 ................0000000 0. 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) ...............2.000000 00... 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 ..........0..0.00.snnn nn 35% 
09 Aðrar ......0000000 0000 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 ..........00000000 nes 35% 

09 Adrar .......0.00000 0000 80% 
68.12 Vörur úr asbestsementi, úr sellulósasementi o. þ. h.: 

01 Til bygginga, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins sees nn 35% 

02 Þakplötur báraðar ................000..0... nun 15% 
09 Aðrar .......000000 000 80% 

68.13 Unnið asbest og vörur úr því (t. d. asbestplötur, asbestþráður 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, asbestblåndum o. b. h. ................ 35% 
09 Annað ssssseseeeeseesreserenesenessnre ennen nenese 35% 

68.14 00  Niningsméåtståduefni (sneiðar, skífur, hringar, bönd, plötur, rúllur 0. fl.) 
í hemla, tengsli o. þ. h., unnið að meginstofni úr asbesti, öðrum jarðefnum 
eða sellulósa, einnig í sambandi við spunaefni eða önnur efni .......... 35% 

68.15 00 Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini, þar með talin gljásteinsblöð fest 
á pappír eða spunaefni (t. d. míkanít og gljásteinsþynnur) ............ 40% 

68.16 Vörur úr steini eða jarðefnum (þar með taldar vörur úr mó), ót. a.: 
01 Búsáhöld .................22220000eeeeneerr 100% 
02 Vörur til bygginga, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ..............2.2000000 000 ARA 35% 
03 Jurtapottar til gróðursetningar (sem eyðast í jörðu) ............ 35% 
09 Aðrar ............000000..nsss err 80%
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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: 

a. Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glysvarningur). 

b. „Cermets“, sem telst til 81.04. 

c. Vörur úr ódýrum málmum, sem falla undir nr. 81.04. 

d. Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar, er teljast til nr. 85.26. 

e. Gervitennur (nr. 90.19). 

f. Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

g. Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

h. Reykjarpípur, hnappar og aðrar vörur, er teljast til 98. kafla. 

j. Listaverk, safnmunir og forngripir, er teljast til 99. kafla. 

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 ...............0...0000.. 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 ..........0002.00000nnneennernneennr rn 35% 

Il. Aðrar leirvörur. 

69.04 00  Múrsteinn til bygginga (þar með talinn steinn í gólf, undirlagsflögur o. þ. bh.) 35% 

69.05 00  Þaksteinn, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, þakbrúnasteinn 
og aðrar vörur úr leir til bygginga, einnig til skrauts ................ 35% 

69.06 00  Pipur og rennur (þar með talin horn, beygjur o. þ. h. pípuhlutar (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 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 Eldhåsvaskar, handlaugar, salernisskálar, þvagskálar, baðker og þess háttar 
hreinlætistæki ...................0.00.20 000 rare 80% 

69.11 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða til hreinlætis, 

úr postulíni (þar með talið biscuit og paríam) ............2....2.0.... 100% 
69.12 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða til hreinlætis, 

úr annars konar leir en postulími .............0.0000000 0000... 100% 
69.13 Leirstyttur og aðrar vörur til skreytingar, skrauthlutir til persónulegra 

nota; húsgögn: 
01 Lampar og lýsingartæki ..........0000000. 0. ve nenni 90% 
09 Annað ......000000nn en 100% 

69.14 00 Aðrar vörur úr leir, ét. a. .......20000eeeeeeeeee ennen ner eres eneree 70%
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70. kafli. 

Gler og glervörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Leirglerungur (nr. 32.08). 

b. Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glysvarningur). 

c. Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar, er teljast til nr. 85.26. 

d. Innspýtingarsprautur, gerviaugu, hitamælar, loftvogir, rakamælar og aðrar vörur, 

er teljast til 90. kafla. 

e. Leikföng, leiktæki, íþróttavörur, jólatrésskraut og aðrar vörur, er teljast til 97. 

kafla. Gleraugu án hreyfitækja í brúður og í aðrar vörur, sem teljast til 97. kafla, 

heyra þó þessum kafla til. 

f. Hnappar, hitaflöskur, sprautuilát og aðrar vörur í 98. kafla. 

2. Nr. 70.07 tekur einnig til vara, sem eru framleiddar úr gleri þvi, sem þar er til- 

greint, ef vörurnar eru ekki rammaðar inn eða í sambandi við önnur efni. 

3. Orðið gler í tollskránni tekur einnig til kvarz- og kísilglers. 

70.01 00  Glerbrot og annar glerúrgangur, glermassi (þó ekki optískt gler) ...... 35% 
70.02 00  Glerungur og smelt í massa, stöngum eða pípum ................... 35% 
70.03 00 Gler í kúlum, stöngum eða pípum (þó ekki optiskt gler), óunnið ........ 35% 
70.04 00  Óunnið steypt eða valsað gler (þar með talið gler, sem við framleiðsluna 

hefur verið yfirlagt öðru gleri eða styrkt með málmþræði), með rétthyrn- 
ingslögun, einnig mynstrað ...................00.0. 000 35% 

70.05 00  Ounnid teygt eða blásið gler (einnig þakið öðru gleri við framleiðsluna) 
með rétthyrningslögun ..............00.0000000 0000 nn 35% 

70.06 00  Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (einnig yfirlagt öðru gleri við fram- 
leiðslu eða styrkt með málmþræði) með rétthyrningslögun og slípað eða 
fágað á yfirborði, en ekki frekar unnid ......................00.... 35% 

70.07 00  Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (þar með talið gler yfirlagt öðru gleri 
við framleiðsluna eða styrkt með málmþræði), skorið í aðra lögun en 
rétthyrnda, beygt eða unnið (t. d. kantslípað eða áletrað), einnig slípað 
eða fágað; marglaga einangrunargler, blýgreyptar rúður og þess háttar 50% 

70.08 00  Öryggisgler úr hertu eða marglaga gleri, einnig tilskorið eða formað ... 50% 
70.09 00 Glerspeglar (þar með taldir bifreiðaspeglar), einnig í umgerð eða með baki 100% 
70.10 Ámur, flöskur, krukkur, byttur og sívöl ílát, úr gleri, sem algengt er að 

nota við flutning og pökkun á vörum; tappar og önnur lok úr gleri: 
01 Mjólkurflöskur .............0.00000000 0000 20% 
09 Annað ........2222020.0 00 60% 

70.11 00 Glerkúlur og glerpípur fyrir rafmagnsglólampa, rafeindalampa o. þ. h. ... 50% 
70.12 00  Glergeymar í hitaflöskur og þess háttar ílát, einnig ófullgerð .......... 100% 
70.13 00 Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, hreinlætistæki og skrifstofuáhöld, 

skrautmunir o. þ. h. úr gleri (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 70.19) .... 100% 
70.14 Ljósabúnaður úr gleri, endurkastsgler og optískir hlutir úr gleri, en ekki 

optískt unnið eða úr optísku gleri: 
01 Lampar og lampaskermar ...............0..0200 0000 90% 
02 Glös fyrir olíulampa .........000.000000000.. 35% 
03 Luktagler og endurskinsgler fyrir farartæki og duflaljósker ...... 35% 
04 Gler fyrir götuljósker ...........0..20..00.000 000. 35% 
09 Annað ........2.2000000000ðr rr 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%
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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 ............2.200000 00 00000n 0... 

70.17 00  Glervara eingöngu notuð við efnarannsóknir, við hjúkrun og rannsóknir 
á sjúkum og við lyfjagerð, einnig með rúmmálsmerkjum eða rúmtaks- 
réttingum; glerlyfjahylki ...............00000000000on0n 0000. 

70.18 00 Optisk gler og vörur úr því, þó ekki optískt unnar; efni til framleiðslu á 
gleraugnalinsum ............0.0.000000.0onsnsnnnn rr 

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) ..........0.000000000 0 ne rrennnnr err 

70.20 Glertrefjar (þar með talin glerull), garn, vefnaður og vörur úr þessum 
efnum: 

10 Garn 2... 
20 Vefnaður ..........000000. 0. 
30 Annað ........00. enes nnnneee 

70.21 Aðrar vörur úr gleri: 
01 Netjakúlur ............00000000.n ans 
09 Annars ......000000ssnnnsssr sr
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XIV. flokkur. 

Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar, góðmálmar, 

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). 
Góðmálmum eða góðmálmspletti. 

. 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. 

b. Nr. 71.15 tekur ekki til vara, sem innihalda góðmálma eða góðmálmsplett, nema 

slík efni séu aðeins óverulegur hluti viðkomandi vöru. 

3. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Amalgöm góðmálma og hlaupkenndir (colloidal) góðmálmar (nr. 28.49). 

b. Dauðhreinsað sárasaumsefni, tannfyllingarefni og aðrar vörur, er teljast til 
30. kafla. 

SJ
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c. Vörur, sem teljast til 32. kafla (t. d. gyllingarvökvar). 

d. Handtöskur og aðrar vörur, er teljast til nr. 42.02 og 42.03. 

e. Vörur, sem falla undir nr. 43.03 og 43.04. 

f. Spunavörur, er teljast til XI. flokks. 
g. Skófatnaður (64. kafli) og höfuðbúnaður (65. kafli). 

h. Regnhlífar, göngustafir og aðrar vörur, er teljast til 66. kafla. 
ii. Blævængir, er teljast til nr. 67.05. 

k. Mynt (72. eða 99. kafli). 

1. 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. 

m. Vörur, er teljast til 90., 91. og 92. kafla (vísindatæki, úr, klukkur og hljóðfæri). 

n. Vopn og hlutar til þeirra (93. kafli). 

o. Vörur, sem falla undir 2. athugasemd við 97. kafla. 

p. Vörur, er teljast til 98. kafla, aðrar en þær, sem teljast til nr. 98.01 og 98.12. 
q. 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.
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a. Orðið perlur tekur einnig til ræktaðra perla. 

b. Góðmálmur tekur til silfurs, gulls, platínu og annarra platinumálma. 

c. Orðin aðrir platínumálmar taka til íridíum, osmíum, palladium, rhódíum og 

rútenium. 
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 Jlegeringarinnar. Flokkast slíkar legeringar eins og 

hér greinir: 

a. Málmlegeringar með 2% eða meira af platinu, miðað við þunga, flokkast eins 

og platínumálmar. 

b. Málmlegeringar með 2% eða meira af gulli, miðað við þunga, og með enga 

Platinu, flokkast sem gulllegeringar, einnig þótt í þeim sé platina, ef hún vegur 

minna en 2% miðað við þunga. 

c. 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. 

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 skraufvuðrum 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 a-lið 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 smiði 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. 

A 15
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I. Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar. 

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 ................0...20000 0... 0... 
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: 

Demantar til iðnaðarnotkunar ..............20000 00. n nes 

Áðrir 22... 0n enn 
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 .........02..0000000nses err 
Duft og agnir úr náttúrlegum eða tilbúnum eðalsteinum eða hálfeðal- 
steinum ....,.........000000..0ssss ss 

II. Góðmálmar og góðmálmsplett, óunnið eða hálfunnið. 

Silfur, þar með talið silfur með gull. og platínuhúð, óunnið eða hálfunnið 
Silfurplett (silfurdublé), óunnið eða hálfunnið ...................... 
Gull, þar með talið platínuhúðað gull, óunnið eða hálfunnið: 

Gullstengur .......0000.000 en 
Ánnað .........00.0.0nenneennn err 

Óeðlir málmar og silfur, með gullhúð, óunnið eða hálfunnið .......... 
Platína og aðrir platínumálmar, óunnir eða hálfunnir ............... 

Óeðlir málmar og góðmálmar, með platínuhúð eða húð af öðrum platínu- 
málmum, óunnið eða hålfunnid ...............00.0000. 00... enn. 

Afklippur, mylsna og annar góðmálmsúrgangur: 
Úr silfri, platínu eða öðrum platínumálmum ...........00..0 00... 
Úr gulli ........0....00.0000 nn 

III. Skraut- og glysvarningur, gull- og silfursmíðavörur og 
aðrar vörur. 

Skrautvörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða góðmálmspletti 
Gull- og silfursmíðavörur og hlutar til þeirra, úr góðmálmum eða góð- 
málmspletti, þó ekki vörur þær, sem teljast til nr. 71.12: 

Hnífar, skeiðar, gafflar o. þ. h. úr silfri eða silfurpletti .......... 

Annað ........00000000 eens 
Aðrar vörur úr góðmálmi eða góðmálmspletti: 

Til tækninota, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins ....00000000s00sen sense esse seen renees. 
Annars „20.20.0000 enn esse 

Vörur, sem eru úr eða í eru náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðal- 
steinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) ........................ 
Annar glysvarningur (imitation jewellery) ...................0...... 

40% 

40% 
40%, 
40%, 

40%, 

40%, 

40% 
40% 

40% 
40%, 
40% 
40%, 

40% 

40% 
40%
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72. kafli. 

Mynt. 

Athugasemd: 

Safnmunir (nr. 99.05) teljast ekki til þessa kafla. 

72.01 Mynt: 
10 Óútgefin mynt (önnur en gullpeningar) ........0.000000 000... 0... 0 
20 Gullpeningar ........0000000.nnonesensseennnsnrr rr 0 
30 Önnur .....0.0000.n ns vesen 0
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XV. flokkur. 

Ódýrir (óeðlir) málmar og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. 

b. 
c. Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar, er teljast til nr. 65.06 og 65.07. 

d. 

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. 

Ferró-cerium og aðrar kveikilegeringar (nr. 36.07). 

Grindur og hlutar í regnhlífar, sólhlifar, sólskýli, göngustafi og aðrar vörur, er 

teljast til nr. 66.03. 

Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. legeringar með góðmálmi, ódýrir málmar 
þaktir góðmálmshúð og glysvarningur). 

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 

p
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ur og úrfjaðrir. 

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 íbróttatæki). 

Hnappar, pennastengur, blýantshöld, pennar og aðrar vörur, er teljast til 98. 

kafla. 
2. Með orðunum hlutar til almennra nota er hvarvetna í tollskránni átt við: 

a. 

b. 

Cc. 

Vörur bær, sem teljast nr. 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 og 73.32, og tilsvarandi vörur 

úr öðrum ódýrum málmum. 

Fjaðrir og fjaðrablöð úr ódýrum málmum, þó ekki úrfjaðrir og klukkufjaðrir 

(nr. 91.11). 

Vörur í nr. 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 og 83.14. 
Orðið hlutar í 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. 
73.—81. kafli tekur ekki til vara, sem teljast til 82. og 83. kafla, enda leiði ekki 

annað af ákvæðum þessarar athugasemdar eða 1. athugasemdar við 83. kafla. 

3. Flokkun legeringa: 
a. Legeringar af ódýrum málmum, sem í er meira en 10% af nikkli miðað við 

þunga, flokkast sem nikkillegering, nema í blöndunni sé meira af járni miðað 
við þunga en nokkrum öðrum málmi. 

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. 
Aðrar legeringar úr ódýrum málmum flokkast eftir þeim málminum, sem mest 

er af í legeringunni, miðað við þunga. 

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. 
Í bessum flokki tekur orðið legering til glæddra blandna úr dufti ódýrra málma 
og ósamfelldra innri blandna þeirra fenginna með bræðslu.
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Sé ekki annað tekið fram, eiga tilvisanir 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 Í 

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 brotajárn og úrgangsmálmur teljast í þessum flokki vörur, sem aðeins er hægt 

að nota til endurvinnslu málmanna eða til framleiðslu kemiskra efna. 

73. kafli. 

Járn og stál og vörur úr hvoru tveggja. 

Athugasemdir: 

1. Eftirfarandi heiti hafa þessa merkingu í þessum kafla: 

a. Hrájárn og steypujárn (nr. 73.01). 

Járn, sem í er minnst 1,9% af kolefni miðað við þunga og auk þess eftir atvikum 

eitt eða fleiri af eftirtöldum legeringarefnum í því magni, sem fram er tekið hér 

á eftir (miðað við þunga): 

minna en 15% fosfór, 

ekki meira en 8% kisill, 

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, 

alúmíni, 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. 

b. 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. 

c. 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% kisill, 

meira en 30% mangan, 

meira en 30% króm, 

meira en 40% wolfram, 

meira en 10% af öðrum legeringarmálmum (alúmini, títan, vanadíum, molyb- 

den, niobíum og öðrum legeringarmálmum, þó ekki kopar). 

Magn annarra legeringarmálma en járns má þó ekki vera meira en 96% miðað við 

þunga í járnlegeringum, sem í er kísill, ekki meira en 92% í járnlegeringum, sem 

í er mangan, en ekki kísill, og ekki meira en 90% í öðrum járnlegeringum.
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Stállegeringar (nr. 73.15): 
Stál, sem í er eitt eða fleiri eftirgreind legeringarefni í því magni, sem fram 
er tekið: 

Meira en 2% samtals mangan og kísill, 
eigi minna en 2% mangan, 
eigi minna en 2% kísill, 
eigi minna en 0.50% nikkill, 
eigi minna en 0,50% króm, 
eigi minna en 0,10% molybden, 
eigi minna en 0,10% vanadíum, 
eigi minna en 0,30% wolfram, 
eigi minna en 0,30% kóbalt, 

eigi minna en 0,30% 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, 

eigi minna en 0,20% samtals fosfór og brennisteinn, 
eigi minna en 0,10% af hverju einstöku öðru legeringarefni. 

Kolefnisríkt stál (nr. 73.15): 

Stál, sem í er ekki minna en 0,6% af kolefni miðað við þunga, minna en 0,04% 

af fosfór eða minna en 0,04% af brennisteini, en þó minna en 0,07% af fosfóri 

og brennisteini samanlagt. 
Hnoðað hrájárn (puddled bars) og hrástengur (nr. 73.06): 

Efni þau til smíða, völsunar eða umbræðslu, sem verða til annað hvort 

— fyrir hömrun á hnoðuðu hrájárni til þess að losna við gjall eða 
— með samruna vegna glóðvölsunar á pökkum af járn- eða stálúrgangi eða 

hnoðuðu hrájárni. 
Steypt hrájárn (ingots) (nr. 73.06): 
Stykki til smíða eða völsunar framleidd í hrájárnsteypumótum. 
Gjallfritt hrájárn (blooms) og hrájárnsdrumbar (billets) (nr. 73.07): 
Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, og sé flatarmál þverskurðarins meira 

en 1225 mm?, en þykktin meira en fjórði hluti breiddarinnar. 

Hrájárnsplötur (slabs) og hrájárnsrenningar (sheet bars) (nr. 73.07): 
Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, þykkt eigi minni en 6 mm, breidd 

minnst 150 mm og þykktin ekki meiri en fjórði hluti breiddarinnar. 
Plötuefni í rúllum (nr. 73.08): 
Hálfunnin vara upprúlluð, heitvölsuð, með rétthyrndu þversniði, þykkt ekki 

minni en 1,5 mm, breidd meiri en 500 mm og þyngd eigi minni en 500 kg 
hvert stykki. 

Alhæfiplötur (universal plates) (nr. 73.09): 
Vara með rétthyrndum þverskurði, heitvölsuð eftir endilöngu í alhæfivölsum, 

þykkt eigi minni en 5 mm né meiri en 100 mm og breidd meiri en 150 mm, 

þó ekki yfir 1200 mm. 
Bönd (nr. 73.12): 

Völsuð vara með skornum eða óskornum brúnum og rétthyrndum þverskurði, 

þykkt eigi yfir 6 mm, breidd mest 500 mm og þykktin eigi meiri en tíundi hluti 

breiddarinnar, í ræmum og rúllum, einnig pressuðum saman. 

Þynnur og plötur (nr. 73.13): 

Völsuð vara (þó ekki plötuefni í rúllum samkvæmt k-lið hér á undan), af hvaða 

þykkt sem er, 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.
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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 virstengur) (nr. 73.10): 

Óhol vara, sem skýrgreiningarnar í h-, ij, k-, |-, 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. 
Skýrgreiningin tekur einnig til steypustyrktarjárns, sem — að slepptum 

minniháttar raufum, brúnum og annarri missmíði framkominni við völsunina 

— svarar til ofangreindrar skýrgreiningar. 

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 

hring, sniði úr hring, ávalan, sem jafnhliða þríhyrningur, ferningur, rétthyrn- 
ingur, reglulegur sexhyrningur, reglulegur átthyrningur né regluleg trapiza. 

2. Til nr. 73.06—-73.14 teljast ekki stállegeringar né kolefnisrikt stál (nr. 73.15). 

3. Járn- og stálframleiðsla af því tagi, sem telst til nr. 73.06—73.15 og húðuð (plettuð) 
er með annars konar járni eða stáli, flokkast eftir þeirri tegundinni, sem mest er 

af miðað við þunga. 

4. 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. 

73.01 

73.02 

73.03 
73.04 
73.05 

73.06 

73.07 

73.08 
73.09 

Hråjårn, steypujårn og spegiljårn, i klumpum, drumbum, stykkjum eda 
með annarri áþekkri lögun: 

10 Spegiljárn ........00..00 senn eo 5% 
20 Annað ........r0 ner 5% 

Járnlegeringar: 
10 Ferrómangan ........00000000 s.n... AAA 5% 
20 Aðrar 2... 5% 
00  Úrgangur og brot af járni eða stáli ..................0000000..0.... 5% 
00 Kornad járn eða stál, einnig flokkað; vírkúlur úr járni eða stáli ...... 5% 

Járn- eða stálduft; járn- eða stálsvampur: 
10 Járn- eða stálduft ...........0000200 svar sssssnr nr 5% 
20 Járn- eða stálsvampur ........00000.0 enn ensnennr 5% 

Hnodud (puddled) hråjårn- og stålstykki og stengur; steypt hråjårn- og 
stålstykki (ingots), klumpar, drumbar o. þ. h. stykki, úr járni eða stáli: 

10 Hnoðuð járn- og stálstykki og stengur, klumpar, drumbar o. þ. h. .... 5% 
20 Steypt hrájárn- og stálstykki ............0000000 0. nnnnnnn nn 5% 
00  Gjallfritt 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% 

00 Plåtuefni í rúllum, úr járni eða stáli ................000000000000.. 5% 
00 Alhæfiplötur (universal plates), úr járni eða stáli .................... 5%
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Stengur (einnig virstengur) úr járni eða stáli, heitvalsaðar, slegnar, þrykkt- 
ar eða kaldunnar; jarðborspípur úr stáli: 

Valsaður vír: 

Vír til framleiðslu á naglavír, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...........0...0000000 000. nn 
Steypustyrktarjárn grennra en 13 mm ..........0....00. 0000... 
Annað .........00020000 enn 

Annað: 

Steypustyrktarjárn ................002000 000. 
Jarðborspípur úr stáli .............00.....00000 000. 
Annars .....2..02.00. 00 

Prófíljárn og -stál, heitvalsað, þrykkt eða kaldunnið; þilstál með boruðum 
eða slegnum götum eða án gata, einnig samsett: 

Prófíljárn og -stál, 80 mm eða meira; þilstál ..................... 

Ánnað .........2002000 ene 

Bönd úr járni eða stáli, heit- eða kaldvölsuð ....................... 
Þynnur og plötur úr járni eða stáli, heit- eða kaldvalsaðar: 

Þynnur og plötur yfir 4,15 mm að þykkt, þó ekki tinaðar eða báraðar 
Þynnur og plötur 3—4,75 mm, þó ekki tinaðar eða báraðar ........ 

Þynnur og plötur minna en 3 mm, þó ekki plettaðar, húðaðar eða klæddar 
Þynnur og plötur, tinaðar ..........0...0.0..0000000 00. 
Þynnur og plötur minna en 3 mm, plettaðar, húðaðar eða klæddar (þó 
ekki tinaðar): 

Járnplötur báraðar (þakjárn) ...........0..20.00 0000... nn... 
Aðrar .......2..200000 000. 

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 ........................... 
Hrásteypa (ingots) úr stállegeringum .............00....0 00. 
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... 0000. 
Vírstengur úr kolefnisríku stáli .............0.....00.0... 00. 
Vírstengur úr stállegeringum .................00.. 0000 
Stangajárn (þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur úr kolefnisríku stáli 
Stangajárn (þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur, úr stállegeringum .. 
Prófíljárn, 80 mm eða meira, og þil, úr kolefnisríku stáli ........... 

Prófíljárn, 80 mm eða meira, og 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 ..................2.0.... rn 
Plötur og þynnur, meira en 4,75 mm að þykkt, og alhæfiplötur, úr stál- 
legeringum ............2002.0000n err 
Plötur og þynnur, 3 mm—4,75 mm að þykkt, úr kolefnisríku stáli ..... 
Plötur og þynnur, 3 mm—4,75 mm að þykkt, úr stállegeringum ...... 
Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, húðaðar eða 
klæddar, úr kolefnisríku stáli ....................0 20 
Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, húðaðar eða 
klæddar, úr stállegeringum ....................000 00 

15% 
35% 
359% 

35% 
35% 
5% 

5% 
5% 

15% 

5% 
5% 
5% 
15% 

15% 
15% 
35% 

5% 
5% 

5% 

5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
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5% 

5% 
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5% 

5% 

5%



26. febrúar 1969. 121 

83 Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, húðaðar og klæddar, 

úr kolefnisríku stáli ..........2.200200000necnernr snar 

84 Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, Plettaðar, húðaðar og klæddar, 

úr stállegeringum ........22..000.eeeenneeerennrrernn nr 

85 Bandaefni úr kolefnisríku stáli .........2..2.02.0 000 nennennnn0e.. 

86 Bandaefni úr stállegeringum ........20.0200ennennnernnennnn ern 

87 Vír úr kolefnisríku stáli ............0000000000nnnnnnnnnnr er 

88 Vír úr stállegeringum .......0.20.000..ueeennnsrrnnnnnnn rr 

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: 

10 Teinar úr járni eða stáli fyrir járnbrautir og sporvagna ............- 

20 Annað ......0..2000 senn 

73.17 00 Pipur úr steypujármi ..........000200000eneerrennsersnnns ern 

73.18 Pípur og efni i þær, úr járni (nema steypujárni) eða stáli, þó ekki háþrýsti- 

leiðslur til vatnsaflstöðva: 
10 Efni í pípur ........22.000 senn nesenn ner 

„Saumlausar“ pípur: 
21 Holir sívalningar til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..........0000000enennnecennenr rn 

29 Annað .......0000000 enn 

Annað: 
31 Prófílpípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ..........0.0.0000eeeeeennnss ann nn 

39 Annars seernes nere sene een events eneret: 

73.19 00  Håbrystileidslur úr stáli, til vatnsaflstöðva, einnig styrktar ............ 

73.20 00 Pipuhlutar (fittings), t. d. hólkar, hné, tengi og nipplar, úr járni eða stáli 

73.21 Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúarhlutar, stíflur, 

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, 0. þ. h., 

tilsniðið til notkunar í mannvirki, úr járni eða stáli: 
01 Bryggjur og brýr, hálf- eða fullgerðar, samsettar; plötur, bönd, 

stengur, bjálkar, prófíljárn, pípur o. þ. h., tilsniðið til notkunar í 
bryggjur eða brýr .......0002000eeeeeeenennnssssssnr 

02 Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins ......0000000s0 ss 

09 Annað ......2.0.00000000en nr 
73.22 Geymar, ker og önnur slík stór ílát, úr járni eða stáli, með yfir 300 lítra 

rúmtaki, undir alls konar efni, einnig klædd að innan og hitaeinangruð, 

en ekki með mekanískum búnaði eða hitunarbúnaði: 
01 Tankar úr ryðfríu stáli sérstaklega fyrir mjólk, eftir nánari skyr- 

greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .................. 
09 Annað ......2000000nneenns sr 

73.23 Föt, tunnur, brúsar, dósir og áþekk ílát, úr járn- eða stálþynnum eða 
plötum, venjulega notuð við flutning á vörum eða sem umbúðir: 

01 Tunnur .......000000000 000 
02 Mjólkurbrúsar 10 1 eða stærri .........200000000 000 n nn... 
03 Niðursuðudósir o. þ. h. dósir .....0.20000000n0ennnn ern... 
04 Áletraðar dósir utan um útflutningsvörur ...........0.000.0.0.. 
09 Annað .......00200000 nes 

73.24 00  Hylki og ílát undir samanþjappaðar gastegundir og önnur áþekk ílát, úr 
járni eða stáli ...............20000.0. 0. ssnasnsnrn
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Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur, o. þ. h., úr járni eða stáli, þó 

ekki einangraðir rafmagnsstrengir: 
fírkaðlar að þvermáli 0,5 cm og grennri ....00000.0..... 

Vírkaðlar meira en 0,5 cm að þvermáli ....................... 

Annað .....00.20000 00 

Gaddavír úr járni eða stáli; snúnar gjarðir eða flatur vír, með eða án 

gadda, laussnúinn tvöfaldur vír til girðinga, úr járni eða stáli ....... 
Vírnet, vírdúkar, vírgrindur, girðingarnet, styrktarvefnaður og áþekk efni, 

úr járn- eða stálvír: 

Steypustyrktar- og múrhúðunarnet .........02000..00. 000... 
Girðingarnet (einnig plasthúðuð) úr vír, sem ekki er grennri en 2 
mm í þvermál .........00...20 000. 
Annað .......2.00.0000 enn 

Möskvateygðar (expanded) plötur úr járni eða stáli ................ 
Keðjur og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 

Keðjur með leggi 10 mm í þvermál og þar yfir ............... 
Snjókeðjur og hlutar til þeirra, á bifreiðar og önnur ökutæki, úr 

stálstöngum 4—10 mm í þvermál ..................0000 0... 
Keðjur til véla (drifkeðjur) ........20000% 0000. 
Aðrar ..........0000 ern 

Akkeri, drekar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli ............... 

Naglar, stifti, lykkjur, kengir, kassakrækjur, sinklar, bólunaglar, spík- 

arar og teiknibólur, úr járni eða stáli, einnig með haus úr öðrum efn- 
um, þó ekki kopar: 

Galvanhúðaður saumur ......00000000.0nn nr 
Annað ........0000000 0. 

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................ 
Saumnálar, hannyrðanálar, teppanálar, bandprjónar, heklnálar o. pb. h.; 

hannyrðateinar, úr járni eða stáli, einnig efni í þessar vörur ........ 
Títuprjónar, öryggisnælur, hárnálar, hárliðunarklemmur og aðrar áþekkar 
vörur úr járni eða stáli (þó ekki hattprjónar og aðrir prjónar til skrauts) 
Fjaðrir og fjaðrablöð úr járni eða stáli ............................ 
Ofnar, eldavélar, eldstór (einnig þótt þær séu aukalega með geymi til mið- 
stöðvarhitunar), arnar og önnur lofthitunartæki, bakaraofnar, suðuáhöld, 

hitaplötur með brennara, þvottapottar með eldstó eða brennara og áþekkur 
útbúnaður til heimilisnotkunar, einnig hlutar til þessara áhalda, úr járni 
eða stáli, enda sé ekki um rafmagnstæki að ræða: 

Eldavélar, ofnar og hlutar til þeirra, fyrir kol og annað fast eldsneyti 

Eldavélar, ofnar og hlutar til þeirra, fyrir fljótandi eldsneyti ...... 
Gasofnar, gaseldavélar og hlutar til þeirra ..................... 
Annað ....0..00200000n nn 

Katlar (þó ekki gufukatlar, sem teljast til nr. 84.01) og miðstöðvarofnar, 
ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli; lofthitarar og 

lofthitadreifarar (þar með slíkir, sem geia dreift köldu eða fersku lofti), 
ekki rafmagnshitaðir, með innbyggðri hreyfilknúinni viftu eða blásara, 
og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 

Miðstöðvarkatlar og hlutar til þeirra ................00.0...... 
Miðstöðvarofnar og hlutar til þeirra, þar með talin ofnrif ........ 
Hálfunnir miðstöðvarofnar og hálfunnin ofnrif, eftir nánari skýr- 

greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .................. 
Annad .....20000000 0 

Áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhússnota, og hlutar til 

slíkra vara, úr járni eða stáli: 
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Búsáhöld og hlutar til þeirra: 

ll Úr ryðfríu stáli .........0.0000000n0 ner nennt 
19 Annað ........0000000.nnenee rðr 

Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra: 

21 Skálar úr ryðfríu stáli, pressaðar til vaskagerðar, en ekki frekar unnar 

22 Hreinlætistæki og hlutar til þeirra, úr ryðfríu stáli .............. 

23 Vörur til hjúkrunar og lækninga .......000000000. 00.00.0000... 

29 Annað .......00000000. 000 
Járn- og stálull; pottahreinsarar, svampar, hanzkar o. þ. h. til hreinsunar 
og fágunar, úr járni eða stáli: 

01 Járn- og stálull ...........20200000nveeennnenennn nr 

09 Annað ........0.200000.ne enn 
Aðrar vörur úr járni eða stáli: 

10 Vörur úr steypujárni, grófmótaðar (in the rough state) .............. 
20 Vörur úr steypustáli, grófmótaðar ........20000000 0000 enn an... 
30 Grófunnin járn- og stálsmíði (þar með talin fallsmíði (drop forgings)) . 

Annars: 
41 Veidarfæralåsar, sigurnaglar, bobbingar, hleraskór, netjakúlur og 

sökkur ........00000000 0... nsnssrnð rs 
42 Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ............0...0000. een... 00... 
43 Girðingarstaurar .......0.0.000000.ssnsnnener err 
44 Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og mjólkurhyrnum, 

eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .... 
45 Úraarmbönd ........000000.0.0eennnnee rr 
46 Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .........22220.eceeneeeeeeen en 
47 Drykkjarker fyrir skepnur .........20000000en0ere nn... 
48 Jarðstrengsmúffur og tengidósir fyrir raflagnir ................. 
49 Aðrar vörur úr járni eða stáli, ét. a. ........20.0000.....0.00..
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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 smiða, 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 pipna og holra stanga, sem hafa verið fágaðar eða 

húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, hringaðar, skrúfskornar, boraðar, 

þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. Nr. 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 .........2200000.00 0 5% 
20 Koparúrgangur og brotakopar ........220200000 000... 5% 
30 Kopar óhreinsaður ...........00000 000... esne. 5% 
40 Kopar hreinsaður .........220000000 0... 5% 

74.02 00  Koparforlegeringar (master alloys) .............000000000 0000... 5% 
74.03 Stengur, prófílar og vír, úr kopar: 

01 Stengur og prófílar ........s00eeeeeeeeerekeeeeneenereeneenee 5% 
02 Vír sees ennen. 35% 

74.04 00 Plötur og ræmur, úr kopar ...........0000000 000 .0nnn00 5% 
74.05 Koparþynnur, sem eru i mesta lagi 0,15 mm að þykkt (án undirlags), eirnig 

upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, áprentaðar eða 

festar á pappír eða annað efni til styrktar: 
01 Þynnur í vatnskassaelement ............0000000 000. 15% 
09 Annað ........0.n neee 35% 

74.06 00  Koparduft og koparflögur .................000.000.0.0en eeen. 30% 
74.07 Pípur, pípuefni og holar stengur, úr kopar: 

01 Úr fosfór bronze-legumålmi óunnum ........0.0.0.0. 0... 0... 15% 
09 Annað .......2220000. 000 enn 35%
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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 mekanisk tæki eða útbúnað fyrir upphitun eða kælingu .... 

74.10 00 Margpættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h. úr kopar (þó ekki 

einangraðar raftaugar og rafstrengir) ..........00.0.0000 00. een... 

7411 00  Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. (einnig endalaus bönd), úr 

koparvÍr .......000000senneernnrrrsrsernsrrn rann 

74.12 00  Möskvateygðar (expanded) plötur úr kopar .........2000000..00..... 

74.13 00  Kedjur og keðjuhlutar, úr kopar ..........0000000nceecvenn ene... 

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 ........20.0000eeneenernernernrenrr nennt 

74.16 00 Fjaðrir úr kopar .........0.00000 000 nennennernrssrnsrn rennt 

7417 00  Sudu- og hitunartæki af því tagi, sem almennt eru notuð á heimilum — 

ekki rafmagnstæki — og hlutar til þeirra, úr kopar ................. 

74.18 Önnur 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 .....2000.0c0eeeesnssn rr 

74.19 Aðrar vörur úr kopar: 

01 Veiðarfæralásar, sigurnaglar, snurpunótahringir o. þ. h. til veiðarfæra, 

eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..... 

02 Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .......00.0000000nnneennnnnern nn 

03 Rafmagnstengidósir ..........00000000 ner nnen nn 

09 Annars .........00 enn
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75. kafli. 

Nikkill og vörur úr honum. 
Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 
a. Vír (nr. 75.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 
mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 75.02). 
Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 
mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 
Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 
verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 
eða glóðarleifar). 
Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 75.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 
yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar. 

Nr. 75.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 
boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 
ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

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 (eleetro-plating anodes), er teljast til nr. 75.05), 
nikkilúrgangur og brotanikkill: 

10 Nikkilsteinn, nikkilspeis og önnur millistigsframleiðsla á nikkli ...... 5% 
20 Nikkilúrgangur og brotanikkill ..................0..00.0 00 5% 
30 Nikkill óunninn ..........2.00.022000 00 5% 

Stengur, prófílar og vír, úr nikkli: 
01 Stengur og prófílar år nikkli ....................0.0.000000.... 5% 
02 Vír úr nikkli ..................0000000000 0. 35% 

Plötur og ræmur úr nikkli, nikkilþynnur; nikkilduft og nikkilflögur: 
01 Nikkilduft ..............0..0002000. 0. 30% 
09 Annað ..........2.000200000 naar 5% 
00  Pipur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar 

og kragar), úr nikkli .......................2...000 000... 35% 
00. Forskaut úr nikkli (þar með talin forskaut framleidd við rafgreiningu), 

unnin og ÓUNMIM „..............2.020200000sre rss 5% 
Aðrar vörur úr nikkli: 

ol Naglar, stifti, skrúfur 0. þ. h. .............0...0.00 000... 50% 
02 Hreinlætistæki ...........................2000 000. 80% 
03 Búsáhöld ................ FARA 100% 
09 Annars ........000...0000 2000. 70%
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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 siðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, bynnur og ræmur (nr. 76.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt meira en 0,20 mm, sem bo sé ekki yfir einum tíunda hluta 

breiddarinnar. 

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 pipna og holra stanga, sem hafa verið fágaðar eða 

húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, hringaðar, skrúfskornar, boraðar, 

þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. Nr. 76.07 tekur meðal annars til pipu- 

hluta (fittings), sem hafa fengið svipaða meðferð. 

76.01 

76.02 

76.03 
76.04 

76.05 
76.06 

76.07 
76.08 

76.09 

Alúmín óunnið; alúmínúrgangur og brotaalúmín: 
10 Alúmínúrgangur og brotaalúmín .............002000 00. ne nn. 5% 
20 Alúmín óunnið ........222000000 0 5% 

Stengur, prófílar og vír, úr alúmíni: 
01 Stengur og prófílar .............22000. 00 nnnennnnrrr 5% 
09 Annað ........00022000n nn 35% 
00 Plötur og ræmur úr alúmími ...............00.20 0000 0rce0 rr. 5% 

z Alúmínþynnur, sem eru í mesta lagi 0,20 mm að þykkt (án umdirlags), 
einnig upphleyptar og mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, áprent- 

aðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar: 
01 Efni í hettur á mjólkurflöskur ...........0000.. 00... nn... 20% 
09 Aðrar ........2200.000.e0nen rr 35% 
00  Alúmínduft og alúmínflögur ...........0.0.00000 000... ennn 30% 

Pípur, pípuefni og holar stengur, úr alúmíni: 
01 Prófílpípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjår- 

málaráðuneytisins ..............0200.00n enn 5% 
09 Annað ........00.2000 0000 35% 
00  Pipufittings (t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur), úr alúmíni ........ 35% 
00 Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúarhlutar, turnar, 

súlnagrindur, þök, þakgrindur, glugga- og hurðagrindur, hlerar, stöplar 
og súlur), hálf- eða fullunnin, samsett eða ósamsett, og hlutar til þeirra 
(þar með taldar plötur, stengur, bjálkar, prófílar, pípur o. þ. h., tilsniðið 
til notkunar í mannvirki), úr alúmíni .............0..002 00.00.0000... 40% 

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%
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Föt, tunnur, brúsar og áþekk ílát (þar með stíf og sveigjanleg pipulaga 
ílát), úr alúmíni, venjulega notuð við flutning á vörum eða sem umbúðir: 

Mjólkurbrúsar 10 I eða stærri ...............0000000 0000. 
Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og mjólkurhyrnum, 
eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..... 
Tunnur ........22220000 0000 eeen 
Skálpar (túbur) .........000000.000nnnvee nr 
Niðursuðudósir ..............0000000000nnsnsn ee 
Annað ........00020000nnnee sn 

Hylki og ílát undir samanþjappaðar gastegundir og önnur áþekk ílát, úr 
alúmími seernes rr 
Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h. úr alúmíni, þó ekki ein- 
angraðar raftaugar og rafstrengir .............000000000 000... 
Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. úr alúmínvír: 

Steypustyrktar- og múrhúðunarnet .............00000..0. 000... 
Girðingarnet úr vír, sem ekki er grennri en 2 mm í þvermál ...... 
Annað ........222000.eeeeereese rs 

Möskvateygðar (expanded) plötur úr alúmíni ........................ 
Áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til slíkra 
vara, úr alúmíni: 

Hreinlætistæki ....................00000000 00. 
Búsáhöld ............0.00..2.000eeeeeererr rr 

Aðrar vörur úr alúmíni: 
Netjakúlur ..........0000020.00000 rðr 
Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............0000000000 000... 
Naglar, stifti, skrúfur 0. þ. h. ......0000000000.0. nn... 

Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............20000..0000nnn een 
Drykkjarker fyrir skepnur ..........0000000000.0......... 
Einangrunarplötur .............0000.0000 0. ner 
Hettur á mjólkurflöskur .............20000000.0 00... 
Bólur til gatnamerkingar ...............000000 000 .0 0 nn 
Annars .........22000000000e nn
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77. kafli. 

Magnesium og beryllium og vörur úr þessum málmum. 

Magnesíum óunnið; úrgangur (þó ekki spænir af jafnri stærð) og brota- 
magnesíum: 

Magnesíumúrgangur og brotamagnesíum .........2220.00.0n0 0000. 15% 
Óunnið magnesíum ............... sea 15% 

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..0.. 35% 
Aðrar vörur úr magnesíum, ét. A. ........20000.0. 0... 35% 
Beryllium, unnið eða óunnið, og vörur úr því ...........0.00.02.00... 35%
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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. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófilar (nr. 78.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 
mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 
Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 
verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 
Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 78.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 
yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og er að 
Þyngd yfir 1,7 kg/mt?. 

Nr. 78.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 
boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 
ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr. 78.05 tekur meðal annars til 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. 

78.01 

78.02 

78.03 
78.04 

78.05 

78.06 

Blý óunnið (þar með talið blý með silfurinnihaldi); blýúrgangur og brotablý: 
10 Blýúrgangur og brotablý ..............000.022 00 15% 
20 Óunnið blý ............0... 0. 15% 

Stengur, prófílar og vír úr blýi: 
01 Stengur og prófílar ...............0000.0000 000 15% 
02 Vír 20.00.0000... 35% 
00 Plötur og ræmur úr blýi .................00.00 000... nn 15% 

Blýþynnur, 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 ...........2..00002 000 nn nr 15% 
09 Annad .........02000000 neee 35% 
00 Pipur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar 

og S-beygjur), úr blýi .............20.0.0000000000.0 000. 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 ..............0.0.0000000.... 35% 

03 Skálpar (túbur) .........0000%0000nnneernn nr 35% 
09 Annars ........0000000ne rr 70%
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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 prófilar (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. 

79.01 

79.02 

79.03 

79.04 

79.05 

79.06 

Zink óunnið, zinkúrgangur og brotazink: 
10 Zinkúrgangur og brotagink ..........2.00.000 0 eeen nnnnn nn 15% 
20 Óunnið zink ..........200200.000 rn 15% 

Stengur, prófílar og vír, úr zinki: 
01 Stengur og prófílar .........200seeeeeeseseeresrrrenerenenenes 15% 
02 Vír .....0000000000n nn 35% 

Plötur og ræmur úr zinki; zinkþynnur; zinkduft og zinkflögur: 

10 Linkduft ...........00 nr 30% 
20 Zinkplötur, zinkræmur, sinkþynnur og zinkflögur .................. 15% 
00  Pipur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar 

og beygjur), úr Zzinki .............200.0.000 000 esas rernnnn rn 35% 
00 Pakrennur, mænisplötur, gluggakarmar og aðrir tilbúnir byggingahlutar, 

úr zinki ..............00000000 000 nnnnnn ens 60% 
Aðrar vörur úr zinki: 

ol Naglar, stifti, skrúfur 0. þh. .......020200000.0 00... 50% 

02 Hreinlætistæki ...............00...00 000 80% 
03 Búsáhöld .................0000 0000 100% 
04. Skálpar (túbur) ...........02200000nnensrenrr sener enennnenee 35% 
05 Forskaut ........00.22000.essen sn 15% 
09 Annars ........2.0.00 nenna 70%
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80. kafli. 

Tin og vörur úr því. 

Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 

a. Vír (nr. 80.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

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 tiundi hluti breiddarinnar og að þyngd 

yfir 1 kg/m?2. 

Nr. 80.03 tekur meðal annars til slíkrar framleiðslu þótt hún sé tilskorin, götuð, 

boruð, með hryggjum eða rásum, fáguð eða húðuð, enda fái hún ekki við þessa með- 

ferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr. 80.05 tekur meðal annars til pípna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 

sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

80.01 

80.02 

80.03 
80.04 

80.05 

80.06 

Tin óunnið; tinúrgangur og brotatin: 
10 Tinúrgangur og brotatin ..........2000000000 0... 15% 
20 Óunnið tin ...........20..0.0. 0. 15% 

Stengur, prófílar og vír úr tini: 
01 Stengur (þ. á m. lóðtin) og prófílar ...............2.0000.00... 15% 
02 Vír .....2...000 0000 35% 
00 Plötur og ræmur úr timi ....................0000. 0. nn ns 15% 
00  Tinþynnur, sem vega ekki meira en 1 kg/m? (án undirlags), einnig upp- 

hleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, áprentaðar eða festar 

á pappír eða annað efni til styrktar; tinduft og tinflögur .............. 35% 
00 Pipur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, hólkar, 

beygjur), úr timi .............0000000 0000 35% 
Aðrar vörur úr tini: 

01 Skålpar (túbur) .........000ueeeeeereeeeerenessenesrnnrnrennee 35% 
02 Búsáhöld .....................000000 00 100% 
09 Annars sees ses nerverne. 70%
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81. kafli. 

Aðrir ódýrir málmar cg vörur úr þeim. 

Athugasemd: 

Til nr. 81.04 teljast aðeins eftirtaldir ódýrir málmar: Vismút, kadmium, kóbalt, 

króm, gallium, germaníum, hafnium, indium, mangan, níob, rheníum, antimón, títan, 

thóríum, thallíum, úranium breytt í U 235, vanadin og zirkon. Til þessa númers teljast 

einnig kóbaltsteinn, „cobalt speiss“ og önnur áþekk millistigsframleiðsla kóbaltvinnslu 

og „cermets“. 

81.01 00 Wolfram óunnið og unnið, og vörur úr því .........000000.. 0000... 15% 

81.02 00 — Molybden óunnið og unnið, og vörur úr því ........0..000.00.000... 15% 

81.03 00 Tantal óunnið og unnið, og vörur úr því ..........0.000.0 000. ..0.0.0.. 15% 

81.04 Aðrir ódýrir málmar, óunnir og unnir, og vörur úr þeim; „cermets“ óunnið 

og unnið, og vörur úr því: 

10 Úraníum og thóríum .........0.0.00 0000 ene ner 15% 

20 Annars .........00 nn 15%
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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: 

a. Ódýrum málmi. 

b. Málmkarbíd. 

c. Eðal- og hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum) festum 
á ódýran málm. 

d. Slipiefni 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. 

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. 

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. 

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 ...............0000000000.0neess rr 20% 
09 Annað ........2.2.000000000n nn 35% 

82.02 00  Handsagir og sagarblöð fyrir handsagir og vélsagir (einnig tannlaus sagar- 
blöð) sees seevee ener er eee nere keen ennen vneenenee 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 ...............20.0000ee0n nn 35%
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82.06 
82.07 

82.08 

82.09 

82.10 
82.11 

82.12 

82.13 

82.14 

82.15 

00 
00 

00 

01 
09 
00 
00 

01 
09 

01 
09 
00 

00 

Hnífar og skurðarblöð í vélar og mekanisk tæki .................... 
Plötur, stengur og oddar og aðrir þess konar lausir hlutar í verkfæri, 
úr hálfbræddum málmkarbídum (t. d. karbíd úr wolfram, molybden og 
vanadíum) ..........000.00 000 rns sterar 

Kaffikvarnir, hakkavélar, safapressur og önnur mekanísk búsáhöld til 

framleiðslu á matvælum og drykkjarföngum, enda sé þunginn ekki meira en 
10 kg hvert stykki ............00000.000en0neeen unnt 
Hnífar, sem ekki teljast til nr. 82.06, með skerandi eða sagtenntri egg: 

Borðhnífar .........02.00000neeee nn 
Aðrir .......22220000er err 

Hnífablöð .............00000000.snnnsnnerrrrr rns 
Rakhnífar og blöð til þeirra, rakvélar og rakvélablöð (þar með talið efni í 
rakvélablöð, einnig bandlaga) .............0.00000 000 neann nn... 

Skæri og blöð til þeirra: 
Sauðaklippur, síldarklippur og blöð til þeirra ...............00.. 
Önnur ......00000.0000 ner 

Önnur verkfæri til að skera og klippa (t. d. greinaklippur, hárklippur, kjöt- 
axir og pappírshnífar), áhöld til hand- og fótsnyrtingar (þar með taldar nagl- 

þjalir), einnig í samstæðum: 
Skurðhnífar og kambar í sauðaklippur ...........00000...00.0.. 
Ánnað .......0.2000 ser 

Skeiðar, gafflar, fiskhnífar, smjörhnífar, sleifar og önnur svipuð áhöld til 

notkunar í eldhúsi og til að matast með ............00000000........ 
Sköft úr ódýrum málmi til vara þeirra, er teljast til nr. 82.09, 82.13 og 82.14 

100%
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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 ...........00.0.200000 0000 40% 

83.02 00  Småvarningur og annað þess háttar, úr ódýrum málmum, til að búa, slá 
eða leggja með ýmsa hluti, svo sem húsgögn, hurðir, stiga, glugga, vindu- 
glugga, tjöld; enn fremur til vagngerðar, söðlasmíði, ferðakista, skrína 
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 Smávarningur og útbúnaður fyrir lausblaðabindi, bréfabindi, bókhalds- 
bækur og annað þess háttar, úr ódýrum málmum; bréfahaldarar, bréfa- 
klemmur, heftiklemmur, merki í spjaldskrár og aðrar svipaðar vörur til 
notkunar í skrifstofum, úr ódýrum málmum: 

01 Stifti í heftivélar .....................000. 000 50% 
09 Annað .........000000000 renser ener er ennen. 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 Duflaljósker og hlutar til þeirra .............0.0.0000 0... 0. 15% 
02 Siglingaljósker, olíulampar, gasljósatæki og hlutar til þeirra ...... 35% 
03 Lampar sérstaklega gerðir til notkunar við uppskurði (operation 

lamps) ......000000 000 35% 
04 Götuljósker, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjårmålarådu- 

neytisins .......00..2002..000 rr #35% 
05 Flárskinslampar ..................00 00... 70% 
09 Annad ........0..202000 0000 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 0. sn 40% 

09 Annað .........22.220000000 000 40% 
83.10 00 Perlur og paljettur, úr ódýrum málmum ...........0.0.00......0.0. 70%
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83.11 00  Bjållur og klukkur (ekki rafmagns), einnig hlutar til þeirra, úr ódýrum 
málmum ........0.0...00000000 nn 

83.12 00 Rammar úr ódýrum málmum fyrir ljósmyndir, málverk og annað þess 
háttar; speglar úr ódýrum málmum ...........0.2000000 00... 00... 

83.13 Tappar, „crown corks“, flöskuhettur, lok, spons með skrúfugangi, sponslok, 

flöskulok, innsiglisplúmbur, hornhlífar og annar þess háttar smávarningur 
til umbúða, úr ódýrum málmum: 

01 Spons (einnig með skrúfugangi) og sponslok, úr ódýrum málmum 
02 Flöskuhettur úr ódýrum málmum ........000000 0... enn nn... 
03 Áprentuð lok á dósir um útflutningsafurðir, enda sé á þeim við- 

eigandi áletrun ...........0..0..ssnsnsnne renn 
09 Annað .........00.0000 rns 

83.14 00 Skilti, nafnplötur, tölustafir, bókstafir og annað þess háttar, úr ódýrum 

málmum .........0.20.0 0020 
83.15 00 Þráður, stengur, pípur, plötur, rafsuðuvír og aðrar þess konar vörur, úr 

ódýrum málmum eða málmkarbídum, þaktar eða fylltar með flússefni, 
til notkunar við lóðun, logsuðu og rafsuðu á málmum eða málmkarbídum; 

þráður og stengur úr pressuðu dufti af ódýrum málmum, til notkunar við 
málmhúðun með úðun ................000000 0. nes senn 15%
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XVI. flokkur. 

Vélar, tæki og mekanisk áhöld; rafmagnsútbúnaður; 

hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. 

ga
 

s
B
3
r
æ
m
 

0. 

Vélreimar, færi- eða lyftubönd eða reimar úr plasti, sem telst til 39. kafla, eða 

úr vúlkaniseruðu gúmmíi (nr. 40.10); eða aðrar vörur úr toggúmmiíi til tækni- 

nota, t. d. undirlagsskífur (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 pappír 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, syntetiskum eða 

tilbúnum), er teljast til nr. 71.02, 71.03 eða 71.15. 

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). 

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. 

Skiptiverkfæri, er teljast til nr. 82.05, og burstar, sem eru hlutar af vélum og 

teljast til nr. 96.02. Áþekk 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 

Vörur, er teljast til 97. kafla. 

2. 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. 

C. 

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. 

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. 

Allir aðrir hlutar teljast til nr. 84.65 eða nr. 85.28. 

3. 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. 

4. 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.
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Sé ekki annað tekið fram, flokkast vélasamstæður settar saman í eina heild úr 

tveim eða fleiri vélum, einnig vélar gerðar til að framkvæma tvö eða fleiri verkatriði, 

s2man 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, teljast 

eftir því, sem við á, til einhvers af nr. 84.01—84.21, 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). 

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%
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Tæki til framleiðslu á loftgasi, vatnsgasi og acetylengasi (með vatnsaðferð) 
og önnur svipuð tæki til gasframleiðslu, einnig með hreinsitækjum .... 
Gufuvélar með sambyggðum katli (þar með taldir gufuvagnar, en ekki 
gufudráttarvélar í nr. 87.01 né vélknúnar vegþjöppur) ................ 
Gufuvélar án ketils ................00000000 0000. 
Brunakreyflar með bullu: 

Flugvélahreyflar ........0.0...0 
Aðrir: 

Benzínhreyflar og aðrir hreyflar með neistakveikju .............. 
Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju, 200 hestöfl eða stærri 
Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju, minni en 200 hestöfl... 
Hlutar til hreyfla, sem teljast til nr. 84.06, þó ekki til flugvélahreyfla 
Annars ......0..000. 000 

Vatnsaflsvélar og hreyflar (þar með talin vatnshjól og vatnshverflar) 
Aðrar aflvélar og hreyflar: 

Flugvélahreyflar .................. nerver esenee 
Gashverflar (turbins) fyrir annað en flugvélar : 

Gashverflar til bifreiða ...........00.0.00000 0000 
Annars .........0000000 nn 

Aðrar: 

Annars .........000020 000 
Sjálfknúnar vegþjöppur ..............22..00000 en 
Vökvadælur (þar með taldar hreyfildælur og hverfildælur), einnig með til- 
heyrandi mælum; vökvalyftur, sem vinna með skóflum, keðjum, sniglum, 

böndum og öðru þess háttar: 
Síldardælur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins ......000000.00 sens 

Ånnad ......00..2000..nnnnen seere se ens rer renees resee 
Loftdælur, undirþrýstingsdælur, loft- og gasþjöppur (þar með taldar hreyf- 
ildælur og hverfildælur, hreyfilþjöppur, hverfilþjöppur og lausabulluþjöppur 
fyrir gashverfla), rellur, blásarar og annað þess háttar: 

Heyblásarar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins .......0.0000ns ss 
Þjöppur fyrir frystikerfi .............000000. 00 
Atnað ........200000 00 

Loftjöfnunartæki sambyggð, gerð með hreyfildrifinni rellu og útbúnaði til 
að breyta rakainnihaldi og hitastigi loftsins ......................... 
Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti (úðarar), fyrir malað fast eldsneyti og 
gas; vélkyndarar (mechanical stokers), vélristar (mechanical grates), 
mekanísk öskuhreinsunartæki og annar svipaður útbúnaður .......... 
Ofnar fyrir iðnaðar- og rannsóknarstofur (þó ekki rafmagnsofnar) .... 
Kæliskápar, tæki og vélar til kælingar og frystingar, útbúið fyrir rafmagn 
eða á annan hátt: 

Kæli- og frystivélar og samstæður, aðrar en þær, sem einkum eru til heim- 

ilisnotkunar : 
Afgreiðsluborð og sýningarskápar fyrir verzlanir og varahlutir í þau 
Kæli- og frystivélasamstæður aðrar ........0.00.00 00... 
Hlutar til kæli- og frystivélasamstæðna, ét. a. ...........000... 

Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, ekki rafmagnsknúin ......... 

Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, rafmagnsknúin : 
Kælitæki ..............0.20.0000 rr 
Varahlutir í kælitæki (þó ekki fylgihlutir) eftir nánari skýrgreiningu 
og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...............0.......0.... 
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Sléttipressur (calendering machines) og aðrar svipaðar valsvélar (þó ekki 

slíkar vélar til vinnslu málma og glers), einnig valsar til þeirra ........ 

Vélar, tæki og vélasamstæður til rannsóknarstofa, einnig með rafmagns- 

upphitun, til vinnslu á efnum með aðferðum, sem fela í sér hitabreyt- 

ingu, t. d. með upphitun, suðu, stiknun, eimingu, hreinsun, dauðhreins- 

un, pasteurhitun, eimvæting, þurrkun, uppgufun, gufugerð, þéttingu eða 

kælingu (þó ekki slíkar vélar til heimilisnotkunar); hrað- eða geymavatns- 

hitarar, sem ekki eru gerðir fyrir rafmagn: 

Vélar, tæki og vélasamstæður (aðrar en þær, sem teljast til nr. 84.17.20): 

Eimarar og þéttar til kæli- og frystivéla .........22...00000000. 

Vélar til fiskiðnaðar og hvalvinnslu ......0.00000.. 00.00.0000... 

Mjólkurvinnsluvélar (þó ekki skilvindur) ............00000000 0. 

Kaffihitarar og önnur tæki til veitingarekstrar ................. 

Annað .......0000000 000 

Hrað- eða geymavatnshitarar, einkum til heimilisnotkunar, ekki fyrir raf- 

MAN 2... 

Skilvindur; vélar og tæki til síunar og annarrar hreinsunar á vökvum og 

lofttegundum (þó ekki síunartrektar, mjólkursíur og annað þess háttar): 

Mjólkurskilvindur : 
Mjólkurskilvindur, einkum til heimilisþarfa ...........2..000.... 

Aðrar ........000000200e nr 

Annað: 
Þeytivélar til þurrkunar á þvotti, einkum til heimilisnotkunar ... 

Aðrar þeytivélar til þurrkunar á þvotti .........20000.000000.. 

Lýsisskilvindur ............00.000.0cenneenneennrrnnrrn rr 
Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar þær og tæki, sem falla undir 
nr. 84.18.21, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
neytisins ......0.00.00 0. 000 

Lofthreinsunartæki til heimilisnotkunar ..........0..000000 000... 
Annars ........2.000000ne ens 

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 
blöndumar kolsýru í drykkjarvörur; uppþvottavélar: 

Uppþvottavélar, einkum til heimilisþarfa ...........0.000000... 

Aðrar uppþvottavélar .........20000000000nnnernn nn 
Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í uppþvottavélar, eftir nánari skýr- 
greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............2.... 
Annað ......00.0000 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 .......... 
Mekanísk tæki (einnig handdrifin) til dreifingar, sprautunar og úðunar á 
vökvum og dufti; slökkvitæki, einnig með fyllingum, úðabyssur og önnur 
svipuð áhöld; sand- og gufublásarar og svipaðar blástursvélar ......... 
Vélar og tæki til lyftingar, hleðslu, losunar og flutnings (t. d. lyftur, lyfti- 
vindur, kranar, tjakkar, talíur, þráðbrautir og færibönd), að undan- 

skildum vélum þeim og tækjum, er teljast til nr. 84.23: 
Kraftblakkir til fiskiskipa, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .............0.0000 0000 
Vindur sérstaklega til skipa, ót. a. ........000000 00.00.0000... 
Lyftikranar ..........2.222.000eeeeer enn 
Lyftur til vöru- og mannflutninga .......000000000 000... 000... 
Heyblásarar (til að færa til hey), eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...........000. 0000 .nnn nn nn. 
Annað seernes nes veere rese senere 
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Vélar og tæki til graftrar, uppfyllingar, námuvinnslu, grjótnáms og annars 
þess háttar, fastar eða færanlegar (t. d. kolanámuvélar, vélskóflur, jöfn- 

unarvélar og jarðýtur); fallhamrar; snjóplógar (þó ekki þeir snjóplógar, 
sem eru sjálfknúin ökutæki): 

Grafvélar og vélskóflur ........00.00.20000000 0 ner 
Jarðýtur ...........020.0000 0000 
Vegheflar .............022200000n seen 
Ámoksturstæki við almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari skýr- 
greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .................. 
Annað .........0220000. err 

Landbúnaðar- og garðyrkjuvélar til vinnslu jarðvegs og ræktunar (t. d. 
Þlógar, herfi, diska- og fjaðraherfi, sáningsvélar og áburðardreifarar); valt- 
arar fyrir tún og íþróttavelli: 

Plógar ...........2..0000 0 0ennen nr 
Herfi ..............002 00. 

Annað .............2.00.. sens 

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): 

Garðsláttuvélar (þar með handsláttuvélar) ..................... 
Aðrar sláttuvélar ...............0...02.00 00. 
Upptökuvélar fyrir kartöflur og aðra garðávexti ................ 
Rakstrar- og snúningsvélar ...............2.000000.0. 0000 
Flokkunarvélar ...........0.0..0..00000000 00 nr 
Annað ........220.000 ern 

Mjólkurbúsvélar og mjaltavélar: 
Mjaltavélar ............00020 0000. 
Mjólkurvinnsluvélar ............0000200000n ner 
Aðrar .........2200000 0000 anne 

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 ............................ 
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) ........02..000000000n rr 

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 ........................ 
Vélar og tæki til súkkulaði- og sykurvörugerðar „.............. 
Vélar og tæki til kjötvinnslu .................020. 0000... 
Vélar og tæki til drykkjarvörugerðar ......,..............0000.. 
Flökunarvélar, flatningsvélar, síldarsöltunarvélar, roðflettingarvélar 

og hausskurðarvélar til vinnslu á fiski ........................ 
Aðrar .........0000000 00. 

Vélar og tæki til framleiðslu og vinnslu á pappírsmassa, pappír og pappa 
Bókbandsvélar (þar með taldar saumavélar til að hefta bækur) ........ 
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Pappírs- og pappaskurðarvélar; aðrar vélar til vinnslu á pappírsmassa, 

Pappír Og Pappa .....000000s0eennnnernn nr 
Vélar, tæki og áhöld til að steypa og setja prentletur; vélar til framleiðslu 
og eftirvinnslu á prentmyndamótum, prentplötum og prentvölsum (þó ekki 
verkfæri, er teljast til nr. 84.45, 84.46 og 84.47); prentletur, matrixur, 

prentmyndamót, prentplötur, prentvalsar og annað þess háttar; lítógrafí- 
steinar, plötur og valsar undirbúnir til grafískrar notkunar (t. d. sléttað, 
kornað eða fágað): 

Setningarvélar og vélar til framleiðslu og eftirvinnslu á prentmynda- 
mótum, prentplötum, prentvölsum og þess háttar .............. 
Prentletur, matrixur og tilheyrandi ...........0..000000 0000... 
Prentmyndamót, prentplötur, prentvalsar og annað þess háttar ... 

Lítógrafísteinar, plötur og valsar, undirbúnir til grafískrar notkunar 
Annað ......02200000. nanna 

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 ...............222000000000. 0... 
Vefstólar, prjónavélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnum þræði, tylli, 
laufaborðum og knipplingum, útsaumi, possementi og netefnum; vélar til 
vinnslu á garni til notkunar í slíkum vélum (þar með taldar skurðarvélar 
og sléttunarvélar): 

Prjónavélar .........0.00.0%0200.nnneeerer rann 
Aðrar ......0000000 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 
eða aðallega heyra til og eru notuð við vélar þær, er teljast til þessa númers 
eða nr. 84.36 og 84.37 (t. d. snældur (spindles) og snælduleggir (spindle 
flyers), kambar, spunamunnstykki, skyttur, höföld og nálar í prjónavélar) 
Vélar og tæki til framleiðslu og snyrtingar á flóka í metramáli og af annarri 
lögun (þar með taldar vélar og mót til framleiðslu á höttum)........... 
Vélar og tæki til að þvo, hreinsa, þurrka, bleikja, lita, steina, 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 línóleum 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: 
Fataþvottavélar (þar með taldar fatahreinsunarvélar), þó ekki til 
heimilisnotkunar ..........2.0000000.0esnsnnr 
Strokvélar, einkum til heimilisnotkunar ..........0.0000000.0... 

Aðrar strokvélar ..........02220000000. eens 
Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar, sem teljast til nr. 84.40.12 
Annars .......022000 neee 

Fataþvottavélar, einkum til heimilisnotkunar : 

Fataþvottavélar ..........0....200020annnn rn 
Varahlutir í þær .........022.0000 0000 nnnn ern 

Saumavélar; húsgögn sérstaklega útbúin fyrir saumavélar; saumavéla- 

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) ...........0.00020 0000 ssnsssnr 
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Målmbrædsluofnar (converters), brædslusleifar (ladles), hråjårnssteypu- 
mét (ingot moulds) og steypuvélar, beirra tegunda, sem notadar eru i målm- 
vinnsluiðnaði og við målmsteypu ...................000. 00. 
Völsunarvélar til að valsa málma, einnig valsar til þeirra ............ 
Vélar til smíða úr málmum og málmkarbídum (þó ekki vélar, er teljast 
til nr. 84.49 og 84.50)............2000000 0000 
Vélar til vinnslu og smíða úr steini, brenndum leir, steinsteypu, asbest- 

sementi og öðru svipuðu efni, þar með talið gler í köldu ástandi (þó ekki 
vélar, er teljast til mr. 84.49) ..............0000000 0000 
Vélar til smíða úr trjáviði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og öðru 

efni svipaðrar hörku (þó ekki tæki, er teljast til nr. 84.49.00): 
Trésmíðavélar .........0.00.....220.2 2. 
Aðrar .......0000000 0000 

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 .„..................... 

Handverkfæri þrýstiloftknúin og handverkfæri með innbyggðum hreyfli, 
sem er ekki rafmagnshreyfill ......................0.0000000 00... 
Vélar og tæki, sem nota gas til suðu, kveikinga, skurðar og herzlu á málmum 
Ritvélar (þó ekki sambyggðar reikni- og ritvélar); tékkaritvélar ........ 
Reiknivélar, bókhaldsvélar, stimpilpeningakassar, frímerkjavélar, aðgöngu- 
miðavélar og aðrar svipaðar vélar, sem eru með reikniútbúnaði: 

Bókhaldsvélar .............000020000 nn 

Aðrar ..........0000 ner 
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 0. þ. h.) 
Aðrar vélar og tæki til notkunar í skrifstofum (t. d. fjölritunarvélar, bréfa- 
áritunarvélar, myntteljarar, myntsundurgreiningarvélar, myntpökkunar- 

vélar, vélar til að ydda blýanta, götunarvélar og heftivélar): 
Áritunarvélar og fjölritarar ...................0.. 000... 
Annað ........2000000 00 

Hlutar og hjálpartæki (þó ekki hlífðarhylki, umbúðakassar og annað þess 
háttar), sem einvörðungu eða aðallega er hægt að nota til véla og tækja, 
er teljast til nr. 84.51, 84.52, 84.53 og 84.54: 

Til ritvéla ........0..00..000 000 
Annað sees een nes serene nerne 

Vélar og tæki til sundurgreiningar, sáldunar, þvotta, mölunar og blöndunar 
á mold, steinum, málmgrýti og öðrum föstum steinefnum, einnig þótt þau 

séu sem duft eða deig; vélar og tæki til að pressa eða móta fast eldsneyti, 
efni í leirvörur, óharðnað sement, gips og önnur steinefni í duft- eða deig- 

formi; vélar til framleiðslu á steypumótum úr sandi: 

Steypuhrærivélar ................00002. 0000 
Annað ........2.0000000 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 .............0000000 000. ennn nn 
Sjálfsalar (t. d. fyrir frímerki, vindlinga, súkkulaði og matvörur), sem ekki 
eru leiktæki eða happdrætti ..............2...0...0000 0... 
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Vélar, tæki og mekanisk áhöld (þó ekki þau, sem eingöngu eða aðallega 
eru notuð sem hlutar af öðrum vélum og verkfærum), sem teljast ekki 
til neins annars númers í þessum kafla: 

Kjarnorkuofnar ............220..onnnennessa nr 
Annað: 

Til matvælaiðnaðar, åt. a. ..:.......0000000 00. 

Til efnaiðnaðar, ét. a. ........0000000.0 000 

Til járn- og annars málmiðnaðar, åt. a. ......000000 0000... 
Til mannvirkjagerðar, åt. a. .......02000000 00. een 
Stýrisvélar til skipa .........002.00000n.ererrnen nn 
Annars ........02000.00 nn 

Mótakassar til málmsteypu; steypumót fyrir málma (þó ekki hrájárns- 
steypumót), málmkarbída, gler, steinkennd efni (t. d. leirdeig og stein- 
steypu), gúmmí og plast ........20.00000000. 0... nnnn nn 
Hanar, lokar og annað þess háttar, er heyrir pípuleiðslum, kötlum, geym- 
um og öðru svipuðu til (þar með taldir þrýstiléttar og hitastilltir lokar): 

Brunahanar ........02.00%00 000 essenen ss 
Annað ....0.0002000nr nn 

Kúlu-, kefla- og málaleg ............0000.00 000 nnnnnennnn 
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: 
Til flugvéla .........000002000nn renn 
Skrúfuásar, skrúfuásþéttar, skutpípur, skutpípufóðringar, heil hjóla- 

hús (marinegear, complete) og skiptiskrúfubúnaður til notkunar 
með aflvélum skipa, enda beri hver slíkur hlutur það með sér, að hann 

sé ætlaður til þeirra nota ..........0.0000 0. ennnrr nn 
Annað .......00000000en enst 

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 ... 
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: 

Skipsskrúfur ..........22000. sense nnnsre ns 
Aðrir .......00000 nn



Nr. 3. 146 26. febrúar 1969. 

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 uppbþvottavélar (nr. 84.19), þeytiþvottavélar og 

aðrar fataþvottavélar (nr. 84.18 eða 84.40), strokkefli og aðrar vélar til strokunar 

(nr. 84.16 og 84.40), saumavélar (nr. 84.41) og rafmagnshitatæki (nr. 85.12). 

85.01 00  Rafalar, rafhreyflar, straumbreytar (hverfi- eða stöðustraumbreytar), 
spennar, afriðlar, afriðilstæki og spankefli ........................... 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 ........................ 35% 

85.03 Frumrafhlöð og rafhlöður: 
01 Kvikasilfursrafhlöður fyrir heyrnartæki ........................ 15% 
09 Áðtar ........2..2000 nn 40% 

85.04 Rafgeymar: 

01 Efni í rafgeyma .........20sseueeseeeesesseenenvenserveseee 20% 
09 Annað .........2000000 000 40% 

85.05 00 Handverkfæri með innbyggðum rafmagnshreyfli ..................... 35% 
85.06 Rafmagnsknúin búsáhöld með innbyggðum rafmagnshreyfli: 

01 Ryksugur ........0.0..%.00 0000 00n rn 80% 
02 Hrærivélar ..................000000 00 80% 
03 Aðrar rafknúnar eldhúsvélar .................0.0..0.000 0... 80% 
04. Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar, sem teljast til nr. 85.06 50% 
09 Önnur ........00.0000 000 80% 

85.07 Rakvélar og hårklippur með innbyggðum rafmagnshreyfli: 
01 Sauðaklippur ..........0.0000.20000 000 rðr 35% 
02 Rakvélar með innbyggðum rafmagnshreyfli ..................... 80% 
03 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í rafmagnsrakvélar ............. 50% 
09 Aðrar .........202.00000 000 80% 

85.08 00 0 Rafmagnsræsi og kveikibúnaður fyrir brunahreyfla (þar með talið kveiki- 
seglar, kveikirafalar, kveikispólur, ræsihreyflar, rafkerti og glóðarkerti); 
rafalar og straumrofar til notkunar í sambandi við brunahreyfla ...... 35% o 

85.09 00  Rafmagnsljósa- og merkjatæki; rúðuþurrkarar, affrystitæki og daggar- i 
burrkarar fyrir reiðhjól og vélknúin ökutæki, rafknúið .............. 35% 

85.10 Berandi rafhlöðu- og segulraflampar, nema þeir sem teljast til nr. 85.09: 
01 Duflaljósker ..............00000 020... 15% 
09 Annað .........22..000 0. 90%



26. febrúar 1969. 147 

85.11 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..22000000 000 00nnn enn. 
85.12 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): 

01 Rafmagnseldavélar, bökunar- og steikarofnar ................... 
02 Rafmagnsofnar ..........0000. 0... 
03 Rafmagnshellur, einkum til heimilisnotkunar, ét. a. ............. 

04 Rafmagnsstrokjárn ........0.22000000 0 nssnsr nn 
05 Rafmagnshársnyrtitæki ...............0.20000 0000... nn... 
06 Rafmagnsvatnshitunartæki ..............0000000 0000 ner nn... 
07 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar þær, sem falla undir nr. 85.12 
09 Annað ....0000000 nan 

85.13 00 Rafmagnstæki fyrir talsíma og ritsíma, á línu (þar með talin tæki við 
burðaröldusímakerfi á línu) ...........0.02200000snneennnn 

85.14 00 Hljóðnemar og grindur fyrir þá; gjallarhorn, rafmagnsheyrnartíðnimagn- 
arar sees rss 

85.15 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: 
11 Sjønvarpsvidtæki, einnig með innbyggðum grammófón og|eda útvarps- 

viðtæki ogleða segulbandstæki ...........0002000 00 nn 
12 Sjónvarpsloftnet ........0222000.00ner nn 
21 Útvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón og/eða segulbandstæki 
22 Loftnet fyrir útvarpsviðtæki ................00000 0... 0... 

Önnur: 
31 Ratsjár (radartæki) og radíómiðunartæki ....................... 
32 Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar, talstöðvar og sendi- 

tæki fyrir útvarp og sjónvarp .........000.000 00. n nn 
33 Neyðartalstöðvar af þeirri gerð, sem notaðar eru í gúmmíbjörgunar- 

bátum, viðurkenndar sem slíkar af Skipaskoðun ríkisins ........ 

39 Annars ......00000000ssnnnsnsrsn rr 

85.16 00 Rafmagusbuin umferðarstjórnartæki fyrir járnbrautir, sporvagna, vegi, ár, 

skipaskurði, hafnir og flugvelli ...................00000 00... nn... 
85.17 00  Rafmagnsbúin hljóð- eða ljósmerkjatæki (t. d. hringingarbjöllur, flautur, 

sírenur, merkjakassar eða spjöld, þjófabjöllur, brunaboðar og önnur að- 
vörunartæki), þó ekki vörur, er teljast til nr. 85.09 og 85.16 .......... 

85.18 00  Rafmagnsþéttar, óbreytilegir eða breytilegir (hverfiþéttar) ............. 
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; greinitöflur og stýri- og eftirlitstöflur (þó ekki símaborð) .... 

85.20 00  Rafmagnsglólampar (perur) og úrhleðslulampar (þar með taldir lampar, 
sem senda innrauða eða útfjólubláa geisla), bogalampar; rafmagnsleiftur- 
lampar til myndatöku ............02220000.0e renn nnn rr 

85.21 00  Varmskauts-, kaldskauts- og ljósskauisrafeindalokar og lampar (þar með 
taldir gufu- eða gasfylltir lokar og lampar og kvikasilfursbogaafriðalokar 
og -lampar; ljósnemar (photocells); innbyggðir kristallokar (transitorar) 
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og áþekkir innbyggðir hlutar af hálfleiðurum; innbyggðir þrýstirafmagns- 
kristallar ..................2.....00.20000 
Rafmagnsvörur og -tæki, sem ekki eru einungis eða fyrst og fremst ætluð 
og notuð sem hluti af öðrum vélum eða tækjum og ekki teljast til einhvers 
annars númers í þessum kafla: 

Flýtar fyrir rafeindir .................0000. 00. 
Ánnað .........000000.. nr 

Einangraðar (einnig lakkbrenndar eða rafhúðaðar) raftaugar, rafstrengir, 
rafteinar, rafbönd o. þ. h. (þar með taldir strengir með samásarásum), 
með eða án tengihluta: 

Jarð- og sæstrengir .............2.0000000 rr 
Annað .........0000000 0000. 

Burstakol, bogalampakol, rafhlöðukol, skautkol og aðrar vörur úr koli 

til rafmagnsnotkunar .............0...0.000 000 000 rn 
Einangrarar úr hvers konar efni .................0..0...0.0 0000... 
Einangrunarhlutar í rafmagnsvélar, tæki og búnað, ef hlutarnir eru ein- 
göngu úr einangrandi efni, einnig þótt í þeim sé lítils háttar af málmi, sem 
aðeins er til að halda einangrunarhlutum saman við smíði þeirra (þó ekki 
einangrarar, sem teljast til nr. 85.25) ..................000000 00. 
Rafmagnspípur fyrir raflagnir og tengihlutar þeirra, úr ódýrum málmum 
og með einangrun að innan ...............0..20.0000 0000. 
Rafmagnshlutar til véla og áhalda, enda teljist þeir ekki til einhvers annars 
númers þessa kafla ....................00...000 0000...
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XVII. flokkur. 

Flutningatæki. 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

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. 

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). 
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). 

c. Vörur, er teljast til 82. kafla (verkfæri). 

. 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 i samræmi við aðalnotkun þeirra. 

Flugvélar þannig byggðar, að hægt er að nota þær jafnframt sem flutningatæki á 

landi, flokkast eins og flugvélar. Vélknúin landfarartæki, sem einnig má nota á 

vatni, flokkast eins og vélknúin landfarartæki. 

Vörur, sem teljast til þessa flokks og eru fluttar inn ófullgerðar eða hálfgerðar, 

flokkast eins og samsvarandi fullgerðar vörur, enda sé smíði þeirra svo langt komið, 

að þær beri einkenni hinnar fullgerðu vöru. 

Sé ekki annað tekið fram, flokkast vörur (þar með taldar ófullgerðar eða hálfgerðar 

vörur, sem flokkast eins og fullgerðar vörur samkvæmt 5. athugasemd hér að ofan), 

sem teljast til þessa flokks og fluttar eru inn ósamsettar eða sundurteknar, eins og 

um sams konar samsettar vörur væri að ræða. 

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). 

Til nr. 86.09 telst meðal annars: 

a. Ásar og hjól, hjólhringir, gjarðir, nafir og aðrir hlutar til hjóla. 

b. Vagngrindur, undirvagnsgrindur og tvíburaásgrindur (bogies).
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c. Ásleg, hemlabúnaður. 
d. Höggpúðar; vagntengi og tengigangar. 

e. Vagnkassar og aðrar yfirbyggingar. 

3. Til nr. 86.10 telst meðal annars (sbr. þó 1. athugasemd hér að ofan): 
a. Samsettir járnbrautarteinar, snúningskringlur, stanzhöggpúðar og hleðslumælar. 
b. Merkisarmstengur, mekanískar merkjakringlur, útbúnaður til að stjórna slám, 

merkja- og brautarskiptastillum, hvort sem slikt er búið rafljósum eða ekki. 

86.01 00  Dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, eimknúnir, og kolavagnar ...... 35% 
86.02 00 Rafknånir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, knúnir af rafhlöðu eða 

utanaðkomandi raforku .......................0.0 002... 35% 
86.03 00 Aðrir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir .......................... 35% 
86.04 00 Sjálfknúnir vagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir .................. 35% 
86.05 00 Vagnar til flutnings á mönnum og farangri, fyrir járnbrautir og spor- 

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 ...................0..2000000 err 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 ........................0..000 0... n nn 35%
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87. kafli. 

Ökutæki (þó ekki á járnbrautum og sporbrautum); hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Í þessum kafla er með dráitarvélum (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. 

2. Bifreiðargrind (chassis) með hreyfli og húsi ökumanns telst til nr. 87.02, en ekki til 

nr. 87.04. 

3. Til nr. 87.10 og 87.14 teljast ekki barnahjól án kúlulega, eigi heldur barnahjól með 

kúlulegum, sem ekki eru smiðuð eins og venjuleg hjól fyrir fullorðna. Slík barna- 

hjól teljast til nr. 97.01. 

4. 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 aflås, 

vindu eða reimhjóli: 
Dráttarvélar aðrar en þær, sem teljast til nr. 87.01.20: 

11 Almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ..........00000000ereeeenrrnn nr 10% 

12 Snjósleðar ...........0000000 0... n ns nnns sn 60% 
19 Aðrar ........000000000e ner 25% 
20 Dráttarvélar fyrir tvíhjóla vagna (semi-trailers) ........0000.00000.. 25% 

87.02 Bifreiðar til flutnings á mönnum og vörum (þar með taldar kappaksturs- 

bifreiðar): 
Fólksflutningsbifreiðar (aðrar en almenningsbifreiðar) : 

11 Nýjar sssssessseeeeeeseesesenenessensenkrenerrnnenenenrenee 90% 
12 Notaðar ..........20.0000..e ves 90% 
20 Almenningsbifreiðar (svo sem langferðabifreiðar og strætisvagnar) ..... 40% 

Adrar: 
31 Sjúkrabifreiðar og snjóbifreiðar ........2200eereesessrrrrrenen 15% 
32 Snjåsledar ........000022000.00 senn 60% 
33 Vörubifreiðar dísilknúnar, að burðarmagni 3 tonn og þar yfir .... 40% 
34 Vörubifreiðar aðrar en dísilknúnar, að burðarmagni 3 tonn og þar yfir 40% 
35 Vörubifreiðar undir 3 tonn að burðarmagni, eftir nánari skýrgrein- 

ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .........00000000...... 40% 
36 Sendiferðabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ...........000.000 00. nn 40%
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Bifreidar i jeppaflokki, med ekki meira bil en 101” milli middepla åsa 
Sjúkrabifreiðar, sem jafnframt eru ætlaðar til sérstakra annarra 
nota, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 
hverju sinni .............0.00.00000 00. 
Annars .............00000200 20. 

Bifreiðar til sérstakrar notkunar (t. d. slökkviliðsbifreiðar, stigabifreiðar, 
snjóplógar, götuhreinsibifreiðar, vökvunarbifreiðar, kranabifreiðar, kast- 
ljósabifreiðar, verkstæðisvagnar og vagnar með röntgentækjum), aðrar 
en þær, er teljast til nr. 87.02: 

Slökkviliðsbifreiðar ...................0..00.0..0 eennee 
Snjóplógar ..........0..00.000.00 rn 
Aðrar .............0 reen ere rer veee 

Grindur (chassis) með hreyfli fyrir ökutæki, er teljast til nr. 87.01-87.03: 
Grindur með hreyfli fyrir fólksflutningsbifreiðar, sem teljast til nr. 87.02 
Aðrar: 

Fyrir sjúkra-, slökkvi- og snjóbifreiðar og fyrir snjóplóga ........ 
Fyrir vörubifreiðar, fyrir bifreiðar í jeppaflokki (í nr. 87.02.37) og 
almenningsbifreiðar ..................0...0.00 00... 
Annars ...........0000.020 0 

Yfirbyggingar (þar með talin ökumannshús) fyrir ökutæki þau, er teljast 
til nr. 87.01-87.03: 

Fyrir dráttarvélar, sem teljast til nr. 87.01.11 ................. 
Fyrir dráttarvélar, sem teljast til nr. 87.01.19 og 97.01.20 ...... 
Fyrir sjúkra-, slókkvi- og snjóbifreiðar og fyrir snjóplóga ........ 
Fyrir vörubifreiðar, fyrir bifreiðar í jeppaflokki (í nr. 87.02.37) og 
almenningsbifreiðar .......................000.. 00. 
Annað ............0.0 0000 

Hlutar og fylgitæki fyrir ökutæki þau, er teljast til nr. 87.01-87.03 .... 
Alls konar vagnar með hreyfli þeirrar gerðar, sem notaðir eru í verksmiðj- 
um, vörugeymslum og við hafnir til flutninga stuttar vegalengdir, til hleðslu 
og annars þess konar á vörum (t. d. gaffallyftarar); dráttarvagnar þeirrar 
gerðar, sem notaðir eru á járnbrautarstöðvum; hlutar til þessara ökutækja 
Brynvagnar og aðrir vélknúnir stríðsvagnar, einnig vopnaðir, hlutar til 
slíkra ökutækja ...........................00000 0000 
Bifhjól og reiðhjól með hjálparvél, einnig með hliðarvagni; hliðarvagnar 
til bifhjóla og reiðhjóla ...........................0000 0000. 

flutninga og hlutar til þeirra, ót.a. ..........0.00000 00... 
Heyflutningavagnar með útbúnaði til losunar og lestunar ....... 
Annars ............00000 00 

40% 

40% 
90%
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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 ......02..0000000. 0 nn nnnn nn 0 
09 Annað .......2.00000000 00 35% 

88.03 Hlutar til loftfarartækja þeirra og annars, er telst til nr. 88.01 eða 88.02: 
01 Hlutar til flugvéla 2..........00000eueeeeesesrerererrrerennnee 0 
09 Aðrir 20.00.0000. 35% 

88.04 00  Fallhlífar, einnig hlutar og fylgitæki til þeirra ...................... 20% 
88.05 00  Slöngvitæki og svipuð tæki til flugtaks loftfarartækja; flugæfingartæki á 

jörðu; hlutar til þessara tækja .................0.20000 00... 000... 0 

A 20
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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 ...........00000 0000 eeeee err 0 
Annað 

21 Björgunarbátar úr hvers konar efni, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............0.00000000...00.0.. 4% 

22 Vélskip, ét. a., yfir 250 smál. brúttó .............0000..0. 0... 

23 Vélskip, ét. a., 100—250 smál. brúttó ..............00.0.00... 0 

24 Vélskip, ét. a., 10 og allt að 100 smál. brúttó .................. 0 

29 Annars .........00...0.0. 00... HERRA 35% 
89.02 00  Dråttarbåtar .....................00000 000 en sense 0 
89.03 00 Vitaskip, slökkviskip, hvers konar dýpkunar- og dæluskip, flotkranar og 

önnur fljótandi för, sem ætluð eru aðallega til annars konar notkunar en 
siglinga; flotkvíar ....................20000 0000... FEER 0 

89.04 00 Skip, bátar og önnur fljótandi för til niðurrifs ...................... 15% 
89,05 00 Fljétandi útbúnaður, annar en skip og bátar (t. d. steinsteypt ker, löndun- 

arbrýr, baujur og sjómerki) .................000000 0000 nn nn 0
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KVI. flokkur. 

Optísk-, ljósmynda-, og kvikmynda,- mæli-, prófunar-, nákvæmni-, 

skurðlækna- og lækninga-tæki og áhöld; úr og klukkur; hljóðfæri, 

hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki; segulmögnuð mynda- og 

hljóðupptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki fyrir 

sjónvarp; hlutar til þeirra. 

90. kafli. 

Optísk tæki og áhöld, ljósmynda- og kvikmyndatæki og áhöld, mæli-, prófunar-, 

nákvæmni- og lækningatæki og áhöld; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 

b. 

€. 

g. 

h. 

ij. 
k. 

Vörur til tækninota úr óhertu gúmmíi (nr. 40.14), úr leðri og leðurliki (nr. 42.04) 

eða úr spunatrefjum (nr. 59.17). 

Eldfastar vörur, er teljast til nr. 69.03, leirvörur til notkunar í rannsóknarstofum 

eða til kemískra eða annarra tækninota (nr. 69.09). 

Speglar úr gleri, sem ekki hafa verið optískt unnir (nr. 70.09), speglar úr góð- 
málmum eða öðrum málmum, sem ekki eru optískar vörur (nr. 83.12 eða 71. 

kafli). 
Vörur, er teljast til nr. 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 eða 70.18. 

Hlutar til almennra nota, eins og beir 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). 

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 þvi efni, sem þau eru gerð úr. 

2. Tæki og áhöld, sem eru ekki heil eða fullgerð, teljast til hinna sömu númera og um 

heil tæki eða áhöld væri að ræða, enda hafi þau einkenni hins heila og fullgerða 

tækis. 

3. Þegar annað er ekki tekið fram í 1. og 2. athugasemd hér á undan, skulu hlutar og 

fylgitæki, sem eru einungis eða aðallega nothæf við vélar, tæki eða áhöld, sem 

teljast til þessa kafla, flokkast þannig: 

a. Hlutar eða fylgitæki, sem í sjálfu sér eru vélar, tæki eða verkfæri (þar með talin 

optísk tæki í nr. 90.01 eða 90.02), er teljast til einhvers númers í þessum kafla 

eða í 84., 85. eða 91. kafla (nema nr. 84.65 og 85.28), skulu teljast til nefndra 
númera og kafla. 

Aðrir hlutar og fylgitæki skulu talin til nr. 90.29, ef þau svara til lýsingarinnar þar, 

en annars skulu þau talin til sömu númera og viðkomandi vél, tæki eða áhald 

fellur undir. 

4. Til nr. 90.05 teljast ekki stjörnusjónaukar (nr. 90.06), sjónaukasigti á vopn, sjónpipa
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(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. 

bh. 

Tæki og áhöld til að mæla rafmagnsstærðir. 

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. 

Tæki og áhöld til að mæla eða finna alfa-, beta-, gamma- og röntgengeisla, geim- 
geisla og aðra slíka geisla. 

Sjálfvirkir stillar fyrir rafmagnsstærðir, og tæki eða áhöld til sjálfvirkrar stjórn- 
unar á stærðum, sem ekki eru rafmagnsstærðir, og byggist rekstur þeirra á 
rafmagnsfyrirbæri, sem er breytilegt eftir því hvað það er, sem þau eiga að 
stjórna. 

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 

90.02 

90.03 

90.04 

90.05 
90.06 

90.07 

90.08 

90.09 

90.10 

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 ............0...00000 0000. 50% 
09 Ånnad .............20000000 00 35% 

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 ...........0...000 0000. 35% 
09 Annað ........0.20000 rr 50% 
00 — Umgerðir um gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, hlífðargler- 

augu og annað þess háttar og hlutar til slíkra umgerða .............. 50% 
00  Gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, rykgleraugu og annað 

þess háttar til réttingar á sjón og henni til hlífðar .................. 50% 
00 Sjónaukar með eða án prisma fyrir annað augað eða bæði .......... 80% 
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) ..........................00000.. 0. 35% 
Ljósmyndavélar; leifturljósatæki til ljósmyndunar: 

01 Ljósmyndavélar, eingöngu nothæfar til læknisfrædilegra rannsókna 15% 
09 Annad ......0.000 0000 nere rr 50% 
00 0 Kvikmyndavélar: Myndatöku- og sýningarvélar, hljóðupptöku- og hljóð- 

varpstæki; allar samstæður af þessum vélum og tækjum .............. 50% 
00 0 Skuggamyndavélar, stækkunar- og minnkunartæki til ljósmyndagerðar 

(þó ekki fyrir kvikmyndir) ....................0.000. 000 50% 
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%
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90.11 
90.12 

90.13 

90.14 

90.15 

90.16 

90.17 

90.18 

90.19 

90.20 

90.21 

90.22 

90.23 

90.24 

00 
00 

00 

01 
09 
00 

00 

10 
20 
00 

10 
20 
00 

00 

00 

01 
02 
03 
09 

Rafagna- og prótonsmásjár, rafagna- og prótondiffraktógrafar ........ 
Optiskar smásjár, einnig með útbúnaði til að taka, eða varpa á sýningar- 

tjald, mynd af því, sem í þeim sést ............00022.00 00... 

Optísk tæki og áhöld (þó ekki ljósbúnaður annar en ljóskastarar), sem ekki 
eru talin í öðrum númerum þessa kafla .................0.2.000.... 
Tæki og áhöld til landmælinga — þar með taldar mælingar eftir lands- 
lagsmyndum — til vatnsrannsókna (hydrography), siglinga (navigation), 
veðurfræðirannsókna, vatnsfræðirannsókna (hydrology) og jarðeðlisfræði- 
rannsókna (geófysik); áttavitar og fjarlægðarmælar: 

Áttavitar og önnur siglingatæki tilheyrandi þeim .............. 
Annað ......0..200.000n nn 

Vogir með nákvæmni fyrir 5 eg eða minna, einnig með lóðum, er þeim 
heyra til ............0.000000 en nnnnnnnre nn 
Tæki til teiknunar, afmörkunar og útreiknings (t. d. pantógrafar, teikni- 
færi, reglustikur, reiknistokkar, reikniskífur o. fl.), tæki og áhöld til 

mælinga, endurmælinga og prófana, enda falli þau ekki undir annað númer 
þessa kafla (t. d. míkrómeter, rennimál, málbönd, mælistikur og jafn- 

vægistæki (balancing machines)) og prófílprójektörar ................ 
Tæki og áhöld til tannlækninga, lyflækninga, skurðlækninga og dýra- 
lækninga (þar með rafmagnslækningatæki og augnlækningatæki og áhöld): 

Rafmagnslækningatæki ............2222.0000ne renn 
Önnur .......222..0 00 

Tæki til mekanóterapí, nuddlækninga, psykóteknískra rannsókna, oxygen- 
terapi, ózonterapí, aerosólterapí og gerviandardráttar, öndunartæki (þar 
með taldar gasgrímur og önnur svipuð tæki) .................0.00.. 
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 ..........2200000.00 ene nenn ner 
Annað .........200.. 00 

Röntgentæki og tæki, sem nýta geislun frá geislavirkum efnum (þar með 
talin tæki til myndatöku með röntgengeislum og röntgenterapí); röntgen- 
generatorar og röntgenlampar; röntgenskermar; röntgenháspennutæki, 
mælitöflur fyrir röntgentæki; borð, stólar og annað þess háttar sérstaklega 
gert til notkunar við rannsóknir og lækningar með röntgengeislum .... 
Tæki, áhöld og eftirlíkingar til sýningar og kennslu, ekki hæfar til annarra 

MOtA ........00000 ss 

Tæki til mekanískrar prófunar á hörku, styrkleika, þrýstiþoli, teygjanleika 
og öðrum svipuðum eiginleikum efnis (t. d. málma, trjáviðar, spunatrefja, 
pappírs og plasts) ...............000000000 00 
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 .............2000000000 renn 
Aðrir hitamælar ...........0....000 000. 
Loftþyngdarmælar .............000000 000. nun 
Annað .......22200000 000 

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:
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01 Hitastillar (termóstatar) .................0..0.00000 00... 35% 
09 Annað .........20.02000 0000 35% 

90.25 00 Tæki og áhöld til fysiskrar og kemiskrar greiningar (t. d. ljósskautunar- 
mælar (polarimeters), ljósbrotsmælar (refractometers), ljósrófsmælar 
(spectrometers), gasgreinitæki); tæki og áhöld til mælingar á fljótan- 
leika, gropinleika, þenslu, yfirborðsspennu og öðru þess háttar (svo sem 
„„viscometers“, „porosimeters“, „expansion meters“); tæki og áhöld til 
mælingar á magni hita, ljóss eða hljóðs (svo sem ljósmælar (photometers) 
(þar með „exposure meters“), hitamagnsmælar (calorimeters); smásjár- 
sneiðatæki (microtomes)) .............0..0...%.0 0000. 35% 

90.26 Notkunar- og framleidslumælar fyrir gas, vökva og rafmagnsstraum; 
mælar til prófunar á þeim: 

10 Notkunarmælar fyrir rafmagn .........2........ 0000. 35% 
20 Áðrir 22.00.0000 35% 

90.27 00 Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, taxtamælar, kílómetramælar, skref- 
teljarar og annað þess háttar, hraðamælar (einnig segulmagns) og snún- 
ingshraðamælar (tachometers) (aðrar en vörur þær, er teljast til nr. 90.14); 
snúðsjár (stroboscopes) ................2..0..0 000. 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 ...................... 4% 

09 Önnur .....0000...000 000 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 ................ 4% 
09 Annað ..........0022000 0000 35%
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91. kafli. 

Úr og klukkur og hlutar til þeirra. 
Athugasemdir: 

1. Með vasaúrverkum i nr. 91.02 og 91.07 er átt við úrverk, sem eru með óróa og 

gormfjöður sem gangstilla og eru í mesta lagi 12 mm að þykkt, þegar með er talinn 

verkbotn og brýr. 

Nr. 91.07 og 91.08 taka ekki til verka, sem ganga fyrir fjöðrum eða lóðum og 

hafa ekki gang (echappement), og eru ekki ætluð til þess, að hann sé settur í þau 

(nr. 84.08). 
Til þessa kafla teljast ekki 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). Kaflinn tekur ekki heldur til lóða, 

úra- eða klukkuglerja, úrfesta eða úrarmbanda, hluta til rafbúnaðar, kúlulega eða 

kúlna í þær. Fjarðrir í klukkur og úr flokkast sem hlutar til úra og klukkna (nr. 

91.11). 

Leiði ekki annað af 2. og 3. athugasemd hér að ofan, teljast verk og hlutar, sem 

jöfnum höndum má nota í úr og klukkur og önnur tæki (t. d. nákvæmnitæki), til 

þessa kafla. 

Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vörur, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki og 

annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við gerð 

þess og efnið, sem það er gert úr. 

91.01 00  Vasaúr, armbandsúr og önnur svipuð úr (þar með talin stanzúr af svipaðri 
gerd) Ll. 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 ....................nn unnar 50% 
91.04 00 Önnur úr og klukkur ...........0.000..0 000 netanna 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 ..............00..000..0.eeeeeeerrrn rn 50% 

91.06 00 Tímarofar með úrverki eða samfashreyfli ....................2.....- 50% 
91.07 00 Vasaurverk fullgerð ..............00.22000.0eecerrsnnnnn nn 50% 
91.08 00 Önnur úrverk fullgerð ..............0.00000 000 eenr senn 50% 
91.09 00 Kassar fyrir úr; hlutar til þeirra; ófullgerðir hlutar í slíka kassa ........ 50% 
91.10 00  Klukkukassar og svipaðar umgerðir fyrir aðrar vörur í þessum kafla, og 

hlutar til þeirra ..........0.000000000 0. anser errr rr 50% 
91.11 00 Aðrir hlutar í úr og klukkur ...........0000...0. 0... ... 50%
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92. kafli. 

Hljóðfæri, hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki; segulmögnuð mynda- og hljóð- 

upptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp; 

hlutar og fylgitæki til þessara tækja. 

Athugasemdir: 

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, 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). 

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) ..........2000000 0000 30% 

92.02 00  Önnurstrengjahljóðfæri ........................0.....0. 0... 50% 
92.03 Pípu- og tunguorgel, þar með talin harmóníum og önnur svipuð hljóðfæri: 

01 Orgel til notkunar í kirkjum, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .............0....2.00 000... 00. 0 

09 Önnur .....00.00000 000 30% 
92.04 Harmóníkur, concertinur og önnur svipuð hljóðfæri; munnhörpur: 

01 Munnhörpur ...…....2000useueerseseeeeseeseneneenenerenevnne 50% 
09 Annað .......000..000 enn 50% 

92.05 00 Önnur blásturshljóðfæri ...........................0... 00... 50% 
92.06 00  Slaghljóðfæri (t. d. trommur, zylófón, eymbals og kastanjettur) ...... 50% 
92.07 Rafsegul-, rafstöðu-, rafagnabúin hljóðfæri og önnur svipuð hljóðfæri 

(t. d. píanó, orgel og harmóníkur): 
01 Píanó og orgel ...........00000 0000 30% 
09 Annað ........000000 enn 50%
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92.08 00 

92.09 00 
92.10 00 

92.11 

01 
02 

09 
92.12 

01 
02 
03 

09 
92.13 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) .........2....000000000nnnnnnn enn 
Strengir í hljóðfæri ............020000000 0000 nn. nnnn nn 
Hlutar og fylgitæki til hljóðfæra (þó ekki strengir), þar með talinn gataður 
pappír eða pappi í mekanisk hljóðfæri og valsar í spiladósir; taktmælar, 
tóngafflar og tónflautur hvers komar ...........00000000 0... e0 000... 
Grammófónar, hljóðritarar og önnur hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki, 
þar með taldir plötu- og segulbandsspilarar, með eða án hljóðhöfuðs; tæki 
fyrir segulupptöku og segulendurskil á hljóði og myndum fyrir sjónvarps- 

starfsemi: 
Grammófónar og plötuspilarar ........002200000000 ne nnn 
Tæki fyrir segulupptöku og segulendurskil á hljóði og myndum fyrir 
sjónvarpsstarfsemi ..............000.nnnnn nn 
Annað .......00002.000nn en 

Grammófónplötur og aðrar hljóðupptökur; mót til framleiðslu á grammó- 
fónplötum; 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: 
Grammófónplötur með íslenzku efni ........000000000 00... 000... 
Grammófónplötur til tungumálakennslu .......000000000.0.000.. 
Segulbönd fyrir skýrsluvélar, samkv. nánari skilgreiningu fjármála- 
ráðuneytisins ..........22200.nnnssssrrrrr rr 
Annað ........20000000 ern 

Nr. 3.
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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 athugasemd 2 við XV. 
flokk, úr ódýrum málmum (KV. flokkur), eða ábekkar vörur úr plasti (sem 
yfirleitt teljast til nr. 39.07). 

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). 

e. Bogar, örvar, skilmingavopn og annað þess háttar til íþróttaiðkana, 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 radíó- 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 hátiar, 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 .............0..2.2000000neer rr 60% 

93.02 00 Skammbyssur, sem eru skotvopn ................00...0 00. 60% 
93.03 00 Stórskotaliðsvopn, vélbyssur og önnur hernaðarskotvopn og sprengjuvörpur 

(þó ekki skammbyssur) .................000000 00... 60% 
93.04 Önnur eldvopn, þar með taldar merkjabyssur, hvellbyssur, línubyssur og 

annað þess háttar: 
01 Línubyssur .........0...000 020 20% 
02 Hvalveiðibyssur ...........0.....00020..00nn 20% 
03 Fjárbyssur ...............002 0000 20% 
09 Annars .........22.200000 rn 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 .................... 60% 
20 Áðrir 2... 60% 

93.07 Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufl, fjarstýrð vopn, flug- 
skeyti og svipuð hernaðarvopn og hlutar til þeirra; skotfæri og hlutar til 
þeirra, þar með talin forhlöð; blýhögl: 

10 Skotfæri til sportvopna .......000....0.. 0000 35% 
Annað: 

21 Skutlar og skot í hvalveiðibyssur og línubyssur ................ 4% 
22 Skot sérstaklega gerð fyrir fjárbyssur .......................... 20% 
29 Annars sees eee enes ene veere eee rese 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. Dýnur, höfuðpúðar og aðrir púðar, sem fylla má með lofti eða vatni (39., 40. 

og 62. kafli). 

b. Gólflampar, borðlampar, vegglampar, lampastæði og annar ljósabúnaður, sem 

flokkast eftir því efni, sem hann er gerður úr (t. d. nr. 44.27, 70.14 og 83.07). 

c. Vörur úr steini eða leir, sem notaðar eru sem stólar, sæti, borð eða súlur í lysti- 

görðum, blómagörðum eða anddyrum (68. og 69. kafli). 

d. Speglar, sem gerðir eru til að standa á gólfi eða jörðu (t. d. hverfispeglar), er 

teljast til nr. 70.09. 
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. 

f. Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af kæliskápum, er teljast til nr. 84.15; hús- 

gögn sérstaklega gerð fyrir saumavélar (nr. 84.41). 

g. Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af útvarpsgrammófónum, útvarpsviðtækjum 

og sjónvarpstækjum (nr. 85.15). 
h. Spýtubakkar fyrir tannlæknastofur (nr. 90.17). 

ij. Vörur, sem teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

k. Húsgögn sérstaklega gerð sem hlutar af grammófónum, diktafónum eða öðrum 

hljóðupptöku- og hljóðflutningstækjum, er teljast til nr. 92.13. 

1. 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 
n 

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 
. 

vegs eða standa hvert ofan á öðru: 

a. Eldhússkápar og þess háttar skápar. 

b. Sambrotsstólar og sambrotsrúm. 

c. Samsetningsbókaskápar og hliðstæð samsetningahúsgögn. 

3. Húsgögn, sem eru flutt inn ósamsett, flokkast sem samsett, einnig þótt um sé að ræða 

plötur, hluta eða fylgihluta úr gleri, marmara o. þ. h., enda séu þessir ósamsettu munir 

fluttir inn í sömu sendingu. 

4. a. 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. 

b. Séu vörur, sem teljast til nr. 94.04, fluttar inn sér í lagi, flokkast þær til þess 

númers, en ekki til nr. 94.01—94.03, enda þótt þær séu fluttar inn sem hlutar til 

húsgagna, er teljast til nr. 94.01—94.03. 

ð.
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Stólar og önnur sæti (þar með taldir svefnsófar o. p. h.) og hlutar til þeirra, 
þó ekki sæti, er teljast til mr. 94.02 ...............00000. 0... 
Húsgögn fyrir læknisaðgerðir, þar með taldar tannlæknis- og dýralæknis- 
aðgerðir (t. d. skurðarborð, rannsóknarborð, sjúkrarúm með mekanískum 
útbúnaði); tannlæknastólar og önnur slík sæti með mekanískum lyfti- og 
öðrum hreyfiútbúnaði; hlutar til þessara húsgagna ................... 
Önnur húsgögn og hlutar til þeirra: 

Innréttingar, eftir nánar: skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
MEYLISINS .........020. 00 
Annað .......220000 0 

Rúmbotnar; rúmfatnaður eða áþekkur húsbúnaður, með fjöðrum eða 
bólstraður eða hið innra úr hvers konar efni, eða úr útþöndu frauð- eða 

svampgúmmíi, eða úr útþöndu frauð- eða svampplasti, einnig með yfir- 
klæði (t. d. dýnur, stungnar ábreiður, sængur, æðardúnssængur, sessur, 

púðar og koddar) ..............000.0 0000 

35% 

60% 

90%,
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95. kafli. 

Vörur úr útskurðar- og mótunarefnum; unnin útskurðar- og mótunarefni. 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 

Vörur, er teljast til 66. kafla (t. d. hlutar til regnhlifa og göngustafa). 

Blævængir, ekki mekaniskir (nr. 67.05). 

Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. glysvarningur). 
Hnífar 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, reykjapipur og greiður). 

n. Vörur, er teljast til 99. kafla (t. d. listaverk, safnmunir og forngripir). 

2
0
 

95.01 00  Skjaldbökuskel unnin og vörur úr skjaldbökuskel .................... 100% 
95.02 00  Perlumóðir unnin og vörur úr perlumóður ..............0000000.0... 100% 
95.03 00  Filabein unnið og vörur úr fílabeimi ................0000000 0000... 100% 
95.04 00 Bein unnið og vörur úr beimi ...............000000 0000. nn... 100% 
95.05 00 Horn unnið, kórall (náttúrlegur eða tilbúinn) og önnur útskurðarefni úr 

dýraríkinu og vörur úr þessum efnum ...........0.00000. 000 .0... 0... 100% 
95.06 00 Utskurdarefni 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 (í. 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 .........0000%0 00 .nnnnnnenr nn 15% 
09 Annað ........2000000 0. 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  Sépar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefnum, aðeins samanbundið en 
ekki fest á haus, með eða án skafts ........................0000.... 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 .......................... 70% 
02 Listmålunarpenslar, eftir nánari skyrgreiningu og ákvörðun fjår- 

málaráðuneytisins ...........0......2.0000nn 35% 
03 Burstar og sópar, sem eru hlutar af vélum .................... 35% 
04 Tannburstar ..............0.0000000nnsn ss 50% 
09 Annars .........2200000000 00 100% 

96.03 00 Tilbúin knippi til framleiðslu á sópum, penslum og burstum .......... 35% 
96.04 00 Fjadrasépar ...........0.020.000.00 000 rn ern 100% 
96.05 00 Duftpudar o. þ. h., úr hvers komar efni „.................0.00.0..... 100% 
96.06 00  Handsiur og handsáld, úr hvers konar efni .................0........ 80%
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97. kafli. 

Leikföng, leiktæki og íþróttavörur og hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

9 
a
m
a
 

Jólakerti (nr. 34.06). 
Flugeldar og skrauteldar o. þ. h. í nr. 36.05. 

Garn, einþráðungar, línur, þarmar o. þ. h. til fiskveiða i hæfilegum lengdum, en 

ekki uppsett, sem telst til 39. kafla, nr. 42.06 eða til XI. flokks. 
Íþróttatöskur og aðrar vörur, er teljast til nr. 42.02 og nr. 43.03. 

Íþróttafatnaður og grímubúningar úr vefjarefnum, sem teljast til 60. og 61. kafla. 

Flögg og flaggdúkur úr vefnaði og segl á báta og farartæki, er teljast til 62. kafla. 

Íþróttaskófatnaður (þó ekki skautaskór með áföstum skautum), legghlífar o. þ. h., 

er telst til 64. kafla, enn fremur höfuðfatnaður til íþróttaiðkana, er telst til 65. kafla. 

Klifurstafir, svipur, keyri o. þ. h. (nr. 66.02) og hlutar til þeirra vara (nr. 66.03). 

Gleraugu í brúður eða önnur leikföng, óuppsett, er teljast til nr. 70.19. 

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). 

Vörur. sem falla undir nr. 83.11. 

Sportökutæki (nema rennisleðar (bobsleighs, toboggans) og aðrir svipaðir sleðar), 

sem teljast til XVII. flokks. 

Barnahjól með kúlulegum og smíðuð eins og venjuleg hjól fyrir fullorðna (nr. 

87.10). 
Sportbátar, svo sem eintrjáningar og kappróðrarbátar (89. kafli), og árar o. þ. h. 

til þeirra (44. kafli, ef árarnar eru úr trjáviði). 

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. 

Sad
 

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 

00  Leikfangsökutæki fyrir börn (t. d. hlaupahjól, barnahjól, þríhjól og stignir 
barnabílar); brúðuvagnar og brúðukerrur ..............00000 0000... 90% 

00 Brúður .................0.00000snnre rn 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 ............20r0rereeeeeeesererensennee 80% 
02 Spil .....0200000nneeenss renerne enker esereree 100% 
09 Önnur .........0.00.000 0 rns 90%
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97.05 00 

97.06 

01 

02 

09 

97.07 

01 

02 

09 

97.08 00 

168 26. febrúar 1969. 

Grímuballsvörur; skemmtitæki, t. d. til töfrabragða, sjónhverfinga o. þ. h.; 
Jólatrésskraut og annað jólaskraut (t. d. tilbúin jólatré, jólasokkar o. þ. h.) 
Áhöld, tæki og útbúnaður til fimleika, aflrauna og annarra íþrótta og úti- 
leikja (þó ekki vörur, er teljast til nr. 97.04): 

Skíði og hlutar til þeirra og skíðastafir ........................ 
Skautar (þar með hjólaskautar) ...............200.0000... 000... 
Annað .......20200000 000 ner 

Fiskiönglar, fiskistengur og annar útbúnaður til stangaveiði; veiðiháfar 

(t. d. fyrir fisk og fiðrildi), tálfuglar, lerkispeglar og annar þess háttar veiði- 
útbúnaður: 

Fiskiönglar venjulegir, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ............222000. 0000 
Veiðistengur ...........0200.0000rr rr 
Annað .......02000000 000 enn 

Hringekjur, rólur, skotskífur og annar útbúnaður fyrir skemmtistaði; 
ferðasirkus, ferðadýrasöfn og ferðaleikhús .......................... 

100%, 

50% 
509% 
509%
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98. kafli. 

Ýmsar unnar vörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Áugnabrúnalitur 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 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). 

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, flibbahnappar, ermahnappar, smellur, smelluhnappar, hnappa- 
mót og hnappaefni, hnappahlutar .............0.00.000 00.00.0000. 40% 

98.02 Rennilásar og hlutar til þeirra: 
01 Målmstykki til framleiðslu á rennilásum .........0000..0.000.0. 25% 
09 Annað .........20000000. 00 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) .......0.000 0000... #50% 

98.04 00 Pennar og pennaoddar ..............0.0.020 00. rnnns nn i. 50% 
98.05 00 Blýantar (aðrir en þeir, er teljast til nr. 98.03); ritbly; litkrit, grifflar, teikni- 

kol, pastel-, rit- og teiknikrít; klæðskera- og billardkrít .............. #50% 

98.06 Rit- og teiknispjöld, einnig í ramma: 
01 Skólatöflur .........0.0202000 000 ne nn 35% 
09 Annað ........0000000 000 80% 

98.07 00 Dagsetningar-, innsiglis- og tölusetningarstimplar (þar með talin tæki til 
prentunar eða áletrunar á vörumiða), ætlað til notkunar í höndunum; 
letur og leturhaldarar til handstimplumar .........20.0000 0000... 80% 

98.08 00 Ritvéla- og reiknivélabönd o. þ. h., einnig á spólum; stimpilpúðar, einnig 
í kössum ............0.....0002.0 0000 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 spunaefnagrumni ............0..0..000 0... nns ns 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) ...................0.00 0000 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 ...............000000 00. 80% 

98.12 00  Greiður, hárkambar 0. þh. .....0.0.0.000000 00... 100% 
98.13 00 Lífstykkjateinar og aðrir slíkir teinar til fata eða fatahluta ............ 40%
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98.14 00  Ilmsprautuilåt til snyrtingar o. þ. h. og úðarar til þeirra ............ 100% 
98.15 00  Hitaflöskur og önnur hitaeinangrandi ílát, hlutar til þeirra (þó ekki innri 

glerílátin) ..................0...0.... nerverne nnenee 100% 
98.16 00  Mannslíkön fyrir klæðskera, sýningar 0. þ. h.; mekanískur og hreyfan- 

90% legur sýningarútbúnaður í búðarglugga o. þ. h. .....................
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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 hvítu eða í litum með einni eða fleiri plötum, gerðum að öllu 

leyti í höndunum af listamanninum sjálfum og skiptir ekki máli, hvaða aðferð eða 

efni eru notuð, þó þannig að ekki mega hafa verið notaðar mekanískar aðferðir eða 

ljósmyndun. 

Til nr. 99.03 teljast ekki endurgerðir af listaverkum i 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 i 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 i 

samræmi við þau. 

  

99.01 00 Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndunum að öllu leyti (þó 
ekki tæknilegir uppdrættir í nr. 49.06, og handskreyttar iðnaðarvörur) 0 

99.02 00  Myndstungur, prentmyndir og steinprentaðar myndir, enda sé um frum- 
verk að ræða ...............0..s. sess 0 

99.03 00 Höggmyndir og myndastyttur, úr hvers konar efni, enda sé um frum- 
smíði að ræða ............0.0...sv ess 0 

99.04 00 Frímerki, stimpilmerki og önnur áþekk merki (þar með talin póststimpil- 
merki, póststimpluð umslög, bréfkort o. þ. h.), notuð, eða ef ónotuð þá 
ógild hér á lamdi ............0.00. 0000 ennernen nr 0 

99.05 00  Dýrafræðileg, grasafræðileg, jarðfræðileg, líffærafræðileg, söguleg, forn- 
fræðileg, steingervingafræðileg, þjóðfræðileg og myntfræðileg söfn og 
safnmumir „.........00002.00 ner ern 0 

99.06 00 Forngripir yfir 100 ára gamlir ...............00000 0000 n een... 20%
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ÍB. Tollfrjáls innflutningur. | 

2. gr. 
Auk þeirra vara, sem eru tollfrjálsar eftir tollskránni í 1. gr., eru eftirtaldar 

vörur einnig undanþegnar aðflutningsgjöldum: 
1. 

6. 

Áhöld og innstædumunir í farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlönd- 
um, enda séu áhöld þessi og innstæðumumir 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 cr að ræða, og áhöld þessi og innstæðumunir verði ekki fluttir hér úr 
farartækjunum. 
Vistir og aðrar nauðsynjar, sem eru í farartækjum, sem koma hingað til lands 
frá útlöndum, enda verði vistir þessar og nauðsynjar áfram í farartækjunum 
til notkunar þeim, svo og áhöfn og farþegum til neyzlu og notkunar, og vistir 
þessar og nauðsynjar geti talizt hæfilegar og leyfilegar eftir reglum, sem fjár- 
málaráðuneytið setur um þau efni. Einungis farartæki, sem eru í utanlands- 
ferðum, geta þó notið þessarar undanþágu, en fjármálaráðuneytið segir fyrir 
um það í reglugerð, hvað teljast skuli utanlandsferðir í þessu sambandi. 
Aðrar vörur, sem ekki á að flytja hér úr farartæki, en eiga að fylgja því aftur 
til útlanda. Fjármálaráðuneytið getur sett nánari reglur um meðferð þessara 
vara og hvaða skilyrðum skuli fullnægt, svo að þær verði tollfrjálsar. 
Vanalegur farangur áhafna í farartækjum, sem koma hingað til lands frá út- 
löndum, en það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráðuneytið getur gert 
undantekningu frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu formi, 
að með vanalegum farangri áhafna er átt við fatnað og aðrar nauðsynjar, sem 
tilheyra áhöfnum í skipum og öðrum farartækjum, sem koma hingað til lands 
frá útlöndum, að svo miklu leyti sem tollyfirvald telur farangur þennan til 
eigin nota áhafnanna sjálfra í farartækinu. 
Vanalegur farangur ferðamanna, sem koma hingað til lands frá útlöndum, en 

það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráðuneytið getur gert undantekningu 
frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu formi, að með orðun- 
um vanalegur farangur ferðamanna er átt við fatnað og aðrar ferðanauðsynjar, 

sem farþegar í farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlöndum, hafa með- 
ferðis. að svo miklu leyti sem tollyfirvald telur farangur þennan til eigin 
nota farþeganna á ferðalaginu. 
“alnaður og aðrar ferðanauðsynjar hér búsettra manna, sem látizt hafa erlendis, 
enda beri vörur þessar með sér, að þær séu notaðar. 
Heimilisnunir, 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 haii 
verið í eigu þeirra og notaðir af þeim allt það ár, þessir menn flytji raunveru- 
lega hingað til lands og munirnir beri þess merki, að þeir séu notaðir. 

Nánari skilyrði fyrir undanþágu þessari má setja í reglugerð, m. a. um, það, 
að hlutaðeigendur leggi fram skilríki fyrir tilskildri dvöl sinni erlendis og að 
þeir hafi raunverulega notað erlendis hina innfluttu muni, að þeir leggi frain 
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



10. 

11. 

12. 
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a. séu vörurnar fluttar inn af þessum aðilum eða keyptar af þeim fyrir milli- 

göngu aðilja, sem fá þær tollafgreiddar fyrir þá, 

b. fram hafi verið borin ósk um það við utanríkisráðuneytið, að hlutaðeigandi 

innflytjandi eða kaupandi njóti hér tollfrelsis, 

c. viðkomandi afhendi og undirriti sundurliðaða tollskýrslu á þar til gerð 

eyðublöð um hina innfluttu eða keyptu vöru, sú skýrsla sé einnig undir- 

rituð af forstöðumanni viðkomandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrif- 

stofu, ef annar á í hlut, og jafnan sé skýrslan með embættisstimpli hlutað- 

eigandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrifstofu, 

d. og því sé lýst yfir, að vörurnar séu einungis til starfseminnar hér, eigin 

nota hlutaðeiganda, fjölskyldu hans og/eða fyrir heimilishald hans hér. 

Fjármálaráðherra getur sett nánari fyrirmæli um tollfrelsi samkvæmt þess- 

um tölulið, svo sem um merkingu varanna o. bp. 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 tollyfirvald 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.
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IC. Undanþágu- og lækkunarheimildir.| 

ð. 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 tollækkunarákvæði í milliríkja- 
samningum. 

Að lækka eða fella niður gjöld af heimanfylgju brúða, sem flytjast hingað frá 
útlöndum og hafa haft þar fasta búsetu minnst 2 ár fyrir brúðkaupið, og enn 
fremur af venjulegum brúðargjöfum. 
Að lækka eða fella niður gjöld af notuðum munum, sem hafa fallið í arf 
erlendis. 

Heimildin tekur ekki til bifreiða, bifhjóla eða báta. 
Að lækka eða fella niður gjöld af gjöfum, sem sendar eru hingað frá útlöndum 
og góðgerðarfyrirtæki eða aðrar stofnanir eiga að annast dreifingu á til bág- 
staddra eða 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 hliti 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-
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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 fella niður 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. 
AX fella niður gjöld af umbúðum, ef umbúðirnar eru lánaðar eða leigðar hingað 
til lands. 
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- 
gerðar 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 i 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
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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. 
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 þrýstivatnspípur 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., 17., 28. og 29. kafla tollskrárinnar, enda sefi ráðuneytið út 
sérstaka skrá með lyfjum þeim, er hér um ræðir. 

Þá skal ráðuneytinu heimilt að ákveða, að tollar af eftirtöldum vörum, 

sem breytast við gildistöku laga þessara, skuli vera þeir sömu og áður: Fast 
vatnsefnisdioxyd, plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmíi, frauðgúmmiíi 
eða svampgúmmiíi, í tengslum við spunaefni, skófatnaður úr trefjadúk, án 
viðfests sóla, og alúminíumplötur af þykktinni 0.15 mm að 0.20 mm. 
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 pappírspokum, sem telst nr. 
48.01.30 og 48.01.52 í tollskrá, sem svari því, að af efni þessu sé greiddur 15% 
verðtollur. 

Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
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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 
gert 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 gjöld af heilum innfluttum dráttarbrautum, eftir 
nánari skyrgreiningu 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. 

Ad 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 gjöld 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. 
Að endurgreiða gjöld af sildarvogum, sem svari því, að 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 í 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 00 80% 11.01 12 0 
08.05 00 90% 11.01 22 0 
10.01 00 0 11.01 23 0 
10.05 00 0 11.01 24 0 
10.06 0 11.02 21 0 
11.01 11 0 15.07 89 30% 

A 23
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15.10 19 30% 70.06 00 35% 
15.12 09 35% 70.07 00. 50% 
18.03 00 40% 70.08 00. 50% 
18.04 00 40% 70.10 09 60% 
18.05 00 50% 73.09 00 15% 
19.03 00 80% 73.10 11 15% 
20.07 01. 40% 73.10 19 35% 
21.05 00 100% 73.10 21 35% 
21.07 01 40% 73.10 23. 35% 
22.05 01. 20% 73.10 29 15% 
22.05 02: 20% 73.11 10. 15% 
22.05 03. 20% 1311 20 15% 
22.05 09 20% 73.12 00. 15% 
22.09 05. 20% 73.13 10. 15% 
22.09 09 20% 73.13 20 15% 
23.07 00 0 73.13 30 15% 
28.30 01 20% 73.13 51. 15% 
30.04 00 35% 73.13 59. 15% 
31.04 22 0 73.15 82  15% 
32.05 00 25% 73.18 31. 15% 
32.07 09 25% 73.27 02. 20% 
32.09 09 60% 78.04 01 15% 
32.12 00 60% 82.02 00 35% 
33.06 02 125% 82.03 00 35% 
33.06 03 125% 82.05 00 35% 
33.06 04 125% 82.06 00 35% 
34.02 01 110% 83.07 05. 70% 
34.02 09 110% 84.09 00 25% 
37.07 00. 1 kg 50 kr. 84.19 09 25% 
38.19 19 50% 84.23 09 25% 
39.02 87 35% 84.30 05. 10% 
39.02 99. 40% 84,32 00 25% 
39.07 89 70% 84.35 00 25% 
40.09 00 35% 84.36 00 25% 
44.23 01. 40% 84.37 01. 25% 
53.07 00 50% 84.37 09 25% 
55.09 23. 50% 84.40 11 35% 
58.04 30 65% 84.42 00 25% 
64.01 01 25% 84.45 00 25% 
64.02 01 80% 84.47 01 25% 
64,02 09 80% 84.49 00 25% 
64.06 00 100% 84,59 23 25% 
69.11 00 100% 85.05 00 35% 
69.12 00 100% 87.07 00. 25% 
70.04 00 35% 90.16 00 35% 
70.05 00 35% 

Ráðuneytinu er með auglýsingu heimilt að lækka gjöld af eftirtöldum toll- 
skrárnúmerum niður í 35%. Þó skal lækkun þessi vera að fullu komin til fram- 
kvæmda 1. 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
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LD. Vörur úr viðgerð og annarri aðvinnslu. 

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, 

bann 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 i 

þessari grein, af aðvinnslukostnaði íslenzkra framleiðslu- og iðnaðarvara erlendis, 

enda geti sá hluti aðvinnslunnar ekki farið fram hér á landi og vörurnar séu að 

vinnslu lokinni fluttar til útlanda til sölu þar.
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IL KAPÍTULI 

Tollmeðferð o. fl. 

A. Tollverð vara og verðtollun. 

5. gr. 
Tollverð (tollreikningsverð)  verðtollsskyldrar vöru er eðlisverð (normal- 

verð) hennar, og er með því átt við það verð, sem myndi fást fyrir vöruna á frjáls- 
um 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 vör- 

unnar til innflutningsstaðar og afhendingu hennar þar, en 
c. kaupandi greiði alla tolla og önnur gjöld, sem falla á vöruna í innflutnings- 

landinu. 
Innflutningsstaður vöru telst sá staður, þar sem hún er affermd úr farartæki, 

sem flutti hana til landsins. 

6. gr. 
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 við að gefa út utan innflutningslandsins skjöl, 

sem nauðsynleg eru við flutning vöru þangað, þar með talin gjöld til ræðis- 
manna. 

6. Tollar og önnur gjöld, sem falla á vöru utan innflutningslandsins, að frádregn- 
um 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 fram- 

haldsflutningur hefur valdið, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir þeim kostnaðar- 
auka. Þá skal og heimilt með sama skilyrði að draga frá þann hluta flutnings- 
gjalds, sem greiddur er vegna slæmrar aðstöðu við affermingu, eða vegna þess, 
að farartæki affermir á fleiri stöðum cn 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 vöru- 
merkið.
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7. gr. 
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, viðskipta- 

legt eða einhvers annars eðlis, hvort heldur er samkvæmt samningi eða á ein- 
hvern annan hátt, sé á milli seljanda eða einhvers aðila í viðskiptalegum tengsl- 
um við hann, annars vegar, og kaupanda eða einhvers aðila í viðskiptalegum 
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 sæta í sambandi við einhvern annan 
viðskiptarekstur eða eignir, eða 

c. einhver þriðji aðili hefur hagsmuna að sæta í sambandi við viðskiptarekstur 
eða eignir þeirra beggja. 
Þegar um kaup á vöru er að ræða, skal yfirleitt leggja hið umsamda kaupverð 

til grundvallar, þó með þeim leiðréttingum, sem kunna að vera nauðsynlegar 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. 

8. gr. 
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. 

9. gr. 
Ef ekki fást fullnægjandi gögn um verð vöru, skal verðtollur greiddur af verði, 

sem svarar til verðs á sams konar vöru eða vöru af svipuðu tagi, með umbúðum, 
en án tolls, frá heildsala til smásala hér á landi á þeim tíma, sem vara fer til toll- 
meðferðar. 

10. gr. 
Nú telja tollstarfsmenn við tollmeðferð vöru, að verð það, sem tilgreint er Í 

aðflutningsskýrslu og staðfest kann að vera með framlögðum skjölum, sé ekki hið 
rétta tollverð hennar, og skulu þeir þá ákveða verðið í samræmi við ákvæði laga 
þessara. Sama gildir, ef ekkert verð á vörunni er tilgreint. 

Þurfi að fara fram mat á vörunni í þessu skyni, er tollyfirvaldi þó jafnan 
heimilt að láta dómkveðja menn til að framkvæma matið á kostnað viðtakanda. Skal 
það einkum gert, ef viðtakandi vöru finnst ekki, viðtöku hennar er neitað, vara 
er til muna skemmd eða matið þykir aðeins vera á færi sérfróðra manna. 

Ef viðtakandi vöru telur sig ekki seta 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-
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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. 

12. gr. 
Ef verð vara, sem greiða ber af mismunandi háan verðtoll, er tilgreint í einni 

fjárhæð, skal greiða af öllum vörunum þann verðtollshundraðshluta, sem hvílir á 
þeirri af vörunum, sem ber hæstan verðtoll. 

Þetta gildir þó ekki um ósundurliðaðan flutningskostnað fyrir sundurleitar 
vörur, ef viðtakandi afhendir til tollmeðferðar vörureikning, sem að minnsta kosti 
tilgreinir verð hverrar einstakrar vöru á innkaupsstað, og skiptir á aðflutnings- 
skýrslu hinum ósundurliðaða flutningskostnaði niður á milli innkaupsverðs var- 
anna innbyrðis. 

13. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir með auglýsingu eða í reglu- 

gerð, að greiða skuli tiltekna tollfjárhæð af hverri einstakri nánar tilgreindri vöru, 
sem tollskyld telst í farangri farþega og áhafna, í stað venjulegra gjalda samkvæmt 
tollskránni. 

Fjármálaráðuneytinu skal einnig heimilt að setja sérstakar reglur um mat á 
notuðum bifreiðum til tollverðs. Má ráðuneytið m. a. ákveða, að tollverðið miðist 
við verð bifreiðanna nýrra að frádregnum tilteknum hundraðshluta fyrir hvert 
ár eða hluta úr ári af aldri þeirra. 

14. gr. 
Um greiðslustað, gjalddaga og lögvernd aðflutningsgjalda fer eftir ákvæðum 

laga um tollheimtu og tolleftirlit. 

Þó skal, er breyting verður á aðflutningsgjöldum og ekki er sérstaklega mælt 
fyrir á annan veg, taka hin nýju aðflutningsgjöld af þeim vörum, er eigi hafa verið 
teknar til tollmeðferðar, er breytingin öðlast gildi, þó að inn hafi verið fluttar fyrir 
breytinguna. Í þessu sambandi telst vara tekin til tollmeðferðar, þegar fyrir hendi er 
eitthvert þeirra tilvika, sem um ræðir í 1.—4. tölulið hér á eftir:
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1. Hlutaðeigandi tollstofnun hefur tekið við skjölum þeim yfir vöruna, sem af- 

henda ber þangað vegna tollmeðferðar hennar, enda fullnægi skjölin að öllu 

leyti þeim skilyrðum, sem þurfa að vera fyrir hendi, til þess að hægt sé að 

tollafgreiða vöruna þegar í stað. 
2. Tollyfirvald hefur afhent eða leyft að afhenda vöruna gegn tryggingu, sbr. 22. gr. 

laga þessara. 

3. 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.
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B. Aðflutningsskýrsla. 

15. gr. 
Áður en viðtakandi (innflytjandi, eigandi eða annar) vitjar innfluttrar vöru 

eða sendingar, skal hann afhenda hlutaðeigandi tollyfirvaldi skriflega skýrslu 
(aðflutningsskýrslu) um vöruna eða sendinguna. Enn fremur skal hann framvísa 
eða láta framvísa vörunni eða innihaldi sendingarinnar fyrir tollstarfsmönnum 
til skoðunar. Þetta tekur þó ekki til sendinga, sem póststofnanir — eftir nánari 
reglum settum af fjármálaráðuneytinu — mega afhenda beint til viðtakenda. Fjár- 
málaráðuneytið hefur þó heimild til að mæla svo fyrir, að ekki þurfi að gefa skrif- 
lega skýrslu um vörur eða sendingar af vissu tagi, sem ekki eru á farmskrá, svo 
og að fresta framvísunarskyldu viðtakenda á vörum eða innihaldi sendinga fyrir 
tollstarfsmönnum til skoðunar. 

Viðtakanda vöru er heimilt að telja gjald fyrir framvísun vörunnar í kostn- 
aðarverði vöru, samkvæmt gjaldskrá, sem ráðuneytið samþykkir. 

16. gr. 
Eftirtalin atriði skal viðtakandi tilgreina í aðflutningsskýrslu: 

1. Nafn viðtakanda eða firma hans og heimilisfang. 
2. Hvernig varan eða vörurnar eru komnar til þess staðar, þar sem tollafgreiðslan 

á að fara fram, og hvenær þær komu þangað (heiti farartækis, komudagur 
o. þ. h.). 

3. Stykkjafjölda og tegund umbúða, ef vara eða sending er í umbúðum. 
4. Auðkenni á stykkjum (nöfn, merki, númer o. s. frv.). 
5. Tollskrárnúmer hverrar einstakrar vörutegundar, með fullri 6 stafa tölu. 
6. Í hvaða landi vara er framleidd og í hvaða landi hún er keypt. 
7. Tegund vara eða vöru sem nákvæmast. 
8. Brúttó- og/eða nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar eftir því sem nánar 

er ákveðið af fjármálaráðuneytinu. Enn fremur stykkjatölu, lítratölu eða rúm- 
mál vörusendingar, þar sem það á við, samkvæmt nánari ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins. 

9. Verð eða verðmæti hverrar einstakrar vöru kominnar um borð í farartæki, sem 
flytur hana hingað til lands (fob-verð eða fob-verðmæti), bæði í erlendri og 
innlendri mynt. 

10. Flutningsgjald hverrar einstakrar vöru og skal tilgreina það án sérstaks af- 
sláttar. 

11. Vátryggingariðgjald, miðlaraþóknun, umboðslaun (þóknun fyrir innkaup vöru) 
og annan kostnað á leiðinni hingað til lands sérstaklega fyrir einstaka vöru 
án sérstaks afsláttar. 

12. Önnur atriði, sem fjármálaráðuneytinu þykir ástæða til að tekin séu upp í að- 
flutningsskýrslu, og varða innkaup, viðskipti, innflutning, vöru, sendingu o. þ. h. 
og eyðublöð þau, sem gerð eru fyrir aðflutningsskýrslur, gera ráð fyrir að 
svarað verði um þessi atriði. 
Þá skal vera í aðflutningsskýrslu eftirgreind yfirlýsing viðtakanda, eða sams 
konar yfirlýsing vera skráð af honum á framlagðan vörureikning, þar sem hann 
lysir 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,
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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 aðflutnings- 
skýrslu, má setja fyrirmæli um, það, að þessi atriði skuli vera skráð á fram- 

lagðan vörureikning. 
Fjármálaráðuneytið má setja nánari fyrirmæli um aðflutningsskýrslur og 

ákveða hvað þær skuli afhentar í mörgum eintökum. 
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 skirteini 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 aðtlutnings- 

skyrslueyðublað er ekki rétt og nákvæmlega útfyllt, tilskilin gögn ekki afhent, eða 

öðrum settum skilyrðum ekki fullnægt. 
Ef síðar kemur í ljós, að afhentum skjölum er áfátt, getur tollstofnun neitað 

um tollafgreiðslu, unz úr er bætt. 

A 24
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C. Vörureikningar og önnur staðfestingarskjöl. 

19. gr. 
Viðtakendur eru skyldi: 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: 

1. Nafn og heimili sendanda. 
2. Hvar og hvenær reikningurinn er gefinn út. Enn fremur hvaða dag sending er 

afhent til flutnings áleiðis til Íslands og með hvaða farartæki. 
3. Nafn og heimili kaupanda. 
4. 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 reikningnum, hvaða vörur séu í 
hverju stykki og hvernig það stykki sé merkt og hver sé þungi þess. 

5. Nöfn þeirra vörutegunda, sem reikningurinn hljóðar um, ug má ekki nota verð- 
eða vörulistanúmer o. þ. h. í stað vörutegundarheita. 

6. Framleiðsluland vörunnar. 
7. Söluverð hverrar einstakrar vörutegundar, bæði einingar- og heildarverð, og 

skulu allir töluliðir reikningsins lagðir saman og aðalupphæð hans skýrt til- 
greind. 
Nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar í sendingu, svo og stykkjatölu. 
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. 
12. Yfirlýsing seljanda um það, 

að aðeins einn vörureikningur sé gefinn út yfir allar þær vörur, sem séu í 
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. 

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. málser. þessarar gr. 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 Íslands, og hafi vara ekki verið til sölu eða að öðru 
leyti á markaði, skal tilgreina framleiðsluverð hennar eða áætlað notagildi, ásamt 
áætlaðri hæfilegri álagningu. 

Einn og sami sölu- eða vörureikningur skal vera fyrir hverja innflutta send- 
ingu (þ. e. einn sölu- eða vörureikningur yfir vöru eða sendingu á einu og sama 
farmskirteini, fylgibréfi eða öðru flutningsskirteini). Annist sendandi erlendis inn- 

o
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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 farmskírteini, fylgibréf eða annað flutningsskírteini, reikning yfir umbúða- 
kostnað, pökkunarlista, efnagreiningu og önnur skjöl og gögn, sem geta verið til 
staðfestingar þeim atriðum, sem tilgreind eru í aðflutningsskýrslu og sölu- eða vöru- 
reikningi, eða fela í sér upplýsingar um tegund vöru, samsetningu hennar, magn 
og verð. Krefjast má þess, að farmskírteini, fylgibréf eða annað flutningsskírteini 
sé afhent í tvíriti og má tollstofnunin þá halda öðru eftir. Gera má hún afrit af 
staðfestingzrskjölum, ef ástæða þykir til. 

21. gr. 
Ef viðtakandi vöru eða sendingar leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn þau, 

sem 19. og 20. gr. taka til, eða sölu- eða vörureikningur tilgreinir ekki þau atriði, 
sem fyrirskipuð eru í 19. gr. og verulegu máli skipta, skal greiða verðtoll af því 
tollverði, sem ákveðið verður eftir reglum laga þessara, með 10% viðauka við það. 

Ef ekki er um venjulega verzlunarvöru að ræða, vara er að mun skemmd eða 

alveg sérstaklega stendur á, má tollyfirvald sleppa 10% hækkun á tollverði, sem 
um ræðir 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 
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 tíma, sem 
tollyfirvald tiltekur. Ef vanefndir verða á því, má tollyfirvald ákveða gjöldin og 
taka fjártrygginguna upp í þau. 

23. gr. 
Ef nauðsynlegt þykir að ganga úr skugga um það, hvort verð eða önnur atriði 

í aðflutningsskýrslum, sölu- eða vörureikningum eða staðfestingargögnum séu eða 
hafi verið rétt tilgreind, er tollstjóra heimilt að krefjast aðgangs að verzlunar- 
bókum hlutaðeiganda, bréfaviðskiptum og öðrum skjölum, sem að dómi hans geta 
veitt upplýsingar um nefnd atriði. 

24. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að ákveða með reglugerð, að viðtakandi vöru 

skuli, innan ákveðinna tímamarka frá komudegi hennar til landsins, afhenda til 

tollmeðferðar fullgild aðflutningsskjöl um vöruna eða tiltekin skjöl um hana. Má 
leggja viðurlög við því, ef þeirri skyldu er ekki fullnægt, svo sem greiðslu dráttar- 
vaxta, dagsektir og stöðvun tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðila.
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25. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að koma á sérstöku vörureikningseftirliti til 

athugunar á því, hvort verð það, sem tilgreint er á vörureikningi, sé undir eðlilegu 
verði, 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.
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D. Undirboðs- og jöfnunartollar. 

27. gr. 

Nú má ætla, að erlend vara sé flutt inn eða boðin fram með undirboðskjörum 

(dumping) og slíkt geti stofnað innlendum atvinnurekstri í hættu eða torveldað 

hann að mun, og má þá fjármálaráðherra leggja á sérstakan undirboðstoll til að 

hamla gegn slíkum viðskiptum. 
Þá má fjármálaráðherra í sama skyni og með sömu skilyrðum leggja á sér- 

stakan jöfnunartoll, ef ætla má, að útflutningsverðlaun, uppbætur, endurgreiðslur 

o. þ. h. erlendis hafi sams konar áhrif hér á landi og getið er í 1. málsgr. þessarar gr. 

Ákvarðanir fjármálaráðherra um þetta efni taka gildi frá og með þeim degi, sem 

þær eru birtar í A-deild Stjórnartíðinda. 
Undirboðs- og jöfnunartolla má ekki leggja á til lengri tíma en 6 mánaða í senn. 

28. gr. 
Með undirboði eða undirboðskjörum í lögum þessum er átt við það, ef erlend 

vara er flutt inn eða boðin fram 
a. á verði, sem er lægra en sambærilegt verð í útflutningslandinu á tilsvarandi 

vöru við venjuleg viðskiptaskilyrði, eða 
b. ef slíkt verð er ekki fyrir hendi í útflutningslandinu, þá annaðhvort 

1. á verði, sem er lægra en hæsta útflutningsverð á tilsvarandi vöru til ein- 

hvers annars lands, eða 

2. á verði, sem er lægra en framleiðslukostnaður vörunnar i upprunalandinu, 

að viðbættu sanngjörnu álagi fyrir sölukostnaði og ágóða. 

Við samanburð þann, er um ræðir í 1. málsgr., skal taka tillit til mismunandi 

sölu- og afgreiðsluhátta, flutningskostnaðar, skatta og annars slíks aðstöðumunar, 

sem skipt getur máli. 
29. gr. 

Undirboðstollur má ekki vera hærri en sem svarar undirboðinu, þ. e. a. s. mis- 

muninum á undirboðsverðinu og verðinu, sem tekið er til samanburðar. 
Jöfnunartollur má ekki vera hærri en sem svarar greiðslum eða uppbótum, 

sem beint eða óbeint eru látnar í té í sambandi við framleiðslu, vinnslu, útflutning 

eða flutning varanna. 
30. gr. 

Leggja má undirboðs- og jöfnunartolla eftir framangreindum ákvæðum á eina 

eða fleiri vörur eða vörutegundir, á vörur frá einum eða fleiri sendendum eða 

vörur frá einu eða fleiri löndum. 
Undirboðs- og jöfnunartolla má leggja á til bráðabirgða, þar til nánari upp- 

lýsingar liggja fyrir, ef ætla má, að dráttur kunni að valda tjóni. Slíka bráða- 
birgða undirboðs- og jöfnunartolla má þó ekki leggja á til lengri tíma en eins 
mánaðar, og skal sá mánaðartími vera innifalinn í þeim 6 mánuðum, sem um 
ræðir í síðustu málsgr. 27. gr., ef um það er að ræða. 

Fjármálaráðherra getur sett nánari ákvæði um undirboðs- og jöfnunartolla 
og um skil á þeim. Njóta skulu tollar þessir sömu lögverndar og aðflutnings- 

gjöld samkvæmt tolllögum. 
31. gr. 

Fjármálaráðherra skal, svo fijótt sem unnt er, skýra Alþingi frá álagningu 

undirboðs- og jöfnunartolla og ástæðunum fyrir álagningu þeirra. 

32. gr. 
Tii raunsóknar á því, hvort skilyrði séu fyrir hendi til að leggja á undirboðs- 

og jöfnunartoll, 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, sein að áliti þess geta skipt máli við tollákvörðunina.
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E, Ýmis ákvæði. 

3ð. gr. 
Nú er lagður á vörumagnstollur og skal hann þá miðaður við þyngd vöru 

með umbúðum, nema annað sé tekið fram. 
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil toll- 

eining. 
Fjármálaráðuneytið getur selt nánari ákvæði um vörumagnstoll, þ. á m. ákveðið, 

að séu saman í umbúðum vörur, sem mishár vörumagnstollur er á, skuli greiða af 
öllum vörunum þann vörumagnstoll, sem hvílir á þeirri vörunni, sem ber hæstan 
vörumagnstoll. 

Um aðflutningsskýrslur og önnur skjöl viðvíkjandi vörumagnstolli skulu gilda 
sömu reglur og um verðtoll, eftir því sem við á. 

34. gr. 
Nú rís ágreiningur um það, hvort tiltekin vara sé gjaldskyld eða gjaldfrjáls 

eftir lögum þessum, eða hvort tiltekin vara skuli teljast fremur til eins en annars 
tollskrárnúmers, og skal þá fjármálaráðherra skera úr þeim ágreiningi og er sá 
úrskurður fullnaðarúrskurður í málinu. 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. 

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. 
Aöðflutningsgjöld 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.
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F. Refsiákvæði. 

38. gr. 
Hver, sem lætur tollyfirvaldi eða tollstofnun í té aðflutningsskýrslu eða vöru- 

reikning með áritaðri yfirlýsingu og öðrum upplýsingum, sbr. 15. og 16. 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. 

Gjört í Reykjavík, 26. febrúar 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Jónsson.
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LÖG 

i um ferðamál. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 7. gr. laga nr. 91 31. desember 1968, um breyt- 
ing á lögum um ferðamál, nr. 29 30. april 1964, hef látið fella meginmál fyrst- 
nefndra laga, 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 
gef þau út svo breytt. 

I. KAFLI 

Almennar ferðaskrifstofur. 

1. gr. 
Ferðaskrifstofa merkir í lögum þessum fyrirtæki, sem tekur að sér að veita 

í atvinnuskyni, að einhverju eða öllu leyti, eftirgreinda þjónustu fyrir almenning: 
a. Upplýsingar, í einhverri mynd, um innlend eða erlend ferðamál. 
b. Hvers konar farmiðasölu, með skipum, bifreiðum, flugvélum eða járnbrautum. 
c. Útvegun herbergja eða húsnæðis til gistingar, langan eða skamman tíma. 
d. Skipulagning hópferða, innanlands eða erlendis, og móttöku erlendra ferða- 

manna. 

Samgöngumálaráðuneytið sker úr, ef ágreiningur verður um, hvort starfsemi 
telst falla undir a--d-lið hér að framan, svo og um það, hvort hún teljist ferða- 
skrifstofa í skilningi laga þessara. 

2. gr. 
Óheimilt er að nota í nafni eða auglýsingum einstaklinga, félaga eða fyrir- 

tækja orðið ferðaskrifstofa, eða hliðstæð erlend heiti, nema hafa til þess leyfi 
samgöngumálaráðuneytisins. 

3. gr. 
Hver sá, sem vill reka ferðaskrifstofu, skal sækja um leyfi til ráðuneytisins. 

Leita skal umsagnar Ferðamálaráðs um allar slíkar umsóknir. 

4. gr. 
Skilyrði til að geta öðlazt leyfi til reksturs ferðaskrifstofu er, að forstöðu- 

maður hennar uppfylli eftirtalin skilyrði: 

a. 25 ára aldur. 

bh. Verzlunarskólapróf, eða hliðstæð menntun eða meiri, að dómi ráðuneytisins. 

c. 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. 

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.



14. febrúar 1969. 193 Nr. 4. 

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. 

5. gr. 
Leyfi til reksturs ferðaskrifstofu má því aðeins veita, að umsækjandi setji 

tryggingu, eigi lægri en 15 millj. kr. Ráðuneytið getur, að fengnum tillögum 

Ferðamálaráðs, ákveðið almenna hækkun tryggingarfjárins. 
Ráðuneytið setur nánari reglur um, á hvern hátt trygging skv. 1. mgr. skal 

sett, um ávöxtun, viðhald og varðveizlu tryggingarfjár, svo og um endurgreiðslu og 

brottfall tryggingar, ef starfsemi hættir. 

6. gr. 

Ekki má greiða af tryggingarfé samkv. 5. gr. aðrar kröfur en þær, sem að- 

fararhæfur dómur er fenginn fyrir eða viðurkenning skiptaréttar, enda séu kröf- 

urnar sprottnar af ferðaskrifstofurekstri tryggingarfjáreiganda. 

7. gr. 

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. 

8. gr. 

Ákvæði þessa kafla ná hvorki til Ferðaskrifstofu ríkisins né til viðurkenndra 

ferðafélaga, eða eigenda samgöngutækja, að því er tekur til sölu á farseðlum í 

eigin ferðir eða með eigin samgöngutækjum, né heldur hópferða, sem slíkir aðilar 

þannig skipuleggja, enda þótt næturgisting fylgi. 

9. gr. 
Leyfi til reksturs ferðaskrifstofu fellur niður: 

a. Ef leyfishafi verður gjaldbrota 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. 

10. gr. 
Nú andast leyfishafi, og er þá ekkju hans, ef hún situr í óskiptu búi, heimilt 

að halda áfram rekstrinum í eitt ár, enda sé fullnægt hinum almennu skilyrðum 

um ábyrgð, og ekki ástæða til afturköllunar leyfis samkvæmt 9. gr. 

A 25
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II. KAFLI 

Um Ferðamálaráð. 

11. gr. 

Samgöngumálaráðherra skipar 9 menn í Ferðamálaráð til þriggja ára í senn. 

Formaður ráðsins er skipaður án tilnefningar, en eftirtaldir aðilar tilnefna 
einn mann hver: 

Eimskipafélag Íslands. 
Félag sérleyfishafa. 
Ferðafélag Íslands. 
Flugfélag Íslands h.f. 
Loftleiðir h.f. 
Ferðaskrifstofa ríkisins. 
Samband veitinga- og gistihúsaeigenda. 
Samtök íslenzkra ferðaskrifstofa. Þ

A
R
 

Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Ferðamálaráð er ólaunað. 

Kostnaður við störf Ferðamálaráðs greiðist af fé því, sem veitt er til ferðamála- 
sjóðs samkv. 1. mgr.27. gr, samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra. 

Ráðning starfsliðs er háð samþykki ráðherra. 

12. gr. 
Hlutverk Ferðamálaráðs skal vera það sem hér segir: 

1. Að vera Alþingi og ríkisstjórn ráðgefandi um allt það, er að ferðamálum í 
landinu lýtur. Skal ráðið bera fram tillögur um þær framkvæmdir og um- 
bætur, sem það telur nauðsynlegar hverju sinni. 

2. Ad gera áætlanir og tillögur um skipan gistihúsmála í landinu, svo sem um 
það, hvar einkum sé nauðsynlegt að gistihúsakostur verði aukinn eða bættur, 
hver tegund gistihúsa skuli verða á hverjum stað og með hvaða hætti Þeim 
verði komið upp. 

3. Til þess að örva heilbrigða samkeppni, er ráðinu heimilt að veita viðurkenn- 
ingarskjal gisti- og veitingastöðum, svo og öðrum aðilum, sem annast móttöku 
ferðamanna og reka starfsemi sína þannig, að til fyrirmyndar má teljast. 
Ferðamálaráð getur svipt aðila slíkri viðurkenningu, ef ráðið telur, að eigi 
sé lengur ástæða til hennar, um stundarsakir eða þangað til bætt hefur verið 
úr því, sem ábótavant hefur reynzt í starfseminni. 

4. Að inna af hendi annað það, sem ráðinu er sérstaklega falið með lögum þessum 
eða á annan hátt. 

III. KAFLI 

Um Ferðaskrifstofu ríkisins. 

13. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins er ríkisstofnun, sem hefur með höndum leiðbeiningar 

og fyrirgreiðslu innlendra og erlendra ferðamanna sem almenn ferðaskrifstofa. 

14. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins skal annast landkynningu, vinna að því að vekja athygli 

ferðamanna á landinu og kynna það á þann hátt, að menn fái sem gleggsta hug-
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mynd um lands- og þjóðarháttu, menningu, atvinnulíf og framleiðslu. Skal Ferða- 

skrifstofa ríkisins hafa samvinnu við utanríkisráðuneytið og Ferðamálaráð um þessi 

mál. 

15. gr. 

Ferðaskrifstofa ríkisins skal jafnan veita ókeypis leiðbeiningar um ferðalög 

umhverfis landið og á landinu, um gistihús, farartæki, ákvörðunarstaði og annað, 

sem ferðamönnum er nauðsynlegt að fregna um, jafnframt því sem hún annast og 

sér um, að ferðamönnum, innlendum sem erlendum, er þess óska, sé veittur hvers 

konar fararbeini. 

16. gr. 

Ferðaskrifstofa ríkisins skipuleggur ódýrar orlofsdvalir og orlofsferðir og gerir 

sér far um að semja um afslátt á dvalarkostnaði og fargjöldum með farartækjum 

ríkisins og einkafyrirtækja, fyrir hópferðir, sem farnar eru fyrir orlofsfé. Skal 

Ferðaskrifstofan leita samvinnu við stéttarfélög launþega, til þess að orlofslög- 

gjöfin geti komið að sem beztum notum. Sama gildir um hópferðir, sem stofnað 

er til af bændum landsins. 

17. gr. 

Ferðaskrifstofan skal vera ráðgefandi og leiðbeinandi um það, hvað betur megi 

fara í búnaði og rekstri gisti- og greiðasölustaða. Finni Ferðaskrifstofan ástæðu til 

umvöndunar, skal hún gera viðkomandi aðilum og Ferðamálaráði viðvart um það, 

eða ef ástæða þykir til, gisti- og veitingahúsaeftirliti eða öðrum þeim aðilum, sem 

slíkt eftirlit er falið að lögum. 

18. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins lítur eftir aðbúð og hreinlæti farartækja, sem ætluð 

eru til flutnings ferðamanna. 

19. gr. 

Skylt er þeim, er reka gisti- og veitingahús, að láta Ferðaskrifstofu ríkisins i 

té gjaldskrár, ef óskað er, svo og eigendum fólksflutningabifreiða og annarra sam- 

göngutækja. Nú virðist Ferðaskrifstofu ríkisins akstur með ferðamenn skiptast 

ójafnt milli fólksflutningastöðva, og hefur hún þá rétt til að setja reglur um skipt- 

ingu akstursins milli þeirra, enda komi samþykki ráðherra til. 

20. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins skipuleggur námskeið fyrir túlka og leiðsögumenn og 

veitir þeim starfsréttindi að loknu tilskildu prófi, samkvæmt nánari ákvæðum i 

reglugerð. Enn fremur skal Ferðaskrifstofan beita sér fyrir því, að efnt sé til 
námskeiða fyrir framreiðslufólk á veitingastöðum og aðra, sem veita ferðamönnum 

þjónustu aðeins á ákveðnum árstímum. 

21. gr. 

Ferðaskrifstofa ríkisins skal vinna að hagnýtingu skólahúsnæðis til gistihalds 
í skólum ríkisins og annast rekstur í þeim, ef þess gerist þörf, enda komi leyfi 

ráðherra til. 

22. gr. 
Ferðaskrifstofan skal vinna að því í samvinnu við Ferðamálaráð að stofna 

ferðamálafélög í bæjum og byggðarlögum, sem ferðamenn sækja til, og leitast við 
að koma á upplýsinga- og fyrirgreiðslustarfsemi á hinum ýmsu stöðum, sem ferða- 
menn dvelja á. Enn fremur aðstoði hún ferðamálafélög við útgáfu upplýsingarita 
um viðkomandi byggðarlög.
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23. gr. 
Ferðaskrifstofan skal vinna að útgáfu leiðarlýsinga fyrir innlenda og erlenda 

ferðamenn. Enn fremur skal Ferðaskrifstofan stuðla að útgáfu upplýsingabæklinga 
um starfandi hótel í landinu, stærð þeirra, verðlag og annað, er máli skiptir. 

24. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins skal beita sér fyrir því að vernda eftirsótta ferðamanna- 

staði og sjá um, að reglu- og viðvörunarmerki verði sett upp, þar sem þess gerist 
þörf. 

25. gr. 
Ferðaskrifstofa ríkisins skal stuðla að gerð góðra minjagripa með því að efna 

til sýninga og veita verðlaun fyrir gerð slíkra muna. Ferðaskrifstofan hefur heimild 
til að reka minjagripasölu, enda sé ágóða af þeim rekstri varið til eflingar starf- 
semi skrifstofunnar. 

IV. KAFLI 

Um ferðamálasjóð. 

26. gr. 
Stofna skal sjóð, er nefnist ferðamálasjóður. Hlutverk hans er að stuðla að 

byggingu gisti- og veitingahúsa í landinu og bæta þannig skilyrði til að veita inn- 
lendu og erlendu ferðafólki sem beztar móttökur og aðbúð. 

27. gr. 
Greiða skal árlega úr ríkissjóði framlag til ferðamálasjóðs, eigi lægra en eina 

milljón króna. 
Ferðamálasjóði er heimilt, með samþykki ráðherra, að taka lán. allt að 40 

millj. króna, og er fjármálaráðherra heimilt að ábyrgjast slík lán fyrir hönd ríkis- 
sjóðs. 

Ferðamálaráð beitir sér fyrir því að fá ýmsa aðila, sem hagsmuni hafa af 
auknum ferðamannastraumi, til þess að greiða árlega frjáls framlög til sjóðsins, 
eða efla hann á annan hátt. 

Ferðamálaráð skal leita annarra fjáröflunarleiða og vera ráðgefandi um slík 
mál gagnvart ráðherra. 

28. gr. 
Samgöngumálaráðherra hefur yfirumsjón með vörzlu ferðamálasjóðs og skal 

fela bankastofnun umsjón sjóðsins, vörzlu hans, bókhald, innheimtu og útborganir. 

29. gr. 
Umsóknir um lán úr ferðamálasjóði skulu sendar Ferðamálaráði, sem gerir 

rökstuddar tillögur til samgöngumálaráðherra um lánveitingar. 
Ráðherra ræður útlánum af fé sjóðsins. 

30. gr. 
Lán úr ferðamálasjóði veitast eigendum gisti- og veitingahúsa eða opinberum 

aðilum, til að bæta aðstöðu til móttöku ferðafólks, svo sem til bygginga, endur- 
bóta á húsnæði eða kaupa á húsgögnum og öðru slíku. 

Óheimilt er að veita reksturslán úr ferðamálasjóði.
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31. gr. 
Við afgreiðslu lánanna skal þess gætt, að lánveiting styðji ekki að óheilbrigðri 

eða óeðlilegri samkeppni við fyrirtæki, sem starfandi er fyrir. 

32. gr. 
Beiðnir um lán úr ferðamálasjóði skulu vera skriflegar, og fylgi þeim: 

a. Ýtarleg umsögn um það, hvernig verja eigi lánsupphæðinni. 
b. Efnahagsreikningur lánbeiðanda og enn fremur rekstrarreikningur síðasta árs, 

ef um eldra fyrirtæki er að ræða. 

ce. Aðrar upplýsingar, sem lánbeiðandi telur máli skipta eða sjóðsstjórn kann að 
óska eftir. 

33. gr. 
Upphæð láns ákveðst eftir því, til hvers það á að notast. Ekkert lán má þó 

vera hærra en sem nemur einum fimmta hluta þess fjármagns, sem sjóðurinn getur 
haft til umráða til útlána á árinu, þegar lántökuheimild hans er meðtalin. 

34. gr. 
Lánstími er allt að 15 árum. Lánin má veita afborgunarlaust fyrstu tvö árin, 

enda greiðist þau eftir það með jöfnum afborgunum. Ráðherra ákveður vaxtafót 
lánanna. 

Lánin skulu tryggð með veði í fasteign eða á annan jafntryggan hátt, að dómi 
ráðherra, og vera með vísitölukjörum, þannig að greiðslur afborgana og vaxta séu 
bundnar vísitölu. 

Nú tekur ferðamálasjóður erlent lán, og skal það þá endurlánað með gengis- 
tryggingu, en eigi vera vísitölubundið. 

35. gr. 
Reikningar ferðamálasjóðs skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðuninni. 

V. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

36. gr. 
Ráðherra er heimilt að ákveða, að fenginni umsögn Ferðamálaráðs, að greiddur 

skuli aðgangseyrir að fjölsóttum ferðamannastöðum, sem eru eign ríkisins, enda 
sé fé það, sem þannig safnast, að frádregnum innheimtukostnaði, eingöngu notað 
til fegrunar og snyrtingar viðkomandi staðar, og til að bæta aðstöðu til móttöku 
innlendra og erlendra ferðamanna, sem þangað koma. 

37. gr. 
Hver sá, sem við gildistöku laga þessara heldur uppi starfsemi, sem telst ferða- 

skrifstofa samkvæmt skilgreiningu laga þessara, skal innan eins árs sækja til 
ráðuneytisins um leyfi til reksturs ferðaskrifstofu, ella fellur réttur til reksturs 
hennar niður. 

38. gr. 
Ráðuneytið getur vikið frá ákvæðum laga þessara, að því er varðar ferðaskrif- 

stofur, sem starfandi eru við gildistöku laganna, að undanskildum ákvæðum 5. gr. 
Sama gildir um stjórnendur slíkra ferðaskrifstofa.
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39. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, allt að 20000.00 kr., nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 
Með brot gegn lögunum skal farið að hætti opinberra mála. 

40. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt falla úr gildi lög um ferðamál, nr. 29 30. apríl 1964, ásamt síðari 

breytingum. 

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, 14. febrúar 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 5. N 27. febrúar 1969. 

LÖG 

um framkvæmd fyrirmæla Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Með lögum þessum heimilar Alþingi ríkisstjórninni að gera þær ráðstafanir, 

sem nauðsynlegar kunna að vera til þess að framfylgja ákvörðunum, sem Öryggis- 
ráð Sameinuðu þjóðanna tekur, samkvæmt 41. gr. sáttmála hinna Sameinuðu þjóða, 
sbr. og 39. gr. sáttmálans, og Íslandi kann að vera skylt að hlíta vegna aðildar 
sinnar að Sameinuðu þjóðunum. 

2. gr. 
Hver sá, sem brýtur gegn ákvæðum þessara laga, eða fyrirmæla, sem sett eru 

eftir þeim, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum.
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3. gr. 
Ríkisstjórnin ákveður með auglýsingu, hvort og hvenær ákvæðum heimildar- 

laga þessara skuli beitt. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. febrúar 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) rr 
Emil Jónsson. 

3. marz 1969. . Nr. 6. 

LOG 

um innheimtu ymissa gjalda med vidauka. 

Forseti ÍstaNnDs 
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 1969 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 

a. Með allt að 140% viðauka stimpilgjald og leyfisbréfagjöld önnur en þau, er um 
ræðir í 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. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykavik. 3. marz 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) ÍR 
Magnús Jónsson.
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LÖG 

um hækkun á bótum almannatrygginga. 

Forseti fsLANDS 

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

1. gr. 
Frá 1. janúar 1969 skulu fjölskyldubætur samkvæmt 15. gr. laga nr. 40/1963, um 

almannatryggingar, hækka um 10% frá því, sem þær voru á árinu 1968, sbr. lög nr. 
4/1968. Fæðingarstyrkur samkvæmt 18. gr. skal frá sama tíma vera kr. 10 200.00 við 
hverja fæðingu. Aðrar bætur samkvæmt lögum nr. 40/1963 skulu, eftir því sem við 
getur átt, hækka um 17% frá sama tíma. 

Allar bótafjárhæðir, sem tilgreindar eru í almannatryggingalögum og gilda 
eiga samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar frá 1. janúar 1969, skulu reiknaðar í 
heilum krónum, og enn fremur skulu allar mánaðarlegar greiðslur reiknaðar í 
heilum krónum. Skal hálf króna eða stærra brot hækkað í heila krónu, en minna 
brot falla niður. 

2. gr. 
Ákvæði f-liðs 4. málsgr. 49. gr. laga nr. 40/1963 skal frá 1. janúar 1969 breytast 

þannig, að í stað „9 daga“ komi: 7 daga. 

3. gr. 
Hækkun mánaðarlegra bóta samkvæmt 1. gr. fyrir janúar og febrúar 1969 skal 

greidd með bótum marzmánaðar 1969. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. marz 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Eggert G. Þorsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 3—7. Útgáfudagur 14. marz 1969.
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LÖG 

um lántökuheimild fyrir ríkissjóð. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. j 
Heimilt er ríkisstjórninni að taka lán og endurlána Framkvæmdasjóði Íslands 

eða ábyrgjast lán fyrir sjóðinn að fjárhæð allt að 300 millj. kr. eða jafngildi þess i 
erlendri mynt. 

2. gr. 
Heimilt er ríkisstjórninni að taka allt að 189 millj. kr. lán í þýzkum mörkum til 

byggingar hafrannsóknaskips. 
vð Ö 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 1. apríl 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Magnús Jónsson. 

1. apríl 1969. . Nr. 9. 

LOG 
2 

um aðgerðir í atvinnumálum. 

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

Þykki mínu: 
1. gr. 

Í hverju kjördæmi landsins skal vera ein atvinnumálanefnd nema í Norður- 

landskjördæmi vestra og Norðurlandskjördæmi eystra, þar sem vera skal ein sam- 

eiginleg nefnd. Hver nefnd skal skipuð 3 mönnum völdum af Vinnuveitendasam- 
bandi Íslands, 3 völdum af Alþýðusambandi Íslands og 2 völdum af ríkisstjórn 
Íslands, og er annar þeirra formaður nefndarinnar. 

2. gr. 
Hlutverk atvinnumálanefndanna skal vera að fylgjast sem bezt með atvinnu- 

ástandi og þróun atvinnumála á starfssvæði hverrar nefndar og gera tillögur til 
Atvinnumálanefndar ríkisins um eflingu atvinnulífsins og aukningu atvinnu. Auk 
þess gegna nefndirnar því hlutverki í sambandi við veitingu lána og styrkja, sem 
nánar getur í 6. gr. 

A 26 
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3. gr. 
Atvinnumálanefnd ríkisins skal skipuð 9 mönnum. Skulu 3 valdir af Vinnu- 

veitendasambandi Íslands, 3 af Alþýðusambandi Íslands og 3 af ríkisstjórn Íslands, 
og skipar hún einn þeirra formann nefndarinnar. 

4. gr. 
Atvinnumálanefnd ríkisins skal hafa með höndum athugun á öllum skýrslum 

og tillögum, sem henni berast frá atvinnumálanefndum kjördæmanna, og skal á 
grundvelli þeirra eða að eigin frumkvæði taka ákvarðanir um úrbætur í atvinnu- 
málum eftir því, sem á hennar valdi er, og gera tillögur til ríkisstjórnarinnar, fjár- 
festingarsjóða, annarra lánastofnana og annarra aðila, er hlut kunna að eiga að 
máli, í þeim tilgangi að útrýma atvinnuleysi og efla heilbrigðan atvinnurekstur, 
svo að atvinna sé betur tryggð í landinu í framtíðinni. 

5. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán að upphæð 300 milljónir króna, eða jafn- 

virði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt, til atvinnuaukningar og eflingar atvinnu- 
lífs í landinu. Féð skal vera í umsjá Alvinnujöfnunarsjóðs, sem fer með það sam- 
kvæmt reglum, sem um það eru settar af Atvinnumálanefnd ríkisins. 

6. gr. 
Verja skal fé því, sem aflað er samkvæmt 5. gr., eftir ákvörðunum Atvinnumála- 

nefndar ríkisins til lána og styrkja til atvinnuframkvæmda, er að öðru jöfnu leiða 
til sem mestrar atvinnuaukningar og eru jafnframt arðbærar, en geta ekki fengið 
nægilegt fjármagn frá fjárfestingarsjóðum og öðrum lánastofnunum. Við veitingu 
lána og styrkja til atvinnufyrirtækja skal einnig hafa í huga hagkvæmni í uppbygg- 

ingu hinna einstöku atvinnugreina. Heimilt skal að veita styrki til greiðslu tækni- 
legra athugana og undirbúnings framkvæmda og í sérstökum öðrum tilvikum, sem 

nánar er kveðið á um í starfsreglum nefndarinnar. Styrkveitingar og lánskjör skulu 
háð samþykki allra nefndarmanna, þeirra er fund sækja, þegar ákvarðanir eru 
teknar. 

Atvinnumálanefndir kjördæmanna seta átt frumkvæði að því að hvetja fyrirtæki 
eða sveitarfélög til að sækja um lán eða styrki og veitt aðstoð við undirbúning um- 
sókna. Áður en Atvinnumálanefnd ríkisins tekur ákvarðanir um lánveitingar eða 
styrki, skal ávallt leiiað álits hlutaðeigandi kjördæmanefndar. Eigi skal Atvinnumála- 

nefnd ríkisins sambykkja veitingu láns eða styrks, ef fyrir liggur neikvæð umsögn 

kjördæmanefndar. 

Atvinnumálanefnd ríkisins selur sér nánari starfsreglur, þar á meðal um veitingu 

lána eða styrkja. 

  

    

   1 1 

7. gr. 

Starfstimi afvinnumålanefnda í kjördæmum og Atvinnumålanefndar ríkisins 

skal vera til ársloka 1970. Þá skulu éinnheimtar skuldir vegna lána- og styrkjastarf- 
semi samkvæmt lögum þessum svo og eignir í skuldabréfum og reiðufé falla til At- 

vinnujöfnunarsjóðs, enda ber hann ábyrgð á innheimtu skuldanna og endurgreiðslu 

þess lánsfjár, sem aflað hefur verið samkvæmt 5. gr. laga þessara. 

8. gr. 

   
       

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 1. april 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

i Bjarni Benediktsson. 
  

Stjórnartíðindi A, nr. 8--9. Útgáfudagur 2. apríl 1969.



STJÓRNARTÍÐINDI A 5 — 1969   

30. janúar 1969. 203 Nr. 10. 

FORSETABRÉF 

er kveður Alþingi til framhaldsfundar. 

Forseti ÍsranDs 
gjörir kunnugt: Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi, 89. 

löggjafarþing, skuli koma saman til framhaldsfundar föstudaginn 7. febrúar 
1969, kl. 14.00. 

Gjört að Bessastöðum, 30. janúar 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L.S) 

— Bjarni Benediktsson. 

11. marz 1969. . Nr. 11. 

LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Hálshreppi í Suður-Þingeyjarsýslu 
tiltekna landspildu úr prestssetursjörðinni Hálsi í Hálshreppi. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Hálshreppi í Suður-Þingeyjarsýslu tiltekna 

landspildu úr prestssetursjörðinni Hálsi í Hálshreppi, að stærð 230x400 metrar, 
vestast á Hálsmóum næst Fnjóská, fyrir það verð, er um kann að semjast eða ákveðið 
verður samkv. mati dómkvaddra manna. Undanskilinn við sölu er veiðiréttur í 

Fnjóská. Andvirði hims selda lands skal verja í þágu prestssetursins í samráði við 
sóknarprest og héraðsprófast. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. marz 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 

um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Sveitarfélög annast heilbrigðiseftirlit hvert fyrir sig með þeim undantekning- 

um, sem ákveðnar kunna að vera í sérstökum lögum og reglum, en yfirstjórn heil- 
brigðiseftirlitsins í landinu skv. þessum lögum er í höndum ráðherra heilbrigð- 
ismála. 

2. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal vera í hverju sveitarfélagi landsins. Með leyfi ráðherra 

er þó sveitarfélögum heimilt að sameina umdæmi heilbrigðisnefnda, þannig að það 
nái yfir tvö eða fleiri sveitarfélög. 

Sveitarstjórn ákveður tölu heilbrigðisnefndarmanna, en þó skulu ekki færri en 
3 menn eiga sæti í nefndinni. 

Heilbrigðisnefnd skal kosin af sveitarstjórn til 4 ára í senn að afloknum hverj- 
um almennum sveitarstjórnarkosningum. Um kosningatilhögun heilbrigðisnefndar 

samkvæmt 2. málsl. 1. málsgr. skulu vera ákvæði í samningum sveitarfélaga um 
sameiningu umdæma. 

Sveitarstjórn kýs formann heilbrigðisnefndar úr hópi nefndarmanna. 

3. gr. 
Heilbrigðisnefndir skulu sjá um, að framfylgt sé ákvæðum laga þessara, heil- 

brigðisreglugerðar, svo og heilbrigðissamþykkta einstakra sveitarfélaga, ef til eru, 
og sömuleiðis ákvæðum í sérstökum lögum eða reglum, sem heilbrigðisnefndum er 
falið að annast um framkvæmdir á. 

Heilbrigðisnefnd er heimilt að stöðva starfrækslu eða notkun, ef skilyrðum 
laga, heilbrigðisreglugerðar eða heilbrigðissamþykktar eða fyrirmælum heilbrigð- 
isnefndar samkvæmt heimildum í þeim ákvæðum er ekki fullnægt um starfræksl- 
una eða húsnæði það, land eða tæki, sem notað er. 

Almennar fyrirskipanir og áminningar varðandi framkvæmd heilbrigðisreglu- 
gerðar eða heilbrigðissamþykktar birtir heilbrigðisnefnd á þann hátt, sem títt er að 
birta opinberar auglýsingar á þeim stað, sem í hlut á. 

4. gr. 
Sveitarstjórn skal ávallt leita umsagnar heilbrigðisnefndar um hvers konar ráð- 

stafanir eða framkvæmdir, er varða heilbrigðismál á einn eða annan hátt. 

5. gr. 
Héraðslæknir (í Reykjavík borgarlæknir eins og annars staðar í lögum þess- 

um, þar sem vikið er að héraðslæknum) er faglegur ráðunautur heilbrigðisnefndar. 

Hann getur krafizt þess, að heilbrigðisnefndarfundur sé haldinn, þegar honum 
þykir þörf, og sömuleiðis getur hann krafizt þess, að mál séu tekin á dagskrá og 
til meðferðar á fundum.
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Héraðslækni er skylt að sitja heilbrigðisnefndarfundi í því sveitarfélagi, þar 
sem hann er búsettur, þótt hann eigi ekki sæti í nefndinni, og heimilt er honum að 
sitja fundi allra heilbrigðisnefnda í læknishéraði hans. Á fundum hefur hann mál- 
frelsi og tillögurétt. Skal tilkynna honum í tækan tíma stund, stað og dagskrá 
hvers fundar. Nú situr héraðslæknir ekki heilbrigðisnefndarfund, og skal þá senda 
honum afrit af fundargerð þegar að fundi loknum. 

6. gr. 
Héraðsdýralækni skal gefinn kostur á að sitja heilbrigðisnefndarfund, þegar 

formaður eða héraðslæknir telja þess þörf, og hefur hann þar málfrelsi og tillögu- 
rétt. 

7. gr. 
Í hverjum kaupstað með 10 000 íbúum eða fleiri skal ráða heilbrigðisfulltrúa, 

sem er sérmenntaður í heilbrigðiseftirliti, einn eða fleiri eftir íbúafjölda, þannig 
að ekki komi að jafnaði fleiri en 15 000—16 000 íbúar á einn og sama fulltrúa. Ef 
ekki er völ á sérmenntuðum manni, getur landlæknir þó heimilað, að ráðinn sé 

annar maður í starfið um stundarsakir, eða þar til völ er á sérmenntuðum manni. 
Starf heilbrigðisfulltrúa samkvæmt þessari málsgr. skal teljast fullt starf. 

Í hverjum kaupstað með færri en 10 000 íbúum og í hverjum kauptúnshreppi, 
þar sem 800 manns eða fleiri eru búsettir í kauptúninu, skal ráða heilbrigðisfull- 

trúa, og ákveður sveitarstjórn daglegan eða vikulegan starfstíma hans. 
Í öðrum sveitarfélögum en þeim, sem um getur í 1. og 2. málsgr. þessarar 

greinar, skal ráða heilbrigðisfulltrúa með sama hætti og segir i 2. málsgr., þegar 
sveitarstjórn ákveður, að fengnum tillögum heilbrigðisnefndar. 

Heimilt er sveitarfélögum með samningi að sameinast um heilbrigðisfulltrúa, 
en ekki mega að jafnaði koma fleiri en 15 000— 16 000 íbúar á einn og sama fulltrúa. 

Sveitarstjórn ræður heilbrigðisfulltrúa að fenginni tillögu heilbrigðisnefndar 
og umsögn héraðslæknis og setur honum erindisbréf með ráði sömu aðila. Laun 
hans skulu greidd úr sveitarsjóði. 

Áður en ráðinn er heilbrigðisfulltrúi samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar, 
skal leita álits landlæknis um undirbúningsmenntun umsækjenda, og má ráða 
þann einn, sem er sérmenntaður til slíks starfs að dómi hans, sbr. þó annan málsl. 

1. málsgr. 
Heilbrigðisfulltrúi situr fundi heilbrigðisnefndar skv. ákvæðum í heilbrigðis- 

reglugerð og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 
Heilbrigðisfulltrúi annast, undir umsjón héraðslæknis, alla daglega eftirlits- 

starfsemi fyrir hönd heilbrigðisnefndar samkvæmt nánari fyrirmælum erindis- 
bréfs. 

Þar sem heilbrigðisfulltrúi er ekki, skipta heilbrigðisnefndarmenn eftirlitsstarf- 
seminni með sér undir umsjón héraðslæknis og eftir nánari ákvörðun formanns 
heilbrigðisnefndar. 

8. gr. 
Ríkið starfrækir stofnun, sem nefnist Heilbrigðiseftirlit ríkisins. Skal það 

skipað forstöðumanni (yfirlækni, ef um lækni er að ræða) og fyrst í stað tveimur 
heilbrigðisráðunautum honum til aðstoðar. Heimilt skal að fjölga ráðunautum eftir 
tillögum landlæknis, þegar fé er veitt til þess á fjárlögum. 

Heilbrigðiseftirlit ríkisins hefur aðalaðsetur í Reykjavík, en þegar heilbrigð- 
isráðunautum verður fjölgað skv. heimildarákvæði 1. málsgr. þessarar greinar, er 
ráðherra heimilt að ákveða einum ráðunaut a. m. k. aðsetur í hverjum hinna
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þriggja landshluta, Vestfjörðum, Norðurlandi og Austurlandi. Ekki skulu þó færri 
en tveir ráðunautar, auk forstöðumannsins, hafa aðsetur í Reykjavík. 

Ráðherra skipar forstöðumann (yfirlækni) Heilbrigðiseftirlitsins og heilbrigðis- 
ráðunauta, að fengnum tillögum landlæknis, sem leitar álits prófessorsins í heil- 
brigðisfræði við Háskóla Íslands. Forstöðumaðurinn skal vera læknir eða dýra- 
læknir með sérmenntun í heilbrigðisfræði, maður með háskólaprófi í heilbrigð- 
isfræði eða maður með aðra háskólamenntun, er fullnægir kröfum um sérþekk- 
ingu í heilbrigðiseftirliti að mati ráðherra. Heilbrigðisráðunautar skulu hafa aflað 
sér þeirrar undirbúningsmenntunar, sem ráðherra metur gilda. 

Heilbrigðiseftirlit ríkisins hefur, undir stjórn landlæknis, yfirumsjón með heil- 
brigðiseftirlitinu í landinu samkvæmt þessum lögum, heilbrigðisreglugerð og þeim 
ákvæðum annarra laga og reglna, er hollustuhætti varða og heilbrigðisnefndum ber 
að sjá um framkvæmdir á. Það er til ráðuneytis yfirstjórn heilbrigðismála, heil- 
brigðisnefndum og öðrum opinberum aðilum, er um heilbrigðiseftirlit fjalla. Það 
skal stuðla að því, að haldið sé uppi skipulegri fræðslu um hreinlætishætti fyrir 
þá, sem fást við matvæli og aðra neyzluvöru. Ráðherra setur forstöðumanni og 
heilbrigðisráðunautum starfsreglur. 

Forstöðumaður Heilbrigðiseftirlitsins og heilbrigðisráðunautar eiga rétt til setu 
á fundum heilbrigðisnefnda og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. 

9. gr. 
Ráðherra setur með ráði landlæknis heilbrigðisreglugerð, og gildir hún fyrir 

öll sveitarfélög landsins, eftir því sem við getur átt. Skal tekið fram í reglugerð- 
inni, að svo miklu leyti sem nauðsynlegt er til að taka af tvímæli, hvaða ákvæði 
hennar gilda einungis fyrir þéttbýli (skipulagsskylda staði) og hver einungis fyrir 
dreifbýli. Heilbrigðiseftirlit ríkisins gerir tillögur um endurskoðun heilbrigðisreglu- 
gerðar. 

Heimilt er að setja sérstakar heilbrigðissamþykktir, er gilda fyrir einstök 
sveitarfélög: a) um þætti, sem ekki eru ákvæði um í heilbrigðisreglugerð, enda 
sé þá gætt ákvæða fyrri málsgr. 11. greinar, b) til að gera um einstök atriði ríkari 
kröfur en gerðar eru í heilbrigðisreglugerð. Hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd semur 
með aðstoð héraðslæknis, og ef með þarf annarri sérfræðilegri aðstoð, frumvarp 
að heilbrigðissamþykkt og frumvarp til breytinga á henni og leggur fyrir hlutað- 
eigandi sveitarstjórn. Þegar sveitarstjórn hefur samþykkt frumvarpið, afgreiðir 
hún það til ráðherra, er staðfestir það eða synjar því staðfestingar, að fengnum 
tillögum landlæknis. Nú er frumvarpi synjað staðfestingar, og endursendir þá ráð- 
herra frumvarpið til sveitarstjórnar með leiðbeiningum um, hverjar breytingar þurfi 
að gera á því, til þess að það geti hlotið staðfestingu. 

Heilbrigðisreglugerð og staðfestar heilbrigðissamþykktir skal birta í B-deild 
Stjórnartíðinda. 

10. gr. 
Í heilbrigðisreglugerð skulu vera almenn ákvæði um: 

1. valdsvið, skyldur og starfstilhögun heilbrigðisnefndar; 
2. hreinlæti og þrifnað utan húss, svo sem á torgum, götum eða öðrum alfara- 

leiðum, opnum eða umgirtum svæðum í þéttbýli, fjörum, hafnarbökkum og 
bryggjum, görðum og lóðum kringum hús, hvort sem eru opinber eign eða 
einstakra manna; 
vatnsveitur, vatnsból, salerni og frárennsli; 
hirðingu á sorpi og hvers kyns öðrum úrgangi; 
meindýr hvers konar, svo og ónytjadýr í óskilum; 
íbúðarhúsnæði ; > 
n
m
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7. vinnustöðvar úti og inni, svo sem verksmiðjur hvers konar, verkstæði eða 

vinnustofur fyrir iðnað, sláturhús, frystihús, útgerðar- og fiskverkunarstöðvar, 

matvælagerðar(vinnslu)-stöðvar, verzlanir hvers konar, útisölu, vörugeymsl- 

ur, verbúðir og verkamannaskýli, afgreiðslustöðvar flutninga- og farartækja, 

þvottahús, skrifstofur, bókasöfn og annað tilsvarandi; 
8. gistihús, matsöluhús og aðra veitingastaði, 

9. skóla og aðra kennslustaði; 
10. rakarastofur, hárgreiðslustofur og hvers konar aðrar snyrtistofur; 
11. barnaheimili, þ. á m. sumardvalarheimili, upptökuheimili svo og leikvelli; 
12. heilbrigðisstofnanir skv. sjúkrahúsalögum, heilsuverndarstöðvar, fávitahæli og 

tilsvarandi, lyfjabúðir og lækningastofur; 
13. íþróttastöðvar, íþróttahús, sundhallir, almenn baðhús, gufubaðstofur, almenna 

baðstaði og því um líkt; 
14. fangelsi og aðrar vistarverur handtekinna manna; 
15. kirkjur og hvers konar samkomuhús; 
16. kirkjugarða, líkhús og bálstofur, svo og meðferð líka; 
17. báta og skip, vélknúin ökutæki, flugvélar o. s. frv.; 
18. gripahús, svo og meðferð og gæzlu húsdýra, þ. á m. hunda; 
19. eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, svo og um 

húsakynni og tæki til matvælaframleiðslu, matvælaiðnaðar, matvælageymslu og 
matvæladreifingar, sbr. og 7. lið; 

20. þátttöku heilbrigðisnefnda í sóttvörnum. 
Enn fremur er heimilt að setja ákvæði um: 

21. hávaða, hvort heldur af starfrækslu hvers konar eða umferð á landi eða í 

lofti; 
22. loftmengun. 

23. Heilbrigðisreglugerð skal ljúka með því að kveða á um heimild til að veita und- 
anþágur frá reglugerðinni og hvaða takmörkunum slík heimild skuli háð. 

11. gr. 
Nú þykir ástæða til að kveða á um atriði í heilbrigðisreglugerð eða heilbrigð- 

issamþykktum, sem ekki verður heimfært undir neinn tölulið 10. greinar, og skal 
þá heimilt að taka atriðið upp í reglugerðina eða samþykktina, enda sé það sam- 
bærilegt við þau atriði, sem hér eru talin upp. 

Ákvæði heilbrigðisreglugerðar og heilbrigðissamþykkta skulu ætið vera í sem 
fyllstu samræmi við ákvæði í sérstökum lögum eða reglum um sama efni og aldrei 
vægari en þau. 

12. gr. 
Ef ágreiningur rís milli heilbrigðisnefndar og sveitarstjórnar um tilhögun eða 

framkvæmd heilbrigðisráðstöfunar, skulu aðilar leggja málið fyrir Heilbrigðiseftir- 
lit ríkisins. Nú tekst því ekki að miðla málum, og má þá leita úrskurðar 
ráðherra. Sömu málsmeðferð má hafa, ef héraðslæknir eða héraðsdýralæknir fá 
ekki framgengt þeim heilbrigðisráðstöfunum, sem þeir telja nauðsynlegar. 

13. gr. 
Nú telur landlæknir nauðsyn á heilbrigðisráðstöfun, sem varðar almennings- 

heill, en hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd fæst ekki til að láta málið til sín taka eða 

gengur ekki nægilega ríkt eftir framkvæmdum, og er þá ráðherra heimilt, að 
fengnum tillögum landlæknis, að gefa út fyrirmæli um framkvæmd ráðstöfunar- 
innar. Í slíkum tilvikum skal landlæknir jafnan ráðgast við Heilbrigðiseftirlit rík- 
isins, svo fremi að honum hafi ekki þegar borizt tillögur þess um málið.
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Nú telur Heilbrigðiseftirlit ríkisins, að svo alvarleg hætta stafi af tiltekinni 
starfrækslu eða notkun, að aðgerðir þoli enga bið, og er því þá heimilt til bráða- 
birgða að stöðva starfræksluna eða notkunina, en tilkynna skal það tafarlaust hlut- 
aðeigandi heilbrigðisnefnd. Nú fellst heilbrigðisnefndin ekki á ráðstöfunina, og skal 
þá Heilbrigðiseftirlitið, er heilbrigðisnefnd hefur skriflega tilkynnt því ágreininginn, 
skjóta málinu til úrskurðar ráðherra. Ein greinargerð frá hvorum aðila skal fylgja 
málsskotinu. Frestur heilbrigðisnefndar til málsskots skv. þessari málsgr. skal vera. 
1 vika, frá því er henni berst tilkynningin, en innan viku þar frá skal Heilbrigð- 
iseftirlitið hafa afgreitt skjöl málsins til ráðherra. Málsskotið frestar ekki upp- 
haflegri ákvörðun Heilbrigðiseftirlitsins. 

14. gr. 
Nú er öðrum aðila eða aðilum en heilbrigðisnefnd falið með sérstökum lögum 

eftirlit með starfrækslu, stofnun eða notkun, sem þessi lög taka til, og fara fyrir- 
mæli þess eða þeirra aðila í bág við fyrirmæli heilbrigðisnefndar, og reynast til- 
raunir til samræmingar fyrirmælanna árangurslausar, og skal þá leggja málið fyrir 
landlækni, sem sker úr um ágreininginn. Nú sættir annar hvor aðili sig ekki við 
úrskurðinn, og má hann þá skjóta málinu til ráðherra til fullnaðarúrskurðar. 

15. gr. 
Heilbrigðiseftirliti ríkisins, héraðslæknum, heilbrigðisnefndum og heilbrigðis- 

fulltrúum skal heimill aðgangur til skoðunar og eftirlits að öllum þeim stöðum, 
þar sem fram fer starfræksla eða notkun, sem ákvæði 10. gr. fjalla um. 

16. gr. 
Rannsóknarstofnanir ríkisins skulu annast nauðsynlegar rannsóknir á sýnis- 

hornum vegna heilbrigðiseftirlits skv. lögum þessum. Þó er sveitarfélögum heimilt 
að láta rannsaka sýnishorn á öðrum rannsóknarstofnunum, enda hafi ráðherra úr- 
skurðað þær fullgildar til slíkra rannsókna. 

17. gr. 
Fyrir brot gegn lögum þessum, heilbrigðisreglugerð, heilbrigðissamþykktum ein- 

stakra sveitarfélaga eða fyrirmælum gefnum samkvæmt þeim ákvæðum skal refsa 
með sektum, en með varðhaldi, ef miklar sakir eru. 

Ef aðili sinnir ekki innan tiltekins frests fyrirmælum heilbrigðisnefndar, getur 
hún ákveðið honum dagsektir, allt að 2000 krónum, þar til úr er bætt. Dagsektir 
renna í sveitarsjóð. Ef nokkur vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefnd hefur 
fyrirskipað samkvæmt heilbrigðisreglugerð eða heilbrigðissamþykkt, er nefndinni 
heimilt að láta vinna verkið á kostnað hins vinnuskylda. Skal þá greiða kostnað- 
inn til bráðabirgða úr sveitarsjóði, en innheimta síðan hjá hlutaðeiganda. 

Kostnað og dagsektir samkvæmt 2. málsgr. má innheimta með lögtaki. 

18. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, heilbrigðisreglugerð eða 

heilbrigðissamþykktum, skal farið að hætti opinberra mála. 

19. gr. 
Lög bessi öðlast gildi 1. janúar 1970. Með gildistöku Þeirra falla úr gildi lög nr. 

35/1940, um heilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktir, og lög nr. 19/1962, um 
breytingu á þeim lögum. Einnig falla úr gildi fyrri málsl. 2. málsgr. 7. gr. laga nr. 
24/1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, og 19. 
gr. laga nr. 53/1963, um veitingasölu, gististaðahald o. fl, svo og annað í síðast
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nefndum lögum og öðrum lögum, er fer í bág við þessi lög. Starfsemi sú, er ofan- 
greind ákvæði laga nr. 24/1936 og laga nr. 53/1963 fjalla um, skal þó ekki niður 
falla, fyrr en fullnægt er fyrsta málsl. 1. málsgr. 8. gr. þessara laga. 

Þar til sett verður heilbrigðisreglugerð samkvæmt ákvæðum laga þessara, skulu 
staðfestar heilbrigðissamþykktir einstakra sveitarfélaga halda gildi sínu, en við 
gildistöku heilbrigðisreglugerðar falla þær úr gildi. 

Gjört í Reykjavik, 17. marz 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Jóhann Hafstein. 

17. marz 1969. |. Nr. 13. 

LOG 

um Þjóðskjalasafn Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Þjóðskjalasafn Íslands er ríkisskjalasafn og lýtur yfirstjórn menntamálaráðu- 

neytisins. 

Kostnaður við rekstur þess greiðist úr ríkissjóði samkvæmt árlegu framlagi í 
fjárlögum. 

2. gr. 
Hlutverk Þjóðskjalasafns Íslands er: 

1. að annast innheimtu og varðveizlu á öllum þeim skjalasöfnum opinberra emb- 
ætta og stofnana ríkisins, sem orðin eru afhendingarskyld samkvæmt gildandi 
reglugerð um Þjóðskjalasafn á hverjum tíma; 

2. að skrásetja öll afhent skjalasöfn, hvert um sig, og gefa út prentaðar eða fjöl- 
ritaðar skrár um þau til leiðbeiningar við notkun þeirra; 

3. að safna öðrum skráðum heimildum þjóðarsögunnar innan lands og utan, 
þar með ljósritum slíkra heimilda, sem finnast í erlendum skjalasöfnum; 

4. að halda opnum lestrarsal fyrir almenning, þar sem hægt sé að sinna fræði- 
störfum og færa sér varðveitt skjól og heimildir skjalasafnsins í nyt. 

3. gr. 
Forseti Íslands skipar þjóðskjalavörð. Þjóðskjalavörður annast daglega stjórn 

Þjóðskjalasafns, en hefur jafnframt á hendi yfirumsjón með héraðsskjalasöfn- 
um, sbr. lög nr. 7 12. febrúar 1947, um héraðsskjalasöfn. 

Menntamálaráðherra skipar skjalaverði og aðra starfsmenn safnsins, að fengn- 
um tillögum þjóðskjalavarðar. Um tölu þeirra fer eftir því sem fé er veitt til í fjár- 
lögum. 

4. gr. 
Laun þjóðskjalavarðar, skjalavarða og annarra fastra starfsmanna skulu 

ákveðin á sama hátt og laun annarra opinberra starfsmanna. 

A 27
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5. gr. 
Í Þjóðskjalasafni skal vera viðgerðarstofa skjala og handrita. Skal hún jafn- 

framt starfa fyrir Landsbókasafn og Handritastofnun. 

6. gr. 
2 Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um störf og starfshætti Þjóðskjalasafns. 
Í þeirri reglugerð má ákveða viðurlög við brotum á starfsreglum þess. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla samtímis úr gildi lög nr. 39 3. nóvem- 

ber 1915, um Þjóðskjalasafn Íslands. 

Gjört í Reykjavík, 17. marz 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 

Gylfi Þ. Gislason. 

Nr. 14. N 19. marz 1969. 

LOG 

um breyting á lögum um Liífeyrissjóð hjúkrunarkvenna, nr. 16 24. apríl 1965. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 17. gr. bætist: 
Einnig er heimilt að taka í sjóðinn hjúkrunarkonur, sem starfa að félagsmálum 

hjúkrunarkvenna á vegum Hjúkrunarfélags Íslands, enda séu ráðningarkjör þeirra 
hin sömu og hjúkrunarkvenna, sem starfa við hjúkrun hjá öðrum aðilum en opin- 

berum aðilum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 19. marz 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Jónsson.
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LÖG 

um Listasafn Íslands. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Safnið er eign íslenzka ríkisins. Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn þess. 

Menningarsjóður greiðir Listasafninu árlega a. m. k. % af tekjum sínum til lista- 
verkakaupa. 

2. gr. 
Aðalhlutverk Listasafnsins skal vera: 

a. að afla svo fullkomins safns íslenzkrar myndlistar sem unnt er, varðveita það 
og sýna, 

b. að afla viðurkenndra erlendra listaverka, og skal verja í því skyni allt að tíu 
af hundraði af því fé, sem safninu er fengið til listaverkakaupa. Geyma má fé 
í þessu skyni frá ári til árs, 

c. að annast fræðslustarfsemi um myndlist, innlenda og erlenda, með fyrirlestr- 
um, kvikmyndasýningum, leiðsögn um safnið, útgáfu mynda og rita, eða með 
öðrum þeim hætti, er henta þykir og fé er veitt til, 

d. að láta gera kvikmyndir um verk hinna fremstu íslenzku myndlistarmanna, 
ævi þeirra og starfsháttu, eftir því sem fjárráð og aðrar aðstæður leyfa, 

e. að afla heimilda um íslenzka myndlist að fornu og nýju og kaupa til safnsins 
nauðsynlegan bókakost, 
að efna til farandsýninga um landið. 
að veita erlendum söfnum og öðrum opinberum aðilum upplýsingar um íslenzka 
myndlist, eftir því sem óskað er og við verður komið, 

h. að hafa umsjón með öllum listaverkum í eigu ríkisins, þótt þau séu geymd utan 
safnsins, nema þeim, sem geymd eru í Þjóðminjasafni eða falin þjóðminja- 
verði eða öðrum til umsjónar. 

ga 
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3. gr. 
Sýningarsalir safnsins skulu opnir almenningi án gjalda á auglýstum tíma. 

4. gr. 
Menntamálaráðherra skipar forstöðumann safnsins, safnverði og annað nauð- 

synlegt starfslið, að fengnum tillögum forstöðumanns og þegar fé er veitt í því skyni 
í fjárlögum. Þeir skulu taka laun samkvæmt hinu almenna launakerfi starfsmanna 
ríkisins. 

5. gr. 
Mynda skal safnráð fimm manna þannig: 
Forstöðumaður safnsins á sæti í ráðinu samkvæmt stöðu sinni og er jafnframt 

formaður þess. Forstöðumaður getur falið safnverði að gegna störfum í safnráði í 
forföllum sínum. 

Menntamálaráðuneytið skipar einn mann í ráðið og varamann hans eftir 
hverjar alþingiskosningar. 

Íslenzkir myndlistarmenn skulu kjósa úr sínum hópi þrjá menn í safnráð til 
fjögurra ára í senn, tvo listmálara og einn myndhöggvara. Varamenn skulu þeir 

Endurprentað blað. 
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vera, sem flest hljóta atkvæði næst hinum kjörnu safnráðsmönnum, tveir listmál- 

arar og einn myndhöggvari. Verði tala varamanna eigi fullskipuð með þeim hætti, 

skal kjósa sérstaklega eins marga varamenn og á skortir fulla tölu. Forstöðumaður 

safnsins skal gera skrá um þá, sem kosningarrétt og kjörgengi hafa til safnráðs. 

Á henni skulu vera þeir myndlistarmenn, sem voru á kjörskrá við kosningu í safn- 

ráð 1961 og á lífi eru, svo og þeir, sem voru félagar í Félagi íslenzkra myndlistar- 

manna og Myndlistarfélaginu 1. janúar 1965, en eigi voru á kjörskrá 1961. Enn fremur 

skal jafnan bæta á kjörskrána þeim íslenzkum myndlistarmönnum, sem tvö af eftir- 

töldum atriðum eiga við um: 

1. að hafa átt verk á opinberri listsýningu, innanlands eða utan, sem íslenzka ríkið 

beitir sér fyrir eða styður, 
9. að hafa a. m. k. einu sinni hlotið listamannlaun af fé því, sem Alþingi veitir 

árlega til listamanna og úthlutað er af sérstakri nefnd, er Alþingi kýs, og 

3. að verk hafi verið keypt eftir hann til Listasafns Íslands, eftir að lög nr. 53/1961, 

um Listasafnið, tóku gildi. 

Skal skráin liggja frammi í Listasafninu hæfilegan tíma, áður en kosning til 
safnráðs fer fram, til þess að mönnum gefist kostur á að kanna, hvort þeir eru á 

kjörskrá, og koma fram leiðréttingum. 
Undirbúning og framkvæmd kosningar til safnráðs skal menntamálaráðherra 

fela kjörstjórn, er skipuð sé forstöðumanni safnsins, sem er formaður hennar, ráðu- 
neytisstjóranum í menntamálaráðuneytinu og einum manni, tilnefndum af stjórn 

Bandalags íslenzkra listamanna. 
Kosning til safnráðs skal vera leynileg og fara fram skriflega. 
Þegar kjörstjórn er fullskipuð, skal hún láta gera kjörseðla. Kjörstjórn skal 

síðan senda einn kjörseðil ásamt tilheyrandi umslagi til hvers kjósanda, sem at- 

kvæðisrétt hefur, og tilkynna honum um leið, hvenær kjörseðillinn skuli kominn i 
hendur hennar aftur. Kjörseðlar skulu sendir í ábyrgðarpósti milli kjósenda og 

kjörstjórnar. 

6. gr. 
Meiri hluti atkvæða ræður úrslitum í safnráði, sbr. þó 9. gr. Þó þarf einróma 

samþykki fjögurra ráðsmanna til ákvörðunar um kaup á listaverkum, ef forstöðu- 
maður safnsins, eða safnvörður í forföllum hans, er henni andvígur. 

Ef ágreiningur rís milli formanns safnráðs og annarra safnráðsmanna, skal 
bóka ágreiningsefni og rökstudda greinargerð aðila í gerðabók ráðsins. Slíkum ágrein- 
ingi geta aðilar skotið til menntamálaráðherra til úrskurðar. 

Menntamálaráðuneytið ákveður bóknun safnráðs. 

7. gr. 
Forstöðumaður skal leita ákvörðunar safnráðs um eftirgreind atriði: 

a. kaup á listaverkum til safnsins, 

b. hvort veita skuli viðtöku gjöfum, er kunna að bjóðast, 
c. sérsýningar, er safnið kann að gangast fyrir, 
d. önnur mál, er forstöðumaður æskir, að safnráð fjalli um, eða mál, er minnst 

tveir safnráðsmenn æskja, að þar séu rædd og safnið varða. 

8. gr. 
Við val listaverka til safnsins ber að fara eftir listrænu gildi þeirra og hafa í 

huga, hvað safnið á eftir sama höfund.
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9. gr. 

Heimilt er að selja myndir úr eigu safnsins í því skyni að kaupa annað verk 

eftir sama listamann, er æskilegra þykir fyrir safnið. Sala er þó því aðeins heimil, 

að safnráðsmenn og höfundur séu um það sammála. 

10. gr. 

Þótt safnið veiti listaverki viðtöku sem gjöf, má það eigi takast á hendur skuld- 

bindingar um aðra meðferð þess en annarra listaverka safnsins. Þó má safnið aldrei 

selja eða á annan hátt láta af hendi listaverk, er það hefur þegið að gjöf. 

Gjöf skal fylgja gjafabréf. 

11. gr. 
Óheimilt er að lána listaverk safnsins, nema á listsýningar, og þá því aðeins, 

að forstöðumaður telji sérstaka ástæðu til. Með samþykki safnráðs má þó víkja frá 

þessu ákvæði. 

12. gr. 
Safnráð tekur ákvörðun um það hverju sinni, hvort heimila skuli afnot af sýn- 

ingarsölum safnsins fyrir aðrar sýningar en þær, er íslenzka ríkið stendur að. 

13. gr. 
Reisa skal sérstakt hús fyrir listasafnið, þegar nægilegt fé er veitt til þess í fjár- 

lögum eða á annan hátt. 

14. gr. 
Safnið fær þann rétt, sem á hverjum tíma fylgir listaverki samkvæmt Íslenzkum 

höfundalögum við venjulegt, óskilorðsbundið afsal þess, þó með þeirri takmörkun 
um sölu eða aðra afhendingu, sem leiðir af ákvæðum 9. og 10. gr. Safnið hefur rétt 
til opinberra sýninga á listaverkunum á vegum safnsins og öðrum listsýningum, 
sbr. 11. gr. Enn fremur skal safnið hafa rétt til eftirmyndunar eða annarrar eftir- 
gerðar af listaverkunum til afnota fyrir það sjálft og til sölu innan veggja þess og 
á sýningum, sem það heldur, en til eftirgerðar í öðru skyni þarf samþykki höfundar 
eða annars handhafa höfundarréttar, enda á hann þá rétt til þóknunar. 

15. gr. 
Menntamálaráðuneytið getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd 

laga þessara. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla samtímis úr gildi lög nr. 53/1961, sbr. lög 

nr. 58/1965, svo og önnur ákvæði, er brjóta kunna í bág við þessi lög. 

Gjört í Reykjavík, 1. apríl 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG 

um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og ísvarinnar síldar 

af fjarlægum miðum sumarið 1968. 

Forseti ÍsLanDs 

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

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 
og Ísvarinnar 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 flutningana samkvæmt lögum þessum. Skal sú áætlunarfjárhæð dregin frá 
útflutningsandvirði saltsíldarframleiðslunnar á Norður- og Austurlandi á árinu 
1968 hjá Síldarútvegsnefnd, áður en kemur til greiðslu andvirðisins til sildar- 
saltenda. Áætlunarfjárhæð þessi skal ganga til greiðslu kostnaðar við flutningana 
og endurgreiðslu lána ásamt vöxtum samkvæmt 1. gr. 

Verðlagsráð sjávarútvegsins skal leggja áætlun Síldarútvegsnefndar 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 sumarsíldar til söltunar vorið 1969 og skiptast 
til helminga milli útgerðarmanna og sjómanna annars vegar og síldarsaltenda hins 
vegar.
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5. gr. 
Sjávarútvegsmálaráðherra getur sett reglugerð um nánari framkvæmd laga 

þessara, þar á meðal um löndunarstaði, kaup, yfirtöku og skoðun saltsildar, sem 
flutt er samkvæmt ákvæðum laganna. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 1. april 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S. Sr 
Eggert G. Þorsteinsson. 

1. apríl 1969. . Nr. 17. 

LOG 

um yfirrådarétt islenzka rikisins yfir landgrunninu 

umhverfis Ísland. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Íslenzka ríkið á fullan og óskoraðan yfirráðarétt yfir landgrunni Íslands, að því 

er tekur til rannsókna á auðæfum landgrunnsins og vinnslu og nýtingar þeirra. Öll 
slík auðæfi eru eign Íslenzka ríkisins, og skulu íslenzk lög gilda í einu og öllu í 
þessum efnum. 

2. gr. 
Ákvæði 1. greinar ná til allra þeirra jarðefna, fastra, fljótandi og loftkenndra, 

sem finnast kunna í íslenzka landgrunninu, og allra annarra auðæfa þess, lífrænna og 

ólífrænna. 

3. gr. 
Íslenzka landgrunnið telst, í merkingu þessara laga, ná svo langt út frá strönd- 

um landsins sem unnt reynist að nýta auðæfi þess. Landgrunn evja, sem utan land- 
helgi liggja, skal markað á sama hátt. 

4. gr. 
Ráðherra setur, með reglugerð, frekari ákvæði um framkvæmd rannsókna á 

auðæfum landgrunnsins og nýtingu þeirra og jafnframt um nánari mörkun þess og 
önnur þau atriði, sem þurfa þykir. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 1. apríl 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Emil Jónsson.



Nr. 18. 216 1. apríl 1969. 

LÖG 

um breyting á siglingalögum, nr. 66 31. des. 1963. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Í stað orðanna „kostnaður af affermingu“ í 1. tölul. 216. gr. laganna komi: kostn- 

aður af hafnsögu. 

Á eftir 2. mgr. 5. tölul. 216. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Þó skulu eiga sjóveðrétt kröfur, sem skipstjóri stofnar til á árunum 1968 og 

1969 vegna kaupa á nauðsynjum skipsins eða viðgerðarþjónustu, til að tryggja 
áframhald veiðiferðar á fiskimiðum í 300 sjómílna fjarlægð frá Íslandi eða meira. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 1. april 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

Nr. 19. . 1. apríl 1969. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 85 30. des. 1963, um Lifeyrissjéd barnakennara. 

Forseti Ístanps 

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

1. gr. 
Við 3. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Kennarar við stofnanir, sem láta í té kennslu samkvæmt fræðslukerfi ríkisins 

og með þeim hætti, sem menntamálaráðherra samþykkir, geta orðið sjóðfélagar, 
enda taki stofnanir þær, er hlut eiga að máli, á sig allar skuldbindingar launagreið- 
anda samkvæmt lögum þessum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 1. apríl 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. 3.) 
  

Magnús Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 10—19. Útgáfudagur 22. apríl 1969.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 88 20. des. 1968, um breyting á lögum nr. 62 18. maí 

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- 

bykki mínu: 

1. gr. 

Fyrir orðin „tímabilinu 1. jan. til 30. apríl 1969“ komi: tímabilinu 1. jan. til 

10. maí 1969. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. april 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein. 

  

Stjórnartíðindi A nr. 20. Útgáfudagur 30. apríl 1969. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 21. 218 10. maí 1969. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 62 18. maí 1967, um bann gegn veiðum 

með botnvörpu og flotvörpu. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. og 3. gr. laganna verði 1. gr. og ordist svo 
I fiskveidilandhelgi islands, eins og hun er åkv edin i reglugerd, settri samkvæmt 

lågum nr. 44 5. april 1948, skulu bannadar vera fiskveidar med botnvårpu og flot- 
vörpu. 

Heimilt er ráðherra að veita vélbátum undanþágu frá banni þessu til að stunda 
kampalampaveiðar og leturhumarveiðar á tilteknum svæðum með venjulegri kampa- 
lampavörpu og leturhumarvörpu. Áður en undanþága er veitt, skal leita um hana 
álits Fiskifélags Íslands. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr. er ráðherra heimilt, að fengnum tillögum Fiski- 
félags Íslands, að veita leyfi til síldveiða í landhelgi með flotvörpu. Leyfi þetta skal 
bundið því skilyrði, að hlutaðeigandi veiðiskip sé eingöngu gert út til síldveiða. Auk 
þess getur ráðherra bundið leyfið þeim öðrum skilyrðum, er hann telur nauðsynleg, 
þar á meðal, að allur afli, annar en síld, sé upptækur til ríkissjóðs. 

Ráðherra er heimilt samkvæmt tillögum Hafrannsóknastofnunarinnar og að 
fengnum meðmælum Fiskifélags Íslands að veita fiskrannsóknarskipum og vísinda- 
mönnum leyfi til að nota botnvörpu og flotvörpu í rannsóknarskyni innan fiskveiði- 
landhelgi Íslands. Leyfi samkvæmt þessari málsgr. skal ávallt tímabundið. 

2. gr. 
Á eftir 1. gr. komi ný grein, er verði 2. gr., svo hljóðandi: 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. er íslenzkum skipum heimilt að veiða með botn- 

vörpu og flotvörpu innan fiskveiðilandhelginnar á þeim veiðisvæðum og veiðitímum, 
sem nú verða greind, enda undanþiggi ráðherra ekki tiltekin svæði slíkum veiðum 
með reglugerð. Þá er rætt er um grunnlínupunkta, er miðað við grunnlínupunkta 
samkvæmt reglugerð nr. 3/1961, sé annars ekki getið. 

A. Norðurland. 

A 1. Frá línu, réttvísandi norður frá Horni (grunnlínupunktur 1), að línu, réttvís- 

andi norðaustur af Langanesi (grunnlínupunktur 9), er heimilt að veiða með 
botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin er átta sjómilur utan 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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við grunnlínu samkvæmt reglugerð nr. 3/1961, nema á Húnaflóa utan við grunn- 
línu, sem dregin er frá Horni (grunnlinupunktur 1), að Selskeri (66907.5" n.br. 
21931,2' v.lg.) og þaðan í Ásbúðarrif (grunnlínupunktur 2). 

A 2. Á tímabilinu 1. október til 16. apríl er heimilt að veiða með botnvörpu og flot- 
vörpu utan línu, sem dregin er 6 sjómílur utan við grunnlínur, sem nefndar 
eru i A 1, og takmarkast svæði þetta að vestan og austan, svo sem i Å 1 greinir. 

A 3. Skipum, 105 brúttó rúmlestir og minni, er heimilt að veiða allt árið á svæði 
því, sem um getur í A 2, að undanskildu því svæði og þeim tíma, er getur í Á 5. 

A 4. Á tímabilinu 1. október til 16. apríl er skipum, 105 brúttó rúmlestir og minni, 

heimilt að veiða utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við grunnlínur, sem 
nefndar eru í Á 1, og takmarkast svæði þetta að vestan og austan, svo sem Í 

A 1 greinir. 
A 5. Þrátt fyrir ákvæði A 3 eru veiðar með botnvörpu og flotvörpu bannaðar á 

tímabilinu 1. júní til 1. október á svæði, sem takmarkast af línu, réttvísandi 
norður af Rauðunúpum (grunnlínupunktur 6), og línu, réttvísandi norðaustur 
af Langanesi (grunnlínupunktur 9). 

A 6. Heimilt er að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin 
er í 6 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki Grímseyjar. 

A 7. Heimilt er að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin 
er í 3 sjómílna fjarlægð frá fjörumarki Kolbeinseyjar. 

B. Austurland. 

B 1. Frá línu, réttvísandi norðaustur af Langanesi (grunnlínupunktur 9), að línu, 

réttvísandi norðaustur frá Bjarnarey (65747.V n.br. 14918.3' v.lg.), er heimilt að 

veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin er 8 sjómílur 
utan við grunnlínu milli eftirfarandi staða: Langaness (grunnlínupunktur 9), 
Skálatóarskers (65959.7) n.br. 14937.5' v.lg.) og Bjarnareyjar (65947.1" n.br. 
14?18.3 v.lg.). 

B 2. Á tímabilinu 1. október til 16. apríl er heimilt að veiða með botnvörpu og flot- 
vörpu utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við grunnlínu þá, er í B 1 getur. 

B 3. Frá línu, réttvísandi norðaustur af Bjarnarey (65947.1" n.br. 14918.3' v.lg.), að 

línu, réttvísandi norðaustur af Ósfles (65737.8' n.br. 137554 v.lg.) er heimilt 

að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin er i ðja 
sjómilna fjarlægð frá fjörumarki meginlandsins. 

B 4. Frá línu, réttvísandi norðaustur af Ósfles (65937.8' n.br. 13955.4' v.lg.), að línu, 
réttvísandi suðaustur af Selskeri (grunnlínupunktur 17), er heimilt að veiða með 
botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin er 12 sjómílur utan við 
grunnlínu, sem dregin er milli Ósflesjar, Almenningsflesjar (6533.1" n.br. 
13?40.6% v.lg.), Glettinganess (grunnlinupunktur 10) og grunnlínupunkta sam- 
kvæmt reglugerð nr. 3/1961 (grunnlínupunktar 11—17). 

B 5. Á tímabilinu 1. nóvember til 1. maí er heimilt að veiða með botnvörpu og flot- 
vörpu á svæði því, sem um getur í B 4, utan línu, sem dregin er 4 sjómílur 
utan við grunnlínu þá, sem þar getur. 

B 6. Heimilt er að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin 
er í 3ja sjómílna fjarlægð frá fjörumarki Hvalsbaks. 

B 7. Heimilt er að veiða með botnvörpu og flotvörpu á tímabilinu frá 1. septem- 
ber til 1. nóvember utan línu, sem dregin er í þriggja sjómilna fjarlægð frá 
grunnlínu (grunnlínupunktar 10—11) á svæði, sem takmarkast af línu, sem 

dregin er réttvísandi austur frá Álftavíkurtanga (sunnan Húsavíkur), og línu, 
sem dregin er réttvísandi austur frá Dalatanga.
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C 1. 

C 2. 

D 4. 

C. Suðausturland. 

Frá línu, réttvísandi suðaustur af Selskeri (grunnlínupunktur 17) að 18? vest- 

lægri lengd, er heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu á tímabilinu 1. 
maí til 1. marz utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við grunnlínu sam- 
kvæmt reglugerð nr. 3/1961. 
Á tímabili því, sem í C 1 segir, er skipum, 350 brúttó rúmlestir og minni, heim- 
ilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er milli Selskers 
(grunnlínupunktur 17) og Hvítinga (grunnlínupunktur 18) og siðan í ðja sjó- 
mílna fjarlægð frá fjörumarki meginlandsins, á svæði, sem takmarkast að 
austan af línu, réttvísandi suðaustur frá Hvítingum (grunnlínupunktur 18) og 
að vestan svo sem í C 1 greinir. 

D. Suðurland. 

. Frá 18? vestlægri lengd til 20?” vestlægrar lengdar er heimilt að veiða með 
botnvörpu og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan 
við grunnlínu samkvæmt reglugerð nr. 3/1961. 

. Skipum, 105 brúttó rúmlestir og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu og 
flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin er Í 3ja sjómílna fjarlægð frá fjöru- 
marki meginlandsins, á svæði, sem takmarkast að austan og vestan, svo sem 
í D 1 greinir. 

. Frá 20? vestlægri lengd að línu, réttvísandi suður frá Reykjanesaukavita 
(63748.07 n.br. 22242.77 v.lg.), er heimilt að veiða með botnvörpu og flot- 

vörpu allt árið utan línu, sem dregin er 8 sjómílur utan við grunnlínu milli 
Lundadrangs (grunnlínupunktur 28), Geirfuglaskers (grunnlínupunktur 29), 
Einidrangs (6327.4' n.br. 20937.2' v.lg.), Selvogs (63949.1 n.br. 21939.4“ v.lg.), 

Hópsness (63*49.3" n.br. 22924.6' v.lg.) og Eldeyjardrangs (grunnlínupunktur 
30), sbr. þó D 8 og D 9. 

Á tímabilinu 1. maí til 1. janúar er heimilt að veiða með botnvörpu og flot- 
vörpu utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við grunnlínu þá, er í D 3 
getur, á svæði, sem takmarkast að austan og vestan, svo sem þar greinir, sbr. 

þó D 8 og D 9. 
. Skipum, 105 brúttó rúmlestir og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu og 
flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin er i ja sjómílna fjarlægð frá fjöru- 
marki meginlandsins, og takmarkast svæði þetta að austan og vestan, svo sem 
getur í D 3, sbr. þó D 8 og D 9. 

. Skipum, 105 brúttó rúmlestir og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu og 
flotvörpu á tímabilinu 15. febrúar til 16. apríl upp að suðurströnd meginlands- 
ins á svæði, sem takmarkast að austan af línu, sem dregin er þannig, að Urðar- 
vita og Faxaskersvita beri saman, og að vestan af línu réttvísandi suðvestur 

frá Þjórsárós (63*46.5' n.br. 20949.0% v.lg.), sbr. þó D 9. 
. Skipum, 105 brúttó rúmlestir og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu og 
flotvörpu allt árið upp að suðurströnd meginlandsins á svæði, sem takmarkast 

omme, að austan af lengdarbaug 217577 vesturlengdar og að vestan af lengdarbaug 
227327 vesturlengdar, sbr. bå D 9. 

. Öl veiði er bönnuð allt árið á svæði, þar sem vatnsleiðsla og rafstrengur liggur 
milli Vestmannaeyja og meginlands. Svæði þetta takmarkast að austan af línu, 
sem dregin er þannig, að Bjarnarey að vestan beri í Elliðaey að austan, og að 
vestan takmarkast það af línu, sem dregin er þannig, að Urðarvita og Faxa- 
skersvita beri saman. Enn fremur er öll veiði bönnuð á svæði, þar sem sæsíma-
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strengir liggja frá Vestmannaeyjum til útlanda á 200 metra belti beggja megin 

við strengina. 
. Ráðherra er heimilt að banna með reglugerð botnvörpu- og flotvörpuveiðar 

á tímabilinu 1. marz til 1. maí, eftir því sem þörf þykir, á svæðum, sem um 

getur i D 3—D 7. 

E. Reykjanes- og Faxaflóasvæði. 

. Frá línu, réttvísandi suður úr Reykjanesaukavita, að línu, réttvísandi 240" frå 

Hafnarbergi (63752.8' n.br. 2244. v.lg.), er heimilt að veiða með botnvörpu 

og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin er í 6 sjómílna fjarlægð frá fjöru- 

marki meginlandsins, sbr. þó E 9. 
. Skipum, 350 brúttó rúmlestir eða minni, er heimilt að veiða með botnvörpu og 
flotvörpu allt árið á svæði, sem takmarkast að austan og vestan, svo sem Í 
E 1 getur, utan línu, sem dregin er í 3ja sjómilna fjarlægð frá fjörumarki meg- 

inlandsins, sbr. þó E 9. 
. Frá línu, réttvísandi 240” frá Hafnarbergi (6352. n.br. 22744.2' v.lg.), að 

64940' norðlægrar breiddar, er heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt 
árið utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan grunnlínu milli Eldeyjardrangs 

(grunnlínupunktur 30) og Gáluvíkurtanga (6444. n.br. 23955.3“ v.lg.), sbr. 

þó E 9. 
. Á tímabilinu 1. október til í. janúar er heimilt að veiða með botnvörpu og 
flotvörpu utan línu, sem dregin er 1 sjómilu innan við grunnlinu þá, er getur i 
E 3, milli 6490“ norðlægrar breiddar og 647357 norðlægrar breiddar, sbr. þó E 9. 

. Skipum, 350 brúttó rúmlestir og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu 
og flotvörpu allt árið utan línu, sem dregin er úr punkti, 4 sjómilur 240” rétt- 

vísandi frá Hafnarbergi (63752.8' n.br. 22744,2' v.lg.) í punkt, 4 sjómílur rétt- 

vísandi vestur af Garðskagavita (6404.9' n.br. 22*41.7' v.lg.), og þaðan í Mal- 

arrifsvita (64943.7' n.br. 23%48.57 v.lg.), en að norðan og sunnan takmarkast 

svæði þetta, svo sem um getur í E 3, sbr. þó E 9. 
. Skipum, 105 brúttó rúmlestir og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu og 

flotvörpu á tímabilinu 1. júní til 1. janúar á svæði, sem afmarkast af línum, 
sem dregnar eru milli eftirgreindra staða og í réttvísandi vestur frá þeim, 

sbr. þó E 9: 
a) 64912' n.br., 22920' v.lg. 
b) 64225” n.br., 22730" v.lg. 

. Frá 64?40' n.br. að línu, réttvísandi vestur af Öndverðarnesvita (64*53.1" n.br. 

24902.9' v.lg.), er heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu allt árið að línu, 

sem dregin er 4 sjómílur utan við grunnlínu milli Eldeyjardrangs (grunnlínu- 

punktur 30), Gáluvíkurtanga (64*44.9 n.br. 23755.3' v.lg.), Hraunvarar (64*49.6' 

n.br. 24901.0' v.lg.), Skálasnaga (grunnlínupunktur 32) og Bjargtanga (grunn- 

línupunktur 33), sbr. þó E 9. 

. Skipum, 105 brúttó rúmlestir og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu og 

flotvörpu á tímabilinu 1. júní til 1. janúar upp að einni sjómílu frá fjörumarki, 

en þó ekki austan við línu, sem dregin er úr Malarrifsvita í punkt, 4 sjómílur 

réttvísandi vestur frá Garðskagavita, en að norðan og sunnan takmarkast svæði 

þetta, svo sem getur í E 7, sbr. þó E 9. 
. Ráðherra er heimilt að banna með reglugerð botnvörpu- og flotvörpuveiðar 

á tímabilinu 1. janúar til 15. maí, eftir því sem þörf þykir, á svæðum, sem 

getur í E 1—E 8.
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F. Breiðafjörður. 

F 1. Frá línu, réttvísandi vestur frá Öndverðarnesvita að línu, réttvísandi vestur frá 

Bjargtöngum, (grunnlínupunktur 33), er heimilt að veiða allt árið með botn- 
vörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 4 sjómílur utan við grunnlínu 
samkvæmt reglugerð nr. 3/1961, sbr. þó F 5. 

F 2. Å timabilinu 16. september til 1. januar er heimilt ad veida med botnvårpu og 
flotvörpu utan línu, sem dregin er úr punkti, 2 sjómílur réttvisandi norður frå 
Öndverðarnesvita í Bjarg gtanga (grunnlínupunktur 33), milli lína, sem dregnar 
eru réttvísandi 250” úr stað á 65709" n.br. 2340 v.lg. og 290" úr stað á 65*19' 
n.br. 2351“ v.lg., sbr. þó F 5. 

F 3. Skipum, 105 brúttó rúmlestir og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu og 
flotvörpu á tímabilinu 1. júní til 16. september utan línu, sem dregin er 2 sjó- 
mílur réttvísandi norður frá Öndverðarnesvita og þaðan í punkt 650” n.br. 
2530“ v.lg. og þaðan í punkt 6509 n.br. 23940' v.ig., og línu, sem dregin er Í 
2507 réttvísandi stefnu úr þeim punkti, sbr. þó F 5. 

F 4. Á tímabilinu 16. september til 1. janúar er skipum, 105 brúttó rúmlestir og 
minni, heimilt að veiða með botnvörpu og flotvörpu utan línu, sem dregin er 
réttvísandi 250” úr punkti 65709 n.br., 23740' v.lg., og línu úr þeim punkti í 
punkt 65719” n.br., 2351 v.lg., og þaðan í réttvísandi 290, sbr. þó F 5. 

F 5. Ráðherra er heimilt að banna með reglugerð botnvörpu- og flotvörpuveiðar á 
tímabilinu 1. janúar til 15. maí, eftir því sem þörf þykir, á svæðum, sem getur í 
F 1—F4. 

G. Vestfirðir. 

G 1. Skipum, 350 brúttó rúmlestir og minni, er heimilt að veiða með botnvörpu og 
flotvörpu á tímabilinu 1. október til 1. janúar utan línu, sem dregin er 4 sjó- 
milur utan við grunnlínu samkvæmt reglugerð nr. 3/1961, á eftirgreindum 
svæðum: 
a) á svæði, sem takmarkast af línum, réttvísandi 300“ frá Kópanesi (grunn- 

línupunktur 34) og Fjallaskagavita (6670.4' n.br., 23748.8' v.lg.) og 
b) á svæði, sem takmarkast af línum, réttvísandi norðvestur frá Rit (66921.3' 

n.br., 23911.5' v.lg.) og réttvísandi norður frá Kögri (grunnlínupunktur 37). 

3. gr. 
Á eftir 2. gr. laganna komi ný grein, er verði 3. gr. og orðist svo: 
Heimildir þær, sem veittar eru í 2. gr. til veiða með botnvörpu og flotvörpu, taka 

og til dragnótaveiða. Að öðru leyti halda áfram gildi sínu lög nr. 40 9. júní 1960, um 
takmarkað leyfi til dragnótaveiða í fiskveiðilandhelgi Íslands undir vísindalegu 
eftirliti. 

Ráðherra er heimilt að veita frekari togveiðiheimildir en greindar eru í lögum 
þessum um takmarkaðan tíma og á tilteknum veiðisvæðum, ef hafís lokar venju- 
legum fiskimiðum innan fiskveiðilandhelginnar, enda komi til meðmæli Hafrann- 
sóknastofnunarinnar. 

4. gr. 
2. gr. laganna verði 4. gr. og orðist svo: 
Nú er botnvörpuskip í fiskveiðilandhelgi, þar sem því er óheimil veiði, og skulu 

þá veiðarfæri öll vera í búlka innanborðs. 

5. gr. 
Í 4. gr. laganna, sem verði 5. gr., komi í stað orðanna: „1. gr.“ orðin: 1., 2. og 

3. gr., og í stað orðanna: „2. gr.“ orðin: 4. gr.
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6. gr. 

Í 6. gr. laganna, sem verði 7. gr., komi í stað orðanna: ,,1. gr.“ orðin: 1., 2. og 

3. gr. og i stað orðanna: „4. gr.“ orðin: 5. gr. 

Aftan við 6. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi: 

Nú gerist skipstjóri sekur um ítrekuð brot á lögum þessum, og er þá heimilt 

að svipta hann skipstjórnarréttindum um tiltekinn tíma. 

7. gr. 

5.—8. gr. laganna verði 6.—9. gr. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 2. og 3. gr. laganna gilda til ársloka 1971. 

Gjört að Bessastöðum, 10. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Jóhann Hafstein. 
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Nr. 22. 224 12. mai 1969. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 60 7. júní 1957, um Háskóla Íslands. 

Forseti ÍsLanns 

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

1. gr. 
2. grein laganna orðist svo: 
Stjórn Háskólans er falin háskólaráði, rektor og háskólaritara. 
Háskólaráð hefur, svo sem lög mæla og nánar segir í reglugerðum, úrskurðar- 

vald í málefnum Háskólans og háskólastofnana og vinnur að þróun og eflingu þeirra. 
Rektor er yfirmaður stjórnsýslu Háskólans og er æðsti fulltrúi hans gagnvart 

mönnum og stofnunum innan Háskólans og utan. Hann hefur almennt eftirlit með 
starfsemi Háskólans og vinnur sérstaklega að mörkun á heildarstefnu í málefnum 
stofnunarinnar og að málum, er varða vísinda- og kennslustörf innan hennar. 

Háskólaritari hefur eftirlit með daglegri starfsemi Háskólans. Hann hefur í um- 
boði rektors heimild til að skuldbinda Háskólann og háskólastofnanir fjárhagslega. 
Hann hlutast til um framkvæmd á samþykktum háskólaráðs og háskóladeilda og 
þeim ákvörðunum stjórnvalda, sem varða Háskólann. 

Rektor eða háskólaritari leysa úr þeim málum, sem þurfa ekki að koma fyrir 
háskólaráð, háskóladeildir eða stjórnvöld af laganauðsyn eða samkvæmt venju. 

Áður en lögum, er snerta Háskólann eða háskólastofnanir, verður breytt eða við 
þau aukið, skal leita umsagnar háskólaráðs um breytingar eða viðauka, svo og um 
nýmæli. Nú varðar málefni sérstaklega tiltekna deild, og skal háskólaráð þá leita 
álits deildarinnar, áður en það lætur uppi umsögn sína. 

Háskólinn á stjórnarfarslega undir menntamálaráðherra. 

2. gr. 
3. gr. 1. málsgr. laganna ordist svo: 
Rektor er kjörinn til þriggja ára í senn, og eru prófessorar einir kjörgengir. At- 

kvæðisrétt eiga prófessorar og aðrir þeir, sem fastráðnir eru til fulls kennslustarfs. 
Þá eiga atkvæðisrétt fulltrúar stúdenta í háskólaráði og einn fulltrúi stúdenta á 
fundum háskóladeilda eftir ákvörðun aðalfunda í viðkomandi deildarfélagi 
stúdenta, svo og formaður Stúdentaráðs Háskóla Íslands. 

3. gr. 
4. gr. orðist svo: 

Í háskólaráði eiga sæti rektor, forsetar háskóladeildanna, tveir fulltrúar stúd- 
enta, tilnefndir af stúdentaráði, og einn fulltrúi, sem tilnefndur er á almennum fé- 

lagsfundi í félagi háskólakennara úr hópi þeirra félagsmanna, sem ekki eru kjör- 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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gengir til starfa deildarforseta. Háskólaritari á einnig sæti á fundum ráðsins og hefur 

þar málfrelsi og tillögurétt, en ekki atkvæðisrétt. Rektor er forseti ráðsins, en varafor- 

seta og ritara kýs ráðið úr hópi deildarforseta til eins árs Í senn. 

Nú má deildarforseti ekki sækja fund vegna forfalla eða af öðrum ástæðum og 

tekur þá sá kennari, sem kosinn hefur verið deildarforseti til vara, sbr. 13. gr., sæti 

hans í ráðinu. Ef þess manns nýtur ekki, kveður rektor til fundarsetu þann prófessor 

úr deild þeirri, sem í hlut á, er lengst hefur gegnt kennaraembætti í deildinni. 

Sömu reglur gilda, er deildarforseti gegnir rektorsstörfum í viðlögum, sbr. 3. gr. 

Nú mega fulltrúar stúdenta eða fulltrúi, er Félag háskólakennara tilnefnir, ekki 

sækja fund háskólaráðs, og taka varamenn þeirra, sem nefndir eru með sama hætti 

og aðalmenn, þá sæti þess, sem forfallaður er. 

4. gr. 

5. gr. 2. málsgr. orðist svo: 
Háskólaráð er ekki ályktunarfært, nema tveir þriðju hlutar atkvæðisbærra há- 

skólaráðsmanna sæki fund hið fæsta. Afl atkvæða ræður úrslitum mála. Ef atkvæði 

eru jöfn, sker atkvæði rektors úr eða þess, er gegnir forsetastörfum. 

5. gr. 

7. gr. 1. málsgr. orðist svo: 

Forseti Íslands skipar háskólaritara, að fengnum tillögum háskólaráðs. Mennta- 

málaráðherra skipar annað starfslið, eftir því sem fé er veitt til og að fengnum til- 

lögum háskólaráðs, en starfslið við stjórnun deilda ræður háskólaritari, eftir því 

sem fjárveitingar leyfa. 

6. gr. 

8. gr. orðist svo: 

Heimilt er að kveða nánar á í reglugerð um starfssvið og starfshætti háskólaráðs, 

rektors og háskólaritara. Háskólaráð setur öðru starfsliði skrifstofu erindisbréf. 

7. gr. 

9. gr. orðist svo: 
Í Háskóla Íslands eru þessar deildir: guðfræðideild, læknadeild, lagadeild, heim- 

spekideild, verkfræði- og raunvísindadeild og viðskiptadeild. Þegar þrír prófessorar 

verða skipaðir í tannlæknisfræðum, getur menntamálaráðherra að fengnum tillög- 

um háskólaráðs og læknadeildar mælt svo fyrir, að sérstök tannlæknadeild verði 

stofnuð. 
Við Háskólann starfa rannsóknarstofnanir samkvæmt ákvörðun háskóladeilda 

og háskólaráðs og með samþykki menntamálaráðherra, og skulu þær að jafnaði 

svið stofnunar, stjórn hennar og tengsl við háskóladeild og háskólaráð. 
heyra undir háskóladeild. Í reglugerð eða samþykktum má m. a. kveða á um starfs- 

8. gr. 
10. gr. orðist svo: 
Kennarar Háskólans eru prófessorar, dósentar, lektorar, aðjúnktar, stundakenn- 

arar og erlendir sendikennarar. 
Dósentar og lektorar skulu vera þeir einir, sem hafa kennslu og rannsóknir við 

Háskólann að aðalstarfi. 
Aðjúnktar eru ráðnir til tveggja ára hið skemmsta, og taka þeir mánaðar- eða 

árslaun. Stundakennarar svo og styrkþegar eru ráðnir til skemmri tíma og taka 
stundakennslulaun eða mánaðar- eða árslaun. Í hvert skipti, er nýr kennari ræðst að 
Háskólanum, skal afmarka stöðu hans með starfsheiti. 
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Í reglugerð er heimilt að mæla fyrir um starfsheiti fastráðinna starfsmanna á 
rannsóknarstofnunum og öðrum háskólastofnunum. 

Dósentar og lektorar, sem nú starfa við Háskólann, halda starfsheitum sínum. 

9. gr. 
11. gr. orðist svo: 
Forseti Íslands skipar prófessora, en menntamálaráðherra dósenta og lektora. 

Eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum, ræður háskólaráð aðjúnkta og erlenda 
sendikennara, að fengnum tillögum háskóladeildar, en háskóladeild stundakennara 
og styrkþega. 

Umsækjendur um prófessorsembætti og dósentsstörf skulu láta fylgja umsókn 
sinni rækilega skýrslu um vísindastörf þau, er þeir hafa unnið, ritsmíðar og rann- 
sóknir, svo og námsferil sinn og störf. 

Skipa skal hverju sinni þriggja manna nefnd til þess að dæma um hæfi umsækj- 
enda til að gegna embættinu eða starfinu. Háskólaráð skipar einn nefndarmann, 
menntamálaráðherra annan, en deild sú, sem hann á að starfa við, hinn Þriðja, og 
er hann formaður. Í nefnd þessa má skipa þá eina, er lokið hafa háskólaprófi í hlut- 
aðeigandi grein, eða eru að öðru leyti viðurkenndir sérfræðingar á því sviði. 

Dómnefnd skal láta uppi rökstutt álit um það, hvort af vísindagildi rita um- 
sækjanda og rannsókna, svo og námsferli hans og störfum, megi ráða, að hann sé 
hæfur til að gegna embættinu. Álitsgerð nefndar skal höfð til hliðsjónar, er emb- 
ættið er veitt, og má engum manni veita prófessorsembætti eða dósentsstarf við 
Háskólann, nema meiri hluti nefndarinnar hafi látið í ljós það álit, að hann sé 
hæfur til þess. Enn fremur skal leita álits hlutaðeigandi háskóladeildar um umsækj- 
endur, og eiga fulltrúar stúdenta á deildarfundi þá ekki atkvæðisrétt. 

Heimilt er að kveða svo á i reglugerð, að framangreind ákvæði skuli gilda við 
skipun lektora, svo og sérfræðinga við rannsóknarstofnanir eða aðrar háskóla- 
stofnanir. 

10. gr. 
14. gr. orðist svo: 
Hver háskóladeild heldur fundi eftir þörfum. Deildarforseti boðar fundi, og 

eiga þar sæti prófessorar, fastráðnir dósentar og lektorar, sbr. 8. gr. 2. mgr., SVO og 
forstöðumenn visindastofnana, er lúta deildinni, og er Þeim skylt að sækja fundi. 
Enn fremur eiga þar sæti 2 fulltrúar stúdenta, tilnefndir af aðalfundi deildarfélags. 
Háskóladeild er heimilt að ákveða, að dósentar og lektorar, sem starfa við Háskólann 
við gildistöku laga þessara, svo og aðjúnktar megi sitja deildarfundi. 

Nú er fjallað sérstaklega um kennslugreinar kennara, sem ekki eiga sæti á 
deildarfundi, og skal deildarforseti þá boða þá á deildarfund og gefa þeim kost á 
að ræða það málefni, en atkvæðisrétt eiga þeir ekki. 

Heimilt er að ákveða í reglugerð, að deild sé skipt í skorir (sektionir) eftir 
kennslugreinum, og fjalli hver skor um málefni kennslugreinar eftir því, sem nánar 
segi i reglugerð. 

Heimilt er að setja ákvæði í reglugerð um stjórnarnefnd í háskóladeild (deildar- 
ráð), og skal þá m. a. kveða á um fjölda nefndarmanna, starfssvið og starfshætti. 

Rektor er heimilt að taka þátt í meðferð mála í öllum deildum, en atkvæðis- 
rétt á hann þó aðeins í sinni deild. 

11. gr. 
15. gr. 2. málsgr. orðist svo: 
Deildarfundur er ályktunarfær, ef fund sækja eigi færri en helmingur atkvæðis- 

bærra manna. Nú eru atkvæði jöfn, og ræður þá atkvæði deildarforseta, eða þess, er 
gegnir forsetastörfum.
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12. gr. 
Við 17. gr. laganna bætist þessi málsliður: 

Heimilt er samkvæmt ákvörðun háskólaráðs að halda próf utan kennsluársins, 

þegar sérstaklega stendur á. 

13. gr. 
18. gr. 2. mgr. orðist svo: 

Rektor á rétt á að vera leystur undan kennsluskyldu að nokkru eða öllu. Ef 

því er að skipta, ákveður rektor með samþykki menntamálaráðherra, hversu ráð- 

stafa skuli kennslunni. 

14. gr. 
19. gr. 2. mgr. orðist svo: 
Menntamálaráðherra ákveður launakjör staðgengils hverju sinni og hvort kenn- 

ari sá, sem víkur í bili, skuli greiða laun hans að nokkru eða öllu. Staðgengill tekur 
sæti þess, sem víkur, á deildarfundum og hefur þar atkvæðisrétt, enda sé hann settur 

til að gegna embætti eða starfi fastráðins kennara. 

15. gr. 
21. gr. 2. mer. orðist svo: 
Rektor getur leyft, að skrásettir verði til náms menn, sem lokið hafa erlendis 

prófi eða prófum, er tryggja nægan undirbúning til námsins eigi miður en Íslenzkt 

stúdentspróf. 

16. gr. 
Á eftir 21. gr. 3. málsgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Heimilt er að setja í reglugerð ákvæði, er mæli fyrir um árlega skrásetningu stúd- 

enta, og eru þá þeir einir taldir stúdentar skólans, er hafa skráð sig til náms. 

17. gr. 

26. gr. orðist svo: 
Afskipti Háskólans af háskólastúdent hætta, er stúdent lýkur fullnaðarprófi í 

grein sinni eða prófi, er sérstakur lærdómstitill er við tengdur, enda haldi hann ekki 
áfram óslitið námi í grein sinni til æðri prófstiga. Nú tilkynnir stúdent, að hann sé 
hættur námi við Háskólann, og skal þá má nafn hans af stúdentatali skólans. Nú er 

mælt fyrir um, að stúdentar skuli skrá sig til náms hvert háskólaár, sem þeir stunda 
nám við skólann, og falla þeir þá niður af stúdentatali, ef þeir láta ekki skrá sig til 
náms. Þá skal má nafn stúdents af stúdentatali skólans, hafi hann ekki stundað 
nám við Háskólann í tvö kennslumisseri samfleytt, eftir því sem þær kröfur um 
námsástundun eru greindar í reglugerð fyrir skólann í heild eða einstakar náms- 
greinir. Nú hefur stúdent gert háskóladeild sinni viðhlítandi grein fyrir fjarvist- 
um, og skal þá ekki má nafn hans af stúdentaskrá, þótt hann sæki ekki Háskólann 
allt að fjögur misseri, enda skrái hann sig í árlegri skráningu. 

18. gr. 
Við 27. gr. bætast svofelld ákvæði, er verði 2., 3. og 4. málsgreinar: 
Heimilt er í reglugerð að kveða á um hámarkstímalengd í námi eða einstökum 

hlutum þess og um afleiðingar, ef þeim ákvæðum er ekki fullnægt. 
Nú stenzt stúdent ekki próf, gengur frá því, eftir að hann hefur byrjað próf, eða 

kemur ekki til prófs og hefur ekki boðað forföll, og er honum þá heimilt að þreyta 
prófið að nýju innan árs. Háskóladeild getur þó veitt undanþágu frá ákvæðum þess- 
arar málsgreinar, ef sérstaklega stendur á. 

Í reglugerð má mæla fyrir um rétt manna, sem staðizt hafa próf, til að endurtaka 
prófið.
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19. gr. 

29. gr. 1. málsgr. síðasti málsliður orðist svo: 
Við meistarapróf dæma þó kennarar hlutaðeigandi deildar einir. 

20. gr. 
29. gr. 3. málsgr. orðist svo: 
Þegar svo stendur á sem í næstu málsgrein segir, getur viðkomandi deild mælt 

svo fyrir, að prófdómandi utan Háskólans dæmi próf í stað innan skóla prófdóm- 
anda, og við próf í forspjallsvísindum skal vera einn prófdómandi utan Háskólans. 

21. gr. 
30. gr. orðist svo: 
Forseti háskóladeildar metur, að höfðu samráði við greinarkennara, hvort viður- 

kenna skuli háskólapróf, sem stúdent hefur tekið erlendis, og að hverju leyti. Setja 
má almenn ákvæði í reglugerð um viðurkenningu erlendra prófa. 

22. gr. 
Við 31. gr. i. f. bætist svo hljóðandi málsliður: 
Fulltrúar stúdenta á deildarfundum eiga ekki atkvæðisrétt um veitingu doktors- 

nafnbóta. 

23. gr. 
37. gr. 1. málsgr. orðist svo: 
Við Háskóla Íslands eru þessi prófessorsembætti: 
a) Í guðfræðideild 4, b) í læknadeild 16, c) í lagadeild 6, d) í heimspekideild 14, 

og er eitt þeirra embætti forstöðumanns Handritastofnunar Íslands, sbr. lög nr. 36, 
18. apríl 1962, 6. gr., e) í verkfræði- og raunvísindadeild 6, f) í viðskiptadeild 4. 

Ny prófessorsembætti verða stofnuð með lögum eða með ákvörðun mennta- 
málaráðherra, að fengnum tillögum háskólaráðs og háskóladeildar, þegar fé er veitt 
til á fjárlögum. 

24. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og fellur þá jafnframt úr gildi 1. gr. laga nr. 27 29. 

april 1967, um breytingu á lögum nr. 60 7. júní 1957, um Háskóla Íslands. 
Fulltrúi, er Félag háskólakennara nefnir til setu í háskólaráði, tekur sæti þar 

1. maí 1969 og sama er um annan fulltrúa, sem Stúdentaráð Háskóla Íslands til- 
nefnir. Frá sama tíma tekur annar fulltrúi stúdenta á deildarfundi sæti þar. 

Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella ákvæði þeirra inn í meginmál laga 
nr. 60 7. júní 1957, um Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum og gefa þau 
út svo Þreytt. 

Ákvæði til bráðabirgða: 

Við rektorskjör í maí 1969 skal veita félagi tannlæknanema kost á að nefna einn 
fulltrúa, er atkvæðisrétt á um kosningu rektors. Fulltrúar deildarfélaga, sem sæti 

eiga á fundum háskóladeilda við gildistöku laga þessara, einn frá hverri deild, skulu 

eiga kost á að taka þátt í rektorskjöri í maí 1969. Ef um fleiri fulltrúa en einn er að 
ræða, ákveður stjórn deildarfélass, hvaða fulltrúi skuli hafa atkvæðisrétt við rektors- 

kjör í maí 1969. 

Gjört að Bessastöðum, 12. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 
Gylfi Þ. Gíslason. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 22. Útgáfudagur 13. maí 1969.
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætlunar 

fyrir árið 1969. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að gefa út til sölu innan lands 

ríkisskuldabréf eða spariskírteini að upphæð allt að 75 millj. kr. 

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 fjármálaráðherra. 

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. 

Fjármálaráðherra 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 í 1. gr., að viðbættri áfallinni verðlagsuppbót. 

5. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka vörukaupalán hjá 

ríkisstjórn Bandaríkjanna (P.L. 480 lán) allt að $1600 þús. 

6. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka í Danmörku lán að 

fjárhæð allt að 1 millj. danskra kr. til endurbóta á húsi Jóns Sigurðssonar. 

7. gr. 

Heimilt er fjármálaráðherra að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs að fjárhæð allt að 

10 millj. kr. til tækjakaupa í þágu raforkumála og flugöryggismála. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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8. gr. 
Lånsfé því, sem aflast með sölu ríkisskuldabréfa eða spariskírteina skv. 1. gr., 

með endurgreiðslum af áður útgefnum spariskirteinalánum og með P.L. 480 láni 
skv. 5. gr., skal verja sem hér segir: 

Millj. kr. 

Boranir og rannsóknir á Reykjanesi ...........00.0.0.0..... 24.3 
Boranir við Námafjall ..............000%... 00 nn sn 30.4 
Rannsóknir á Efra-Þjórsársvæði ...................0.0..... 9.3 
Rafmagnsveitur ríkisins ................00.......00. 20... 42.0 
Framkvæmdir á Keldnaholti .................00..0...0.0.... 13.4 
Landshafnir ......................2 0000... 5.8 
Hafnarfjarðarvegur í Kópavogi .............0000000000000.. 43.5 
Reykjanesbraut (Engidalur—Keflavik) ...................… 29.6 
Reykjanesbraut í Breiðholti ................0.000..0. 000... 2.8 
Keflavíkurflugvöllur ................0..00. vevvnee 3.9 
Menntaskólinn við Hamrahlíð ..............0.0.00000000.000... 10.0 
Lögreglustöð í Reykjavík ..............00..0.0 0000... 7.0 
Rannsóknir á perlusteinsvinnslu .......................... 3.0 

Samtals 225.0 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  
Magnús Jónsson. 

Nr. 24. 20. maí 1969. 

LÖG 

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

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

þykki mínu: 

1. gr. 
5. mgr. 12. gr. orðist þannig: 
Landsbraut: Vegur, sem er minnst 2 km langur frá vegamótum og nær a. m. k. til 

Þriggja býla, þannig að hann nái að þriðja býli frá vegarenda. Víkja skal frá þess- 
ari reglu, ef um er að ræða veg að kauptúni. Sömuleiðis má þar, sem aðalfjallvegur 
liggur upp úr byggð, telja landsbraut að innsta býli.
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- 2. gr. 
Á eftir 1. mgr. 19. gr. komi viðbót, svo hljóðandi: i 
Í sýsluvegasjóðssamþykkt skulu sysluvegir taldir upp. Í tölu sýsluvega skulu 

vera: 

Vegir að öllum býlum, sem ekki hafa beint vegasamband við þjóðvegi. 
Vegir að kirkjustöðum, félagsheimilum, opinberum skólum og heilsuhælum. 

Vegir í þorpum með undir 300 íbúum. 
Heimilt er sýslunefnd að taka í tölu sýsluvega vegi að fullgerðum orkuverum, 
eyðibýlum, fjallskilaréttum og bryggjum. 

e. Heimilt er í sýsluvegaáætlun að veita fé til fjallvega, sem nauðsynlegir teljast 
vegna nýtingar afréttar- og Þbeitilanda. 
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Í tölu sýsluvega samkvæmt a-lið þessarar greinar má ekki taka vegi, sem styttri 
eru en 200 m, og skal slíkur vegur aldrei teljast ná nær býli en 200 m, ef hann 

endar þar. 

3. gr. 
Síðasti málsl. 2. mgr. 28. gr. orðist þannig: 
Að öðru leyti skal við skiptingu ríkisframlags aðallega miða við notkun og 

lengd þeirra sýsluvega í hverri sýslu, sem falla undir a—c-lid 19. gr., en jafnframt 
skal þó höfð hliðsjón af því, hve mikill hluti þeirra vega er lagður, ruddur eða 
ekki akfær. 

4. gr. 

85. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 7 10. apríl 1968, orðist þannig: 

Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af benzíni, og skal gjaldið nema kr. 5.67 

af hverjum lítra. Gjald þetta tekur einnig til benzinbirgða, sem til eru í landinu, þá 

er lög þessi öðlast gildi, sbr. þó 92. gr. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

6. gr. 
Við gildistöku laga þessara skal fella meginmál þeirra, meginmál laga nr. 12 

14. maí 1964 og laga nr. 7 10. apríl 1968, um breyting á vegalögum, nr. 71 30. desem- 

ber 1963, inn í vegalög, nr. 71 30. desember 1963, og gefa lögin út svo breytt. 

Gjört að Bessastöðum, 20. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) A 
Bjarni Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 23—24. Útgáfudagur 21. maí 1969.
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Nr. 25. 232 23. april 1969. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 86 31. des. 1963, um stofnun happdrættis fyrir Ísland. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
a-liður 1. gr. orðist svo: Hlutatalan má ekki fara fram úr 65000, er skiptist 

í 12 flokka á ári hverju, og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk í mánuði 
hverjum, dráttur fyrsta flokks í janúarmánuði og tólfta flokks í desembermánuði. 
Enn fremur er heimilt að gefa út B-flokk hlutamiða, svo og nýjan flokk, C-flokk, 
sem báðir séu tengdir við þau númer, sem heimilt er að gefa út samkvæmt 
ákvæðum þessa stafliðs. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 23. apríl 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S)   
Magnús Jónsson. 

Nr. 26. = 2. maí 1969. 

LÖG 

um eftirlaun forseta Íslands. 

Forseti Ístanps 

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

1. gr. 
Sá, sem kjörinn hefur verið til og gegnt hefur embætti forseta Íslands, á rétt 

til launa eins og þau eru ákveðin í 1. gr. laga um laun forseta Íslands frá 6. marz 
1964 — í fyrstu 6 mánuði eftir að hann lætur af embætti. Nú tekur hann stöðu í 
Þjónustu ríkisins og fellur þá niður þessi launagreiðsla, ef stöðunni fylgja jafnhá 
eða hærri laun, ella greiðist launamismunurinn til loka 6 mánaða tímans. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Þegar sá, er gegnt hefur embætti forseta Íslands samkvæmt framansögðu, hefur 

náð 65 ára aldri eða er öryrki og hefur látið af embætti, á hann að sex mánaða tim- 

anum liðnum rétt til eftirlauna. . 

Eftirlaunin skulu nema 60 hundraðshlutum af launum forseta Íslands eins og 

þau eru ákveðin í 1. gr. laga um laun forseta Íslands frá 6. marz 1964. Ef hann hefur 

gegnt embættinu í meir en eitt kjörtímabil, skulu eftirlaunin vera 70 hundraðshlutar 

launa forseta Íslands og 80 hundraðshlutar, hafi hann gegnt embættinu lengur en tvö 

kjörtímabil. 

Nú andast maður, er eftirlaun tekur samkvæmt þessari grein, og skal þá greiða 

ekkju hans 60 hundraðshluta þeirra eftirlauna, sem hann naut. Sömu eftirlaun skal 

hún fá eftir lát manns síns, enda þótt hann hafi ekki náð 65 ára aldri, er hann lézt. 

Undanþága samkvæmt 2. gr. laga um laun forseta Íslands nær ekki til eftir- 

launanna. 

2. gr. 

„ Lög þessi taka þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

2. maí 1969. . Nr. 27. 

LOG 

um Handritastofnun Islands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Tilgangur Handritastofnunar Íslands er að vinna að aukinni þekkingu á máli, 

bókmenntum og sögu Íslenzku þjóðarinnar fyrr og síðar. Þetta geri stofnunin með 

öflun og varðveizlu gagna um þessi efni, rannsóknum á heimildum um þau, útgáfu 
handrita og fræðirita og með hverju öðru, sem stutt getur að þessu markmiði. 

2. gr. 

Stjórn stofnunarinnar sé falin neind manna, sem í séu þrír prófessorar við Há- 

skóla Íslands, kosnir af háskólaráði til fjögurra ára í senn, landsbókavörður, þjóð- 

skjalavörður, þjóðminjavörður og forstöðumaður stofnunarinnar. Menntamálaráðu- 
neytið skipar einhvern þeirra formann stjórnarnefndarinnar. Nefndarstörfin séu 

ólaunuð. 

3. gr. 
Heimilt er að skipta stofnuninni í deildir eftir fræðigreinum. Kjarni stofnun- 

arinnar sé sú deild, sem annast útgáfu handrita eða rita eftir handritum, svo og 
rannsóknir á þeim, Stofnunin hefur tekið við starfi handritaútgáfunefndar há- 
skólans, 

A 30
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4. gr. 
Rekstur stofnunarinnar annist sérstakur forstöðumaður. Sé hann jafnframt pró- 

fessor í heimspekideild með takmarkaðri kennsluskyldu, og leiðbeini hann þeim 
nemendum, er taka hjá honum ritgerðarefni til lokaprófs. Um skipun hans í starfið 
fer eftir sömu reglum og um aðra prófessora. 

Til aðstoðar honum séu sérfræðingar, sem hafi fullt og fast starf við stofnun- 
ina, eftir því sem fé er veitt í fjárlögum. Þeir skulu settir eða skipaðir af ráðu- 
neytinu. 

Auk þess starfi við stofnunina styrkþegar, sem ráðnir séu til náms og starfa 
um skamman tíma í senn. Heimilt er og að ráða nauðsynlegt starfslið til vélritunar, 
ljósmyndunar og skrifstofustarfa. 

Starfsmenn stofnunarinnar láti í té kennslu við háskólann í lestri handrita, 
fornskriftarfræði, útgáfutækni og öðrum þeim greinum, sem þeir eru sérfróðir um. 

5. gr. 
Menntamålaråduneytid getur sett í reglugerð nánari ákvæði um starfsemi stofn- 

unarinnar, ef þurfa þykir, þ. á m. um skipting hennar í deildir. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla jafnframt úr gildi lög nr. 36/1962, um 

Handritastofnun Íslands. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 28. = 2. maí 1969. 

LÖG 

um heimild til útgáfu reglugerðar um tilkynningarskyldu íslenzkra skipa. 

Forseti fsLANDS 

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

1. gr. 
Samgöngumálaráðherra er heimilt að gefa út reglugerð um tilkynningarskyldu 

íslenzkra skipa, þar sem meðal annars sé ákvæði um sektarviðurlög um brot gegn 
ákvæðum reglugerðarinnar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 2. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Eggert G. Þorsteinsson.
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LOG 

um breyting á lögum um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis 

íslenzkrar krónu frá 31. desember 1968. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 18. gr. laga um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis is- 

lenzkrar krónu frá 31. desember 1968 komi ný grein, er verði 19. gr., svo hljóðandi: 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) RN 
Eggert G. Þorsteinsson. 

2. maí 1969. . Nr. 30. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 33 19. júní 1922, um rétt til fiskveiða í landhelgi. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Á eftir síðustu málsgrein 3. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Sjávarútvegsmálaráðherra er heimilt, þrátt fyrir bann þessarar greinar, að leyfa 

vinnslu- og verkunarstöðvum að kaupa afla af erlendum veiðiskipum í Íslenzkum 
höfnum. Ráðherra skal binda leyfið við ákveðna staði eða landshluta, eftir því 
sem hagkvæmt þykir. Svo getur ráðherra og bundið leyfið við ákveðnar tegundir 
fisks eða annars sjávarafla og sett skilyrði um magn, verð og sérstakar löndunar- 
reglur. Í leyfi ber að taka fram, að það veiti eigi erlendum skipum heimild til fisk- 
veiða eða fiskverkunar í landhelgi. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um breyting á lausaskuldum bænda í föst lán. 

Forseti ISLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Veðdeild Búnaðarbanka Íslands er heimilt að gefa út nýjan flokk bankavaxta- 

bréfa. 
Bankavaxtabréf þessi skulu eingöngu notuð til þess að breyta í föst lán lausa- 

skuldum bænda, sem hafa ekki fengið nægileg lán til hæfilegs tíma vegna fjárfest- 
inga, sem þeir hafa ráðizt í á jörðum sínum á árunum 1961—-1968, að báðum árun- 
um meðtöldum. 

2. gr. 
Lán samkvæmt lögum þessum skulu aðeins veitt gegn veði í fasteignum bænda, 

ásamt mannvirkjum, sem á jörðinni eru. 
Lánstími skal vera allt að 20 ár. Vaxtakjör skulu ákveðin af stjórn veðdeildar- 

innar, að höfðu samráði við ráðherra. 

3. gr. 
Heimilt er ráðherra að leyfa ábúendum ríkisjarða að veðsetja ábúðarjarðir sínar 

til tryggingar lánum skv. lögum þessum, enda séu eignir viðkomandi ábúenda í 
mannvirkjum á ábúðarjörðum þeirra aldrei minni en sem nemur samanlögðum 
áhvílandi lánum. 

4. gr. 
Lán samkvæmt lögum þessum að viðbættum veðskuldum þeim, sem hvíla á fyrri 

veðréttum, skal ekki nema hærri fjárhæð en 75% af matsverði veðsins. 

5. gr. 
Ákvæði 16. gr. 3. mgr. laga nr. 115 7. nóvember 1941 tekur ekki til bankavaxta- 

bréfa, sem út eru gefin samkvæmt lögum þessum. 

6. gr. 
Ad því leyti, sem ekki brýtur í bága við ákvæði laga þessara, gilda ákvæði III. 

kafla laga nr. 115 7. nóvember 1941 um lánveitingar samkvæmt lögum þessum. 

7. gr. 
Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laganna, svo og um 

frekari skilyrði fyrir lánveitingum, ef þurfa þykir. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 2. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.)   

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 18 22. apríl 1959, um vöruhappdrætti 

fyrir Samband íslenzkra berklasjúklinga. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr 

Heimild sú, er Sambandi íslenzkra berklasjúklinga er veitt til að reka vöru- 

happdrætti samkvæmt lögum nr. 18 22. april 1959, skal gilda til ársloka 1979. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson. 

5. maí 1969. . Nr. 33. 

LOG 

um breyting á lögum um ættleiðingu, nr. 19 11. febrúar 1953. 

ForsETr ÍstANDS 

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

þykki mínu: 

. 1. gr. 
Í stað „21 árs“ í 6. gr. komi: 20 ára. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein.



Nr. 34. 238 5. maí 1969. 

LÖG 

um breyting á lögum um stofnun og slit hjúskapar, nr. 39 27. júní 1921. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Í stað „21 árs“ í 2. mgr. 4. gr. komi: 20 ára. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein. 

Nr. 35. - 5. maí 1969. 
LÖG 

um breyting á læknaskipunarlögum, nr. 43 12. maí 1965. 

ForseTi Ístanps 

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

1. gr. 
4. gr. laganna orðist svo: 
Læknamiðstöð er stofnun, er veitir heilbrigðisþjónustu á tilteknu landssvæði, 

einu eða fleiri læknishéruðum samkv. 1. gr. laga þessara eða hluta þeirra, og við 
starfa eigi færri en tveir læknar, þar af minnst einn héraðslæknir. 

Ráðherra er heimilt að stofna miðstöðvar samkvæmt tillögu landlæknis og eftir 
því sem fé er veitt til á fjárlögum. 

Áður en ákveðið er að stofna læknamiðstöð, skal leita álits hlutaðeigandi sveitar- 
félaga, Tryggingastofnunar ríkisins, stjórnar Læknafélags Íslands, svo og hlutað- 
eigandi héraðslækna, ef héruð þau, sem stöðin á að þjóna, eitt eða fleiri, eru skipuð 
héraðslæknum. Nú hefur læknamiðstöð verið stofnuð, og er þá heimilt að stækka 
það svæði, sem hún þjónar, að fengnum tillögum ofangreindra aðila og með þeim 
fyrirvara að öðru leyti, sem þessi málsgr. kveður á um. 

Þegar liðin eru 5 ár frá því, að læknamiðstöð samkv. fyrstu málsgr. tók til 
starfa, verður svæði það, sem stöðin þjónar, eitt læknishérað, ef um fleiri en eitt 
hérað er að ræða, og ákveður ráðherra nafn hins nýja héraðs. Ákvæði þessarar 
málsgr. gildir einnig, þegar svæði læknamiðstöðvar er stækkað.
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Læknamiðstöð skal að jafnaði vera aðsetursstaður lækna þeirra, er gegna störf- 

um við stöðina. Til læknamiðstöðvar teljast íbúðir héraðslækna og húsakynni fyrir 

starfsemi þá, sem fram fer í stöðinni. Ráðherra ákveður að tillögu landlæknis og að 

fenginni umsögn Læknafélags Íslands, hve margir héraðslæknar og/eða aðrir læknar 

skuli starfa við læknamiðstöð. Um skipun héraðslækna fer samkv. 5. gr., en stjórn 

læknamiðstöðvar ræður aðra lækna að stöðinni. 

Kostnaður við byggingu starfshúsnæðis fyrir læknamiðstöð og íbúðir héraðs- 

lækna, sem starfa við stöðina, greiðist samkvæmt ákvæðum sjúkrahúsalaga. Þó skal 

kostnaður, sem leiðir af stofnun læknamiðstöðvar, sem tekur yfir tvö eða fleiri 

læknishéruð samkv. 1. gr., greiddur að fullu úr ríkissjóði. Nú óska hlutaðeigandi 

sveitarfélög eftir því, að fleiri læknar en ráðherra hefur ákveðið, sbr. 5. mgr., starfi 

við læknamiðstöð, og bera þá sveitarfélög ein kostnað af aukningu á húsakynnum, 

sem af slíkri læknafjölgun leiðir. 
Nú er ekki til héraðslæknisbústaður í læknishéraði, þar sem læknamiðstöð, sem 

tekur yfir tvö eða fleiri héruð, er sett á stofn, og fer þá um kostnað við byggingu 

einnar héraðslæknisíbúðar samkvæmt almennum ákvæðum sjúkrahúsalaga. Bygg- 

ingar og búnaður, sem er i eigu einstakra læknishéraða, þar sem læknamiðstöð er 

sett á stofn, skal ganga til stöðvarinnar. 

Rekstrar- og viðhaldskostnaður læknamiðstöðvar, annar en laun héraðslækna, 

greiðist af hlutaðeigandi sveitarfélögum í hlutfalli við íbúafjölda, hafi þau ekki 

samið um greiðslu kostnaðar eftir öðrum reglum. 

Nú fer fram í læknamiðstöð starfsemi, sem sérstök lög gilda um, og fer þá um 

stofnkostnað og rekstrarkostnað við þá starfsemi samkv. þeim lögum. 

Í stjórn læknamiðstöðvar skulu eiga sæti þrír menn, einn héraðslæknir, skipaður 

af ráðherra, og tveir menn kosnir af oddvitum allra hlutaðeigandi sveitarfélaga til 

4 ára í senn eða sveitarstjórn, ef læknamiðstöð nær aðeins yfir eitt læknishérað. 

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 
Nú er talið óhjákvæmilegt, að haldið sé uppi föstum viðtalstíma læknis utan 

læknamiðstöðvar, og skal þá landlæknir, að fengnu áliti hlutaðeigandi héraðslækna, 

gera tillögur til ráðherra um tíðni slíkra viðtalstíma á hverjum stað, en ríkissjóður 

greiðir ferðakostnað læknis samkv. taxta, er ráðherra setur. Að öðru leyti fer um 

stofnkostnað og rekstrarkostnað vegna slíkrar þjónustu eins og um læknamiðstöð 

væri að ræða. 
Nánari ákvæði um tilhögun og starfsemi læknamiðstöðva skal setja í reglugerð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein.



Nr. 36. 240 7. maí 1969. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 59 frá 20. maí 1965, um Landsvirkjun. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 

Í stað 1. málsgr. 15. gr. laganna komi málsgrein, er hljóði svo: 
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán, er Lands- 

virkjun tekur til Búrfellsvirkjunar, að fjárhæð allt að 3128 millj. kr. (355 millj. 
dollara) eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í annarri erlendri mynt. Ábyrgðin skal 
vera með þeim kjörum og skilmálum, er ríkisstjórnin ákveður, og tekur hún jafnt 
til greiðslu afborgana, vaxta og annars kostnaðar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 37. . 7. mai 1969. 
LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Úlfarsfell í Helgafellssveit. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Hauki Sigurðssyni, bónda á Arnarstöðum, 

Helgafellssveit, eyðijörðina Úlfarsfell í sama hreppi. Náist ekki samkomulag um 
kaupverð, skal það ákveðið að mati dómkvaddra manna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S. 
  

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 

um Landsbókasafn Íslands. 

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

þykki mínu: 

„1. gr. 
Landsbókasafnið er þjóðbókasafn Íslands. 

2. gr. 
Hlutverk Landsbókasafns er: i 

1. ad annast såfnun og vardveizlu islenzkra rita og rita, er varda Island eda is- 

lenzk efni, fornra og nýrra, prentaðra og óprentaðra, 
2. að afla erlendra rita í öllum greinum vísinda, bókmennta, lista, tækni og sam- 

tíðarmálefna, 
3. að annast rannsóknir í íslenzkri bókfræði, 

4. að vinna að kynningu íslenzkra bókmennta og íslenzkrar menningar innan lands 

og utan, 
5. að leiðbeina þeim, er til safnsins leita, og örva til bóklestrar og fræðaiðkana. 

3. gr. 
Landsbókasafn skal þaulsafna prentuðu efni íslenzku eða því, sem Ísland og is- 

lenzk málefni varðar, á hverri tungu sem er. Sé enginn kostur frumrita, skulu 
fengnar af þeim filmur eða annars konar myndir, eftir því sem auðið er. 

Landsbókasafn skal varðveita ónotað eitt eintak af sem flestu íslenzku prent- 
uðu efni, og skal þeim eintökum fengin sérstaklega örugg geymsla. 

4. gr. 
Landsbókasafn varðveitir handritasöfn þau, er það hefur viðað að sér frá önd- 

verðu, en skal jafnframt vinna að söfnun íslenzkra handrita og erlendra handrita, 
er varða íslenzk efni, og greiða fyrir rannsókn þeirra og útgáfu. 

Það skal vinna að öflun mynda af Íslenzkum handritum, ef frumrit eru ekki 
fáanleg. Landsbókasafnið og Handritastofnun Íslands skulu hafa samráð um þetta 
síðasta atriði, skipta þar með sér verkum, svo að ekki komi til tvíverknaðar. 

5. gr. 
Landsbókasafn skal halda uppi rannsóknum í íslenzkri bókfræði og gefa út 

skrár íslenzkra bóka og handrita og önnur rit, er íslenzka bókfræði varða, eftir því 
sem fé er veitt til í fjárlögum. 

6. gr. 
Landsbókasafn veitir viðtöku skyldueintökum frá Íslenzkum prentsmiðjum (og 

öðrum þeim aðilum, sem tilgreindir eru í lögunum um afhendingu slíkra eintaka) 
og annast ráðstöfun þeirra samkvæmt reglugerð. 

Safnið skal halda uppi og greiða fyrir bókaskiptum við erlend söfn og vísinda- 
stofnanir. 

A31
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7. gr. 
Landsbókasafn skal hafa samvinnu við önnur bókasöfn og sérfræðibókasöfn, 

sem ríkisstofnanir og félög eiga, um bókakaup og bókalán. Halda skal uppi sérstakri 
skráningarmiðstöð fyrir sérfræðibókasöfn. 

8. gr. 
Háskóli Íslands varðveitir Háskólabókasafn í Landsbókasafni undir yfirstjórn 

landsbókavarðar, er ný þjóðbókhlaða skapar skilyrði til þess, jafnframt því sem 
stofnanir Háskólans hafa söfn í sinni vörzlu. 

Öflun erlendra rita og þjónusta í háskólaþarfir skal fara fram sameiginlega í 
samræmi við 2. tölulið 2. gr. auk 6., 7., 12. og 14. gr. Miðist starfræksla þessi við hand- 
bóka- og námsþarfir stúdenta og kennsluundirbúning og rannsóknir innan Háskól- 
ans. Skal undirbúningur þessa fyrirkomulags þegar hafinn. 

hk 
kj 3 

9. gr. 
Forseti skipar landsbókavörð. Landsbókavörður stýrir safninu undir yfirstjórn 

menntamálaráðuneytisins. 
Heimilt er að skipta safninu í deildir. Heimild þessi nær jafnframt til starfrækslu 

þeirrar, er leiðir af 8. gr. 
Menntamálaráðherra skipar bókaverði og aðra starfsmenn safnsins að fengnum 

tillögum landsbókavarðar. Um tölu þeirra fer eftir því, sem fé er veitt til í fjárlögum. 

10. gr. 
Laun landsbókavarðar og annarra fastra starfsmanna skulu vera samkvæmt 

hinu almenna launakerfi opinberra starfsmanna. 

  

11. gr. 

Landsbókavörður ræður bókakaupum til safnsins, eftir því sem fé endist til. 
Bókaverðir skulu vera landsbókaverði til fulltingis um bókaval, hver í þeirri 

grein eða greinum, sem hann er kunnugastur. 
Háskólaráð skipar safninu jafnframt ráðunauta um Þbókaval, svo marga og Í 

þeim greinum, er ástæða þykir til. Starf þeirra er ólaunað. 
Landsbókaverði er heimilt að leita ráða eða hlíta tillögum enn annarra sér- 

fróðra manna. 

12. gr. 
Í Landsbókasafni skal vera myndastofa, og annist þeir, sem þar starfa, alla 

myndagerð fyrir safnið, en þjóni jafnframt öðrum opinberum stofnunum, eftir því 
sem við verður komið. 

13. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um stjórn og starfshætti safnsins, sam- 

vinnu þess við önnur bókasöfn og önnur atriði, er ástæða þykir til. Í reglugerð má 
ákveða viðurlög við brotum notenda á starfsreglum safnsins. 

Um samstarf Háskólabókasafns og Landsbókasafns, svo og um þjónustu við Há- 
skóla Íslands og stofnanir hans, skal sett sérstök reglugerð í samræmi við 8. og 9. 
gr. þessara laga og 2. og 36. gr. laga nr. 60/1957, um Háskóla Íslands. 

14. gr. 
Í Landsbókasafni skal vera bókbandsstofa, og bindi starfsmenn hennar bækur 

safnsins og rit, en veiti jafnframt Þjóðskjalasafni þjónustu, svo sem verið hefur.
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15. gr. 
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 44/1949, um Landsbókasafn Íslands. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 7. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

0 

  
Gylfi Þ. Gíslason. 

8. maí 1969. . Nr. 39. 
LÖG 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

1. Andersen, Else, húsmóðir á Akureyri, fædd í Kanada 20. ágúst 1914. 
2. Andersen, Steffen Magnus, járnsmiður á Álafossi, fæddur í Danmörku 20. 

október 1937. 
3. Andersson, Sven Bertil Herder, fulltrúi á rannsóknarstofu í Reykjavík, fæddur 

i Svíþjóð 23. nóvember 1933. 
4. Andreasen, Gudrun Viola, húsmóðir í Reykjavík, fædd í Danmörku 19. nóv- 

ember 1935. 
5. Angelo, Greta Laila, húsmóðir í Reykjavík, fædd í Noregi 30. janúar 1945. 
6. Awad, Ahmed Hafez, verzlunarmaður í Reykjavík, fæddur í Egyptalandi 26. 

febrúar 1942. 
7. Christensen, Helge Sigurd, verkamaður í Reykjavík, fæddur í Danmörku 10. júlí 

1934. 
8. Christoffersen, Richard Örn Johnsen, nemi í Reykjavík, fæddur á Íslandi 15. 

júní 1946. 
9. Colding, Konny Mitsi, húsmóðir á Akureyri, fædd í Danmörku 1. júlí 1937. 

10. Dam, Thorlak, sjómaður á Akureyri, fæddur í Færeyjum 24. febrúar 1930. 
11. Framme, Gisela Ella Flora, húsmóðir á Hríshóli í Reykhólasveit, fædd í Þýzka- 

landi 3. apríl 1934. 
12. Gaard-Jensen, Karen Margrethe, húsmóðir í Vestmannaeyjum, fædd í Danmörku 

28. maí 1916. 
13. Hallfríður Helga Dagbjartsdóttir, húsmóðir í Syðstu-Mörk, Vestur-Eyjafjalla- 

hreppi, fædd á Íslandi 8. september 1930. 
14. Harbo, Jörgen, sjómaður á Dalvík, fæddur í Danmörku 14. januar 1944. 
15. Holm, Anelise Helga, húsmóðir á Akureyri, fædd í Danmörku 4. september 1934. 
16. Holmer, Jonna, húsmóðir í Reykjavík, fædd í Danmörku 26. júní 1937. 
17. Höjgárd, Elly Susanna Samuelsdóttir, húsmóðir á Vopnafirði, fædd í Færeyjum 

20. nóvember 1926. 
18. Jakob Úlfarsson, læknanemi í Reykjavík, fæddur á Íslandi 25. júní 1943.
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Jelle, Aase Kathrine Poulsen, húsmóðir í Reykjavík, fædd í Danmörku 23. 

marz 1934. 
Jensen, Celinda Elisabeth, húsmóðir á Vopnafirði, fædd í Færeyjum 3. október 
1946. 
Jensen, Doren Hjörmunda, húsmóðir á Vopnafirði, fædd í Færeyjum 29. júní 1944. 
Joensen, Heinz Peter, blikksmiður í Hafnarfirði, fæddur í Danmörku 1. janúar 

1943. 
Johannesen, Anna Malena Salomina Leo, húsmóðir í Sandgerði, fædd í Fær- 
eyjum 6. september 1911. 
Kluck, Jón Michael, bifreiðastjóri í Reykjavík, fæddur á Íslandi 11. janúar 1950. 

. Kutscher, Rolf Kurt Ernst, verzlunarmaður á Ísafirði, fæddur í Þýzkalandi 27. 
marz 1943. 

. Lambaa, Angelika Sofie Malene, ráðskona á Akranesi, fædd í Færeyjum 6. nóv- 
ember 1899. 

. Larsen, Hanne Oda Ann, flugfreyja í Reykjavík, fædd í Danmörku 12. desem- 
ber 1941. 

. Larsen, Max Helmer, pipulagningamaður í Reykjavík, fæddur í Danmörku 24. 
ágúst 1943. 

. Ludvig, Sonja Friborg, húsmóðir í Súðavík, fædd í Færeyjum 9. september 1932. 
. Lukesova, Antonie, ekkja í Reykjavík, fædd í Tékkóslóvakíu 22. nóvember 1896. 
. Mann, Hans, verkamaður í Reykjavík, fæddur í Þýzkalandi 18. september 1913. 
. Mitchell, Michael Bruce Mackinnon, verkamaður í Vestmannaeyjum, fæddur í 

Englandi 18. desember 1942. 
. Möller, Renate Hedwig Erika, húsmóðir að Helgafelli í Mosfellssveit, fædd í 

Þýzkalandi 23. júlí 1936. 
Mörköre, Henry Christian, sjómaður í Vestmannaeyjum, fæddur í Færeyjum 27. 
september 1939. 

. Miller, Einar, sjómaður á Akureyri, fæddur í Færeyjum 18. júní 1942. 
. Newman, Gerald Davis, verkamaður í Höfnum, fæddur á Íslandi 15. septem- 

ber 1951. 

. Nirk, Sibilla, tannlæknir í Reykjavík, fædd í Lettlandi 27. janúar 1938. Fær rétt- 
inn 27. maí 1969. 

Otto, Annelene Irma, húsmóðir í Reykjavík, fædd í Þýzkalandi 23. nóvember 

1935. 
. Petersen, Birgit Vini Borg, húsmóðir í Vestmannaeyjum, fædd í Danmörku 1. 
nóvember 1938. 

. Petersen, Jensa Kitty, húsmóðir í Hafnarfirði, fædd í Færeyjum 26. júní 1935. 
Pilipienko, Tamara, húsmóðir á Akureyri, fædd í Póllandi 7. maí 1917. 

- Poulsen, Sjurður Johan Joen-Henriksson, sjómaður í Reykjavík, fæddur í Fær- 
eyjum 28. marz 1946. Fær réttinn 8. júní 1969. 
Rinne, Antti Ensio, verzlunarmaður í Reykjavík, fæddur í Finnlandi 28. maí 
1933. 

. Sobh-Khiz, Manutcher, verkamaður í Reykjavík, fæddur í Íran 30. júlí 1946. 

- De Sousa, Carlos Alberto Felizardo, verkamaður í Hafnarfirði, fæddur í Portúgal 

1. maí 1944. Fær réttinn 1. okt. 1969. 
. Steffen, Gisela Friederike Elisabeth, húsmóðir í Borgarnesi, fædd í Þýzkalandi 

6. marz 1932. 

Svendsen, Ole Bernhard Palmqvist, verkamaður í Vogum, fæddur í Danmörku 

31. júlí 1950. 
Toftum, Edith Maria, húsmóðir í Keflavík, fædd í Færeyjum 9. maí 1942. 

Winkler, Martin, húsgagnasmiður í Reykjavík, fæddur í Austurríki 17. nóvem- 
ber 1932.
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50. Witkowska, Elzbieta, húsmóðir í Hafnarfirði, fædd í Póllandi 2. október 1931. 

51. Woods, Rodney William, nemandi í Keflavík, fæddur í Bandaríkjunum 28. 

október 1952. 

52. Woods, Russel Eugene, bifreiðastjóri í Keflavík, fæddur í Bandaríkjunum 26. 

júlí 1911. 

53. Woods, Russel Eugene, nemandi í Keflavík, fæddur í Bandaríkjunum 28. októ- 

ber 1952. 

2. gr. 

Þeir, sem heita erlendum nöfnum, skulu þó ekki öðlast ríkisborgararétt með 

lögum þessum, fyrr en þeir hafa fengið íslenzk nöfn samkvæmt lögum um manna- 

nöfn. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Johann Hafstein. 

9. mai 1969. . Nr. 40. 

LOG 

um umboðsþóknun og gengismun gjaldeyrisbankanna. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Bankar þeir, sem verzla með erlendan gjaldeyri, skulu frá og með 1. janúar 1969 

greiða ríkissjóði 60% af heildartekjum sínum vegna mismunar sölugengis og kaup- 

gengis gjaldeyris, svo og 60% af þóknun (provision) þeirri, er þeir taka af viðskipta- 

mönnum sínum fyrir þjónustu við yfirfærslu fjár til útlanda eða aðrar greiðslur er- 

lendis. Þetta gildir jafnt um hvers konar ábyrgðarlaun, innheimtulaun og allar aðrar 

greiðslur, hverju nafni sem nefnast, fyrir þjónustu þá, er hér um ræðir. 

Seðlabankinn hefur eftirlit með því, að hlutaðeigandi bankar inni gjald þetta af 

hendi, svo sem fyrir er mælt í 1. mgr. þessarar gr. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og jafnframt er úr gildi felld 12. gr. laga nr. 4/1960, 

um efnahagsmál. 

Gjört í Reykjavík, 9. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson.
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LÖG 
um skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Verðlaun Sonnings, sem Halldóri Laxness voru veitt í Danmörku snemma árs 

1969, skulu undanþegin tekjuskatti og útsvari. 

2. gr. 
Låg þessi öðlast þegar gildi. 

i Gjört i Reykjavík, 12. mai 1969. 

Kristjån Eldjårn. 

(L. S.) 
  
Magnús Jónsson. 

Nr. 42. . 12. maí 1969. 

LOG 

um afréttamálefni, fjallskil o. fl. 

Forseti ÍstanDs 

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

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 
Hver sýsla er fjallskilaumdæmi, er skiptist í fjallskiladeildir eftir hreppum, 

nema sýslunefnd hafi fallizt á aðra skiptingu. 
Kaupstaður telst til fjallskilaumdæmis þeirrar sýslu, sem kaupstaðarlandið 

hefur áður legið undir, og er sérstök fjallskiladeild innan þess. 

2. gr. 
Sýslunefnd hefur á hendi yfirstjórn allra afréttar- og fjallskilamála í sínu um- 

dæmi, en hreppsnefnd eða bæjarstjórn annast stjórn og framkvæmd þeirra í hverri 
fjallskiladeild. Þar sem tvö eða fleiri sveitarfélög eru ein fjallskiladeild, hafa sveitar- 
stjórnir þeirra í sameiningu á hendi stjórn og framkvæmd fjallskilamála í því upp- 
rekstrarfélagi, eftir því sem nánar er ákveðið í fjallskilasamþykkt eða af sýslunefnd. 

3. gr. 
Í fjallskilasamþykkt, er sýslunefnd setur, skal kveðið á um réttindi manna og 

skyldur að því er varðar afnot afrétta og annarra sameiginlegra sumarbeitilanda,
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fjallskil, smalanir heimalanda vor og haust, svo og um öll önnur atriði, er að fram- 

kvæmd fjallskila lúta. 
Fjallskilasamþykkt tekur ekki gildi, fyrr en staðfest hefur verið af ráðuneyti 

því, sem fer með landbúnaðarmál, enda komi ákvæði hennar eigi í bág við þessi lög. 

II. KAFLI 

Um afrétti og notkun þeirra. 

4. gr. 

Land, sem fjallskilaframkvæmd tekur til, skiptist í afrétti og heimalönd. Þar 

sem almenningar (óbyggðir) þurfa hreinsunar við, tekur og fjallskilaframkvæmd til 

þeirra, eftir því sem þörf krefur og nánar er fyrir mælt í lögum þessum. 

5. gr. 
Það skulu vera afréttir, sem að fornu hafa verið. Þó getur sýslunefnd ákveðið 

nýja afrétti eftir tillögum hreppsnefndar og með samþykki landeiganda. Enn fremur 
geta hreppsnefndir, með samþykki sýslunefndar, breytt takmörkum afrétta og lagt 
til þeirra land, er þær hafa full umráð yfir. Ekki verður afréttarland, þótt í einka- 
eign sé, gert að heimalandi, nema samþykki sýslunefndar komi til. Bæjarstjórn 
getur tekið upp nýjan afrétt fyrir kaupstað, breytt takmörkum afréttar og lagt til 
hans heimalönd eða landshluta einstakra jarða innan lögsagnarumdæmis kaupstað- 
arins, er kaupstaðurinn á eða hefur full umráð yfir. 

6. gr. 
Sýslunefnd semur, að fengnum upplýsingum sveitar- og bæjarstjórnar, skrá 

vfir alla afrétti, er héraðsbúar nota. Skal þar lýst merkjum þeirra og tekið fram, 
hvaða jarðir eiga upprekstur á hvern afrétt svo og hverjir séu afréttareigendur, ef 
um afrétt í einkaeign er að ræða. Skrá þessi gildir sem heimild fyrir upprekstrar- 
rétti hverrar jarðar í sýslunni, og verður henni ekki breytt, nema eftir tillögum 
sveitarstjórna og með samþykki jarðeiganda eða umráðamanns jarðar. Breytingar á 
afréttum eða réttindum yfir þeim skulu þegar færðar í afréttaskrá. Afréttaskrá skal 
geymd í skjalasafni sýslunnar. 

7. gr. 
Upprekstrarrétt á afrétt hrepps eða annars upprekstrarfélags eiga allir búfjár- 

eigendur, sem landsafnot hafa í hreppi eða á félagssvæði, nema þar frá sé, að fengnu 
samþykki jarðeiganda, gerð undantekning í fjallskilasamþykkt. 

Um skyldu til að reka búfé á afrétt fer eftir því, sem fyrir er mælt í fjallskila- 
samþykkt. 

8. gr. 
Um upprekstrarrétt á afréttarland, sem liggur undir einstaka jörð eða stofnun, 

fer eftir fornri venju eða samningum. 
Í fjallskilasamþykkt má setja ákvæði um, að í slíkt afréttarland megi eigi taka 

búpening til sumargöngu af utanhreppsmönnum, sem eigi hafa þar upprekstrar- 
rétt, nema með samþykki sveitarstjórnar, þar sem landið liggur. 

Um afréttargjald til eiganda afréttarlands fer eftir samningi eða, ef samkomu- 

lag næst ekki, eftir ákvörðun viðkomandi hreppsnefndar. Þó getur sá aðili, sem eigi 
vill una ákvörðun hreppsnefndar, krafizt mats dómkvaddra manna um gjaldhæð. 
Ákvörðun um hagatoll, hvort heldur ákveðinn er með samningi eða eftir mati, gildir 
aldrei fyrir lengri tíma en 6 ár i senn.
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9. gr. 
Nú rís ágreiningur um upprekstrarrétt eða notkun afréttar samkvæmt 8. gr., og 

skal þá, ef hreppsnefnd tekst eigi að miðla málum, vísa ágreiningnum til sýslu- 
nefndar, er úrskurðar málið. Urskurði sýslunefndar má skjóta til dómstóla. 

10. gr. 
Enginn má nota afrétt, sem eigi á þar upprekstrarrétt samkvæmt 7. eða 8. gr., 

nema viðkomandi sveitarstjórn eða sveitarstjórnir leyfi, eða landeigandi, ef um 
einkaeign á afréttarlandi samkvæmt 8. gr. er að ræða. Um slíkar leyfisveitingar, 
svo og um Sgjaldskyldu leyfishafa fyrir afréttarnot, skulu nánari fyrirmæli sett í 
fjallskilasamþykkt. 

11. gr. 
Enginn má hafa afnot afréttar fyrir sjálfan sig, svo sem grasnyt og hlunn- 

indi, nema hreppsnefnd leyfi. Eigi tekur þó ákvæði þetta til fiskveiði eða annarra 
hlunninda, sem í einkaeign eru, þótt í afrétti séu. 

12. gr. 
Nú eru beitilönd einstakra jarða notuð til upprekstrar eða sem sameiginlegur 

bithagi með líkum hætti og afréttir, og skal þá reglum laga þessara um afrétti beitt 
um þau eftir því, sem við getur átt og nánar er fyrir mælt í fjallskilasamþykkt. 

13. gr. 
Í fjallskilasamþykkt má setja ákvæði um, að ekki megi reka fé til afréttar á 

vori, fyrr en sveitarstjórn leyfir. 
Eftir að sveitarstjórn hefur ákveðið, að vorsmölun skuli lokið, og allt til fyrstu 

gangna, má enginn smala afrétt né gera afréttarbúpeningi ónæði, nema með leyfi 
viðkomandi sveitarstjórnar. 

14. gr. 
Telji hreppsnefnd eða bæjarstjórn afrétt ofsetinn, getur hún gripið til eftirtal- 

inna úrræða: 
a. Snúið sér til gróðurverndarnefndar sýslunnar, ef til er, ella landsræðslustjóra, 

og óskað álits um ástand landsins eða aðstoðar til gróðureflingar. 
b. Ákveðið, að fjallgöngur á hausti skuli færðar fram. 
c. Bannað, að stóðhross séu rekin í afrétti, enda séu þau þá undanþegin fjall- 

skilum. 

d. Átt frumkvæði að ítölu í afréttinn samkvæmt TIL. kafla laga þessara. 

15. gr. 
Nú eru tveir hreppar eða fleiri í fjallskiladeild (upprekstrarfélagsi) og þykir 

hreppsnefnd í einum þeirra nauðsyn til bera að ganga úr fjallskiladeildinni og 
stofna nýja, og boðar þá hreppsnefnd til fundar með búendum í hreppnum, sem upp- 
rekstur eiga, og lætur atkvæði ganga um málið. Verði % þeirra, er atkvæðisrétt eiga, 
því fylgjandi að ganga úr fjallskiladeildinni, tilkynnir hreppsnefnd það sýslunefnd, 
og getur hún þá breytt fjallskilasamþykkt að því er þetta varðar og ákveðið hreppn- 
um nýja skilarétt, ef þörf krefur. Sýslunefnd kýs þrjá óvilhalla menn í skiptanefnd, 
til að stýra skiptum á sameiginlegum eignum fjallskiladeildarinnar. Náist ekki sam- 
komulag aðila um þau skipti, að því er varðar lausafé og mannvirki, sker skipta- 
nefnd úr.
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Um skiptingu afréttalanda fer sem hér segir: 

a. Þar sem hver hreppur i fjallskiladeild þeirri, sem skipta á, hefur frá fornu fari 

annazt um fjallskil á ákveðnum afréttahluta og haft rétt til upprekstrar í hann, 

skal ákveða landamerki, þar sem leitamót hafa verið frá fornu fari, og færi 

sýslunefnd þau í afréttaskrá. 

b. Þar sem afréttur hefur verið leitaður sameiginlega, skal Landgræðsla Íslands 

fengin til að meta afréttinn gróðurmati og gera tillögur um skiptingu eftir regl- 

um IIL kafla þessara laga. Náist eigi samkomulag aðila um landamerki, sker 

skiptanefnd úr. Kostnað af störfum skiptanefndar og landgræðslunnar ber sá 

aðili, er skipta beiddist. Nú þykist annar hvor aðili vanhaldinn af úrskurði 

skiptanefndar í einhverju efni, og má þá skjóta honum til landbúnaðarráð- 

herra, sem tilnefnir þrjá menn í yfirskiptanefnd, og úrskurðar hún um ágrein- 

ingsatriði. Kostnað af störfum hennar bera aðilar að jöfnu. 

UL KAFLI 

Um ítölu. 

16. gr. 

Sýslunefndum er heimilt að gera samþykktir um ítölu í afrétti og heimalönd 

fyrir heilar sýslur, einstaka hreppa eða hreppshluta, að fullnægðum skilyrðum laga 

þessara, enda sé þess gætt að brjóta ekki í bága við lög um sauðfjárveikivarnir. 

17. gr. 

Hreppsnefnd getur krafizt ítölu á jörðum í hreppnum, nokkrum hluta hans 

eða í afréttarlöndum hreppsins, enda mæli gróðurverndarnefnd sýslunnar með, að 

ítala verði gerð. Skal þá boða búendur hreppsins eða hreppshlutans til fundar um 

málið. Sá telst búandi, er jörð hefur eða tiltekinn jarðarhluta til ábúðar eða fullra 

nytja. Skal þess getið í fundarboði, hver mál verði til umræðu. Fundur telst lög- 

mætur, ef fleiri sækja en helmingur atkvæðisbærra búenda hreppsins eða hrepps- 

hlutans. Hver maður hefur eitt atkvæði og eigi fleiri, þótt hann nytji eða búi á 

tveimur eða fleiri jörðum. Skrá skal í fundargerð, hve margir séu búendur á við- 

komandi svæði svo og hversu margir hafi greitt atkvæði um fundarefnið. Nú berst 

sveitarstjórn krafa frá a. m. k. % búenda innan sveitarfélags eða afmarkaðs sveitar- 

hluta um ítölu, og skal hún þá boða til fundar, sem að framan segir. 

Verði samþykkt með meiri hluta atkvæða á lögmætum fundi að óska þess, að 

ítala verði gerð í heimalönd eða afrétt, skal málið sent viðkomandi gróðurverndar- 

nefnd eða sýslunefnd til meðferðar. Nú er fellt við atkvæðagreiðslu að krefjast ítölu, 

og má þá taka málið upp aftur að tveim árum liðnum. 

18. gr. 

Ef verulegur samgangur búpenings er milli heimalanda jarða eða afrétta tveggja 

eða fleiri samliggjandi hreppa, getur fundur, sem haldinn er samkvæmt ákvæðum 

17. gr., gert kröfu um ítölu í lönd aðliggjandi sveitar- eða bæjarfélags. Slík krafa 

skal send viðkomandi sveitarstjórn, og er henni skylt að boða til fundar um málið 

innan fjögurra vikna frá þeim tíma, er krafan barst henni í hendur. Fer um lögmæti 

þess fundar svo sem fyrir er mælt í 17. gr. Fundarályktun skal, svo fljótt sem við 

verður komið, send oddvita sýslunefndar svo og oddvita hreppsnefndar í þeim 

hreppi, sem upptök átti að ítölukröfu. 

Nú fellir hreppur eða hreppshluti, að ítala sé gerð, og getur þá sá, er kröfuna 

gerði, skotið málinu til gróðurverndarnefndar, ef til er, ella til sýslunefndar, sem 

tekur ákvörðun um málið að fenginni umsögn landgræðslusljóra. 
A 32
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19. gr. 
Þegar gróðurverndarnefnd eða sýslunefnd hefur borizt fundarályktun um ítölu, 

samkvæmt 17. eða 18. gr., skal hún taka ákvörðun um, málið svo fljótt sem ástæður 
leyfa. 

Ítala skal gerð af þrem mönnum. Sýslumaður tilnefnir einn mann, og er sá for- 
maður nefndarinnar, Búnaðarfélag Íslands tilnefnir annan og landgræðslustjóri hinn 
þriðja. Varamenn skulu tilnefndir af sömu aðilum. 

20. gr. 
Ítala skal byggjast á beitarþolsrannsókn á viðkomandi landi samkvæmt 40. gr. 

laga nr. 17 24. apríl 1965, um landgræðslu. Ítala skal svo ákvörðuð, að fullskipað 

sé í land, en eigi ofskipað, með tilliti til beitarþols. Búfé skal lagt í einingar með 
hliðsjón af tillögum sérfræðinga Rannsóknastofnunar landbúnaðarins í fóðurfræði 
og beitarþolsrannsóknum. Ítölunefnd er heimilt að ákveða hlutfallstölu einstakra bú- 
fjártegunda, ef landið er mjög einhæft. 

Jörð, sem afgirt er fjárheldum girðingum, má undanþiggja ítölu í heimaland, 
enda mæli gróðurverndarnefnd (landgræðslustjóri) með undanþágu. Nú er hluti 
jarðar utan girðingar, og skal þá sá hluti háður ítölu. 

Til þess að ákvarðanir ítölunefndar séu gildar, þurfa allir nefndarmenn eða 
varamenn þeirra að greiða atkvæði. Afl atkvæða ræður úrslitum. 

21. gr. 
Ef innan ítöluumdæmis er kaupstaður eða kauptún, sem hefur umráðarétt jarð- 

næðis, er grasnyt fylgir, hefur kauptúnið sem heild beitarrétt í heimahögum og af- 
rétti í hlutfalli við beitiland jarðarinnar, eftir sömu reglum og um getur í 20. og 22. 
gr. Um rétt einstaklinga innan viðkomandi kaupstaðar eða kauptúns fer eins og um 
venjulegt sveitarfélag sé að ræða. Nú er kauptún í landi jarðar, sem er einkaeign, 
og skal þá við ítölu úthluta jörðinni í heild, þar með talið kauptúnið, því, sem henni 
ber í Þlutfalli við aðrar jarðir, en íbúar kauptúnsins semji hver fyrir sig við um- 
ráðamann jarðarinnar um beitarréttindi í heimalandi og afrétti. 

22. gr. 
Þegar ílölunefnd hefur lokið störfum, skal hún tilkynna viðkomandi sveitar- 

stjórn eða sveitarstjórnum úrskurð sinn, en sveitarstjórn tilkynnir hreppsbúum og 
hefur eftirlit með því, að eigi sé fleira búfé sett í afrétt eða heimalönd en ítölunefnd 
hefur ákveðið. Nú er fleira búfé í hreppnum en heimilt er að reka til afréttar, og 

ákveður þá sveitarstjórn, hve mikinn búpening megi reka í afrétt frá hverju ein- 
stöku býli. Skipting milli jarða í sveitarfélagi eða upprekstrarfélagi miðast við 
hlutfall þess beitarpenings, sem leyfilegt er að hafa í heimalöndum, hafi slíkt mat 

farið fram, ella við landverð jarðanna að frádregnum hlunnindum. Nota skal elzta 
fasteignamat, sem völ er á, en jafnframt tekið tillit til þeirra breytinga, sem kunn- 
ugt er að orðið hafi á beitarþoli lands, eftir að fasteignamat var gert. Sá, er ekki vill 
una úrskurði sveitarstjórnar, getur skotið málinu til ítölunefndar, og ræður afl at- 
kvæða úrslitum. 

Heimilt er sveitarfélagi, sem eigi fyllir ítölu sína í afréttarland, að leyfa öðru 
sveitarfélagi, sem á upprekstur í sameiginlegt afréttarland, að fylla ítöluna, enda 
komi gjald fyrir, sem ítölunefnd ákveður. Hafi ábúandi færra búfé í heimahögum 

en svarar ítölu hans, má hann taka af öðrum innan sama hrepps, en eigi utan, nema 
með samþykki sveitarstjórnar. Sama gildir um eyðijarðir, noti eigandi þær ekki 
fyrir eigin fénað. Hafi hreppsbúar ekki þörf nytjalandsins, en sveitarstjórn synjar
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jarðeiganda að taka fénað utanhrepps, getur hann krafizt beitarleigu eftir mati ítölu- 
nefndar. 

Nú hefur ítala verið ákveðin í afréttarland, og er þá sveitarstjórn heimilt að jafna 
niður fjallskilakostnaði í hlutfalli við ítölu hvers bylis. 

23. gr. 
Nú eru verulegar samgöngur búfjár í löndum tveggja eða fleiri samliggjandi 

lögsagnarumdæma, þannig að gróðurverndarnefnd eða sýslunefnd, sem vill ákveða 
ítölu í lönd sýslunnar, telur nauðsynlegt, að serð sé ítala í lönd nágrannahéraðs, og 
getur hún þá gert kröfu til landgræðslustjóra um, að málið verði tekið til meðferðar. 
Til þess að gera ítölu í land, sem er innan tveggja eða fleiri lögsagnarumdæma eða 
er eign fleiri en eins lögsagnarumdæmis, tilnefnir landbúnaðarráðherra einn mann 
í nefnd og er hann formaður, stjórn Búnaðarfélags Íslands tilnefnir annan og land- 
sræðslastjóri hinn þriðja. 

24. gr. 
Komi í ljós rýrð í afréttarfénaði og ætla megi, að ofbeit í afréttum eða öðrum 

sumarhögum valdi, skal stjórn Búnaðarfélags Íslands láta rannsaka málið. 

25. gr. 
Kostnaður við störf ítölunefndar greiðist af því sveitarfélagi, sem hlut á að 

máli. Nú er ítala gerð í lönd tveggja eða fleiri hreppa eða bæjarfélaga, og skiptist 
þá kostnaðurinn milli þeirra eftir meðaltalstölu búpenings síðastliðin fimm ár. Rísi 
ágreiningur um reikning ítölunefndar eða skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga, 

sker Búnaðarfélag Íslands úr. 

26. gr. 
Sá, er ekki vill una úrskurði ítölunefndar, getur krafizt yfirítölumats innan 

fjögurra vikna frá uppkvaðningu ítöluúrskurðar. Krafan sendist landbúnaðarráð- 
herra, sem skipar þrjá menn í yfirítölunefnd, og sé einn þeirra formaður. Starfar 
nefndin samkvæmt ákvæðum 20. gr. 

Kostnaður greiðist á sama hátt og segir í 25. gr., ef nefndin breytir ítölu um 10 
af hundraði eða meira, ella af þeim, er krafðist endurskoðunar. 

27. gr. 
Ef beitarþol lands breytist að dómi gróðurverndarnefndar, eða fimm ár eru liðin 

frá því, er ákvörðun um ítölu tók gildi, er skylt að taka ítöluna til endurskoðunar, 
ef þess er krafizt af a. m. k. % ábúenda í sveitarfélagi, sem hlut á að máli, eða af 

viðkomandi sýslunefnd. Skal þá ítölunefnd skipuð á ný eftir fyrirmælum laga 
þessara. 

Nánari ákvæði um ítölu má setja í fjallskilasamþykkt. 

IV. KAFLI 

Um ágang afréttarpenings o. fl. 

28. gr. 
Nú verða mikil brögð að ágangi búfjár úr afrétti í heimahaga, og getur þá sá, 

er fyrir verður, gert sveitarstjórn aðvart. Skal hún þá, ef um verulegan eða óeðlilegan 
ágang virðist að ræða, skipa fyrir um smölun ágangspenings og rekstur til afréttar 
eða skilaréttar. Kostnaður greiðist úr fjallskilasjóði eða sveitarsjóði þess hrepps eða 
hreppa, er afrétt þann nota, er ágangspeningur kom frá. Heimilt er þó í fjallskila-



Nr. 42. 252 12. maí 1969. 

samþykkt að ákveða að nokkru aðra skipan á skiptingu þessa kostnaðar. Sama gildir 
um kostnað við búfé, sem stendur við afréttargirðingar. 

29. gr. 
Nú verða eigendur eða ábúendur jarða, er að afrétti liggja, fyrir verulegum 

ágangi afréttarpenings, og geta þeir þá krafizt girðingar á milli afréttar og heima- 
landa sinna skv. 7. gr. laga nr. 10 25. marz 1965 (girðingarlaga). 

30. gr. 
Nú verður ágangur búfjár úr einu heimalandi í annað, og getur þá sá, er fyrir 

verður, kært til hreppstjóra. Stafi ágangurinn af búfé, sem vanrækt hefur verið að 
reka á fjall eftir fyrirmælum fjallskilasamþykktar, ber hreppsnefnd að sjá um, að 
eigendur reki fénaðinn til afréttar. Vanræki þeir það, lætur hún reka á þeirra kostn- 
að. Stafi ágangur hins vegar af búfé, sem heimilt er að hafa í heimahögum, ber 
sveitarstjórn að láta smala ágangsfénaði og reka þangað, sem hann á að vera, á 
kostnað eiganda, nema annað sé ákveðið í fjallskilasamþykkt. 

31. gr. 
Gangi búpeningur í engi, tún, garðlönd eða önnur afgirt svæði og valdi tjóni, 

skal eigandi gjalda ábúanda bætur. Sé um endurtekinn ágang sama búpenings að 
ræða, getur ábúandi sett hann inn og gert eiganda aðvart, enda hafi hann áður 
skorað á eiganda að afstýra frekari ágangi. Skal eiganda tilkynnt um innsetninguna 
samdægurs. Vitji eigandi eigi hins innsetta búpenings innan tveggja sólarhringa og 
greiði uslagjald samkvæmt mati tveggja manna, er hreppstjóri nefnir til, má hrepp- 
stjóri (bæjarfógeti) selja féð á opinberu uppboði. Uppboðsandvirðið, að frádregnu 
uslagjaldi og öðrum kostnaði, greiðir hreppstjóri búfjáreiganda. 

32. gr. 
Sé búpeningur settur inn, skal þess gætt, að hann sé ekki í svelti. Ef innsettur 

fénaður ferst eða verður fyrir slysi, greiðir sá, er inn setur, eiganda bætur. 

V. KAFLI 

Um göngur og réttir. 

33. gr. 
Í fjallskilasamþykkt skulu vera ákvæði um vorsmölun heimalanda og afrétta. 

34. gr. 
Á hvern afrétt skal gera tvennar almennar leitir hið fæsta á hverju hausti. Skal 

í fjallskilasamþykkt kveða nánar á um leitir á hverjum afrétti. 

35. gr. 
Öllum, sem búfé hafa undir höndum, sem fjallskilaskylt er, ber að taka þátt í 

göngum og hreinsun heimalanda samkvæmt fyrirmælum þessara laga og eftir því 
og á þann hátt, er sveitarstjórn mælir fyrir um á hverjum stað. Húsbændur skulu 
inna af höndum fjallskil fyrir heimamenn sína, nema sveitarstjórn leggi þau á þá 
sérstaklega. 

36. gr. 
Hver bóndi er skyldur að smala heimaland sitt á hausti samhliða leitum, ef 

sveitarstjórn mælir svo fyrir. Sama gildir um eigendur eyðibýla, þó að þeir eigi þar 
ekki fjárvon. Hlýði umráðamaður lands ekki fyrirmælum sveitarstjórnar, ber honum
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að greiða smölunarkostnað eftir mati sveitarstjórnar. Ekki verður umráðamaður 

lands þó krafinn um þátttöku í smölunarkostnaði, sé honum meinað að nota land 

sitt til sumarbeitar eða leigja það samkvæmt 8. gr. eða vegna búfjárveikivarna. 

Í fjallskilasamþykkt skal ákveða nánar, hvað skuli vera aðalleitir, er ákvæði 

þessi taka til. 

37. gr. 

Sveitarstjórn eða umboðsmaður hennar (fjallskilastjóri skipar fyrir um reglu- 

legar afréttargöngur og aðrar leitir samkv. fjallskilasamþykkt, sbr. 33. og 35. gr. 

Undanþiggja má fjallskilum að einhverju eða öllu leyti fénað, sem gengur Í örugg- 

um girðingum eða á eyjum. 
Í fjallskilasamþykkt má ákveða, að haustsmölun heimalanda verði metin til aðal- 

fjallskila að meira eða minna leyti, eftir því sem til hagar á hverjum stað. 

38. gr. 

Nú er jörð í eyði og land hennar ekki lagt til afréttar viðkomandi hrepps með 

samningum, og er þá eiganda eða umboðsmanni hans skylt að annast um hreinsun 

heimalands jarðarinnar vor og haust sem og önnur fjallskil, eins og byggð væri. 

Nú fellur sveitarfélag eða verulegur hluti þess úr byggð, og skal þá viðkomandi 

sýslunefnd sjá um, að fjallskil séu framkvæmd á eyðilöndum. Kostnaður við þau 

skiptist þannig, að eigendur bera %, hreppar þeir, er fjárvon eiga í löndunum, % og 

ríkið MM. Búnaðarfélag Íslands úrskurðar kostnaðarreikninga. 

39. gr. 

Fjallskilum í afréttum og öðrum sumarbeitarhögum skal jafnað niður á fjall- 

skilaskylda aðila í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds búpenings. Heimilt er þó að 

leggja hluta fjallskilakostnaðar á landverð jarða að frádregnu verði ræktaðs lands 

og hlunninda, enda séu um það ákvæði í fjallskilasamþykkt. 

40. gr. 

Hver fjallskiladeild ritar gerðabók og færir sérstakt bókhald. Skal fjallskila- 

reikningur endurskoðaður á sama hátt og sveitarsjóðsreikningur. 

Fjallskil skulu innt af hendi í vinnu, eftir því sem þörf krefur og við verður 

komið, ella goldin í peningum eftir mati sveitarstjórnar. 

Þeim kostnaði fjallskilasjóðs, sem ekki verður inntur af hendi með skyldu- 

vinnu og óvissar tekjur sjóðsins hrökkva ekki fyrir, er heimilt að jafna niður eftir 

fyrirmælum 39. gr. 
Fjallskilagjöld má taka lögtaki. 

41. gr. 

Nú vanrækir maður án lögmætra ástæðna að inna fjallskil af hendi, og skal 

hann bå, eftir ákvörðun hreppsnefndar eða bæjarstjórnar, auk greiðslu fyrir fjall- 

skilin, eins og þau eru metin, gjalda sekt í fjallskilasjóð, allt að helmingi af mats- 

verði fjallskilanna. 

42. gr. 

Þyki einhverjum sér gerð of mikil fjallskil, getur hann kært til hreppsnefndar 

eða bæjarstjórnar, er úrskurðar kæruna. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til 

sýslunefndar. Enginn getur með bví að kæra skotið sér undan að inna af hendi þau 

fjallskil, er honum voru gerð. 

43. gr. 
Sveitarstjórn getur ákveðið, að sérstakir kostnaðarliðir, sem af fjallskilum stafa, 

greiðist úr sveitarsjóði.
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44. gr. 
Í fjallskilasamþykkt skulu vera ákvæði, er tryggja eins vel og verða má, að 

göngur fari fram samtímis í löndum, er saman liggja og ekki eru aðgreind frá öðrum 
með girðingum, vötnum eða fjallgörðum. 

Nú verður ágangur fjár frá einu sveitarfélagi í annað eða frá einu fjallskila- 
umdæmi í annað, og getur þá sá, er fyrir verulegum ágangi verður, krafið hinn 
aðilann um gjald fyrir, eða að hann sendi menn í göngur, eftir því sem hæfilegt 
þykir miðað við gangnakostnað og usla í högum. Rétt er, að um þetta séu nánari 
ákvæði í fjallskilasamþykkt. 

45. gr. 
Sýslunefnd ákveður í fjallskilasamþykkt, hvar aðalréttir og aukaréttir skuli vera 

í fjallskilaumdæmi, að fengnum tillögum sveitarstjórna. Þar skal og tiltekið á sama 
hátt, hvaða leitarsvæði skuli gengin til hverrar réttar og hvaða daga göngur skuli 
gerðar á hverjum stað. Gangnadögum má þó breyta fyrir eitt haust í senn með sam- 
þykki sýslunefndar, enda sé þess gætt, ef göngum er flýtt eða frestað, að breytingin 
nái til þeirra leitarsvæða, er saman liggja. 

46. gr. 
Sveitarstjórn eða fjallskilastjórn ber að sjá um, að til sé á hverjum réttarstað 

hæfilega stór fjárrétt og nægilegt dilkrými við hverja rétt, svo og að réttinni sé vel 
við haldið. 

47. gr. 
Þegar byggja þarf rétt, er landeiganda skylt að leggja til land undir hana, þó 

ekki tún eða engi. 
Metnar skulu landeiganda bætur fyrir jarðrask í sambandi við nýbyggingu 

réttar eða endurbætur, og rétt á ábúandi á árlegu uslagjaldi fyrir átroðning vegna 
réttarhalds. 

48. gr. 
Nú er ákveðið að reisa eða endurbyggja almenningsrétt, og skal þá, ef ekki er 

öðruvísi ákveðið með samkomulagi aðila, kostnaður við bygginguna greiddur úr 
fjallskilasjóði viðkomandi fjallskiladeildar eða deilda. Heimilt er sveitarstjórn að 
jafna sérstaklega niður á fjallskilaskylda aðila gjaldi í fjallskilasjóð vegna réttar- 
byggingar, sbr. 39. gr. og 43. gr. Viðhald réttar greiðist með sama hætti. 

Nánari ákvæði má setja í fjallskilasamþykkt. 

VI. KAFLI 

Um hreinsun heimalanda eftir réttir. 

49. gr. 
Hreppsnefnd skal sjá um, að eftir réttir á haustum séu öll heimalönd rækilega 

smöluð samtímis, svo oft sem þurfa þykir, og að afbæjafé komist til réttra eigenda. 

50. gr. 
Skyldur er hver bóndi eða landráðandi að hirða fé það, sem finnst í heimalandi 

hans, eftir að fjallgöngum er lokið. Í fjallskilasamþykkt skal kveðið nánar á um 
skil afbæjarfjár.



12. maí 1969. 255 Nr. 42. 

VII. KAFLI 

Um eftirleitir og öræfaleitir o. fl. 

51. gr. 

Eftirleitir skal gera á afrétt, ef líklegt er, að þar leynist fé. Skal í fjallskilasam- 

þykkt kveða nánar á um eftirleitir. 

52. gr. 

Nú liggja öræfi, bar sem fjárvon kann að vera, að afréttum eða öðrum sumar- 

göngulöndum, og skal þá sýslunefnd eða nefndir hlutast til um, að þau séu leituð að 

minnsta kosti einu sinni á hausti. 

58. gr. 

Í fjallskilasamþykkt má heimila sveitarstjórn að láta lóga fé á hausti, er finnst 

í öræfaleitum. 

54. gr. 

Nú verður vart fjár í ógöngum, og er þeim þá skylt, er sér, að tilkynna það 

oddvita viðkomandi sveitarfélags. Skal hann þá leitast við að fá færa menn til að 

bjarga fénu, ef fært þykir. Sé björgun óframkvæmanleg eða of hættuleg að dómi 

björgunarmanns eða aðstæður það örðugar, að tvöfalt verð fjárins hrökkvi ekki fyrir 

björgunarkostnaði, er skylt að skjóta féð, sé það unnt. Takist björgun kinda úr slíkum 

ógöngum, greiðir eigandi kindar hálft verð hennar fyrir björgun, en sveitarsjóður, 

þar sem eigandi er heimilisfastur, hinn hluta kostnaðar. Náist kind eða kindur hins 

vegar ekki lifandi, skal sýslusjóður, þar sem björgunartilraun var gerð, bera kostnað 

vegna tilraunarinnar, enda samþykki sýslumaður reikninga. 

VIII. KAFLI 

Um meðferð ómerkinga og óskilafjár. 

55. gr. 

Hver sá, sem fjallskil innir af höndum, hvort heldur við smölun afrétta eða 

heimalanda, skal leitast við að handsama, svo fljótt sem verða má, ómerkinga, sem 

vart kann að verða, og auðkenna þá, ef þeir fylgja móður. 

Nú koma ómerkingar eða annað óskilafé til réttar, og skal þá draga það í sér- 

stakan dilk, þar sem menn eiga kost á að leiða mæður til ómerkinga og sanna eignar- 

rétt sinn á öðru óskilafé. 

56. gr. 

Ómerkingum og óskilafé, sem kemur fyrir í skilaréttum og ekki finnast eigendur 

að, skal þegar lógað í sláturhúsi, og sér hreppstjóri um, að svo sé gert. Áður en slíku 

fé er lógað, skal skrifa nákvæma lýsingu á því, þar sem getið sé marks og annarra 

einkenna, er eigendur gætu helgað sér það eftir. 

Óskilafé, sem fram kemur eftir réttir og ekki finnast eigendur að, eða ekki kemst 

til eigenda vegna fjarlægðar, skal fara með á sama hátt. 

Allt óskilafé, sem fargað er, skal lagt inn á reikning, þannig að greiða megi út 

verð hverrar kindar, ef eigandi finnst. 

Annan óskilapening, svo sem hross og naulgripi, skal hreppstjóri selja á opin- 

beru uppboði með 12 vikna innlausnarfresti. Nánari ákvæði má setja í fjallskila- 

samþykkt.
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57. gr. 
Fyrir árslok skulu hreppstjórar birta í Lögbirtingablaði tilkynningu um 

förgun óskilafjár, hver í sínum hreppi, eða um sölu, ef um óskilahross eða nautgripi 
er að ræða. Skal í tilkynningu greint mark og auðkenni hverrar skepnu, eftir því 
sem kostur er, og skorað á rétta eigendur að gefa sig fram og sanna rétt sinn innan 
tiltekins tíma. 

58. gr. 
Af sláturverði ómerkinga og annars óskilafjár og andvirði seldra hrossa og naut- 

gripa greiðist áfallinn kostnaður. Eftirstöðvar andvirðis greiðast eiganda, ef hann 
sannar eignarrétt sinn innan tiltekins tíma, ella í fjallskilasjóð eða sjóði þeirra 
fjallskiladeilda, þar sem óskilapeningurinn kom fyrir. 

59. gr. 
Nánari fyrirmæli um meðferð og förgun ómerkinga og annars óskilapenings má 

setja Í fjallskilasamþykkt. 

IX. KAFLI 

Um mörk og markaskrár. 

60. gr. 
Fjármörk eru: eyrnamörk, hornamörk og brennimörk. Hver fjáreigandi er 

skyldur að hafa glöggt eyrnamark á fé sínu. Lömb skulu mörkuð, þau er til næst, 
fyrir lok tólftu viku sumars. Skylt er hverjum fjáreiganda að hafa hreppsmerki á 
fé sínu, brennimark á vinstra horni, ef fé er hyrnt, en ella plötu í vinstra eyra, með 

sömu stöfum og hreppsbrennimarkið. Þó má í fjallskilasamþykkt veita undanþágu 
frá þessu ákvæði, þar sem fjársamgöngur eru litlar og fé er ekki rekið til afrétta. 

61. gr. 
Sauðfé og annan búpening skal draga eftir mörkum. Markið helgar markeig- 

anda kind, nema sannist, að annar eigi. Enginn má draga sér kind, sem eigi ber hans 
rétta mark. Ef kind er með brennimarki eða hornamarki annars manns en þess, 
sem eyrnamarkið á, skal sá talinn eigandi, sem á brennimarkið eða hornamarkið, og 
skal hann þá, ef eigandi eyrnamarksins krefst, sera grein fyrir, hvernig hann er að 
henni kominn. Kind, sem hefur eyrnamark eins, brennimark annars og hornamark 
hins þriðja, skal talin eign þess, er brennimarkið á. Þó skal hann, ef krafizt er, 
gera grein fyrir, hvernig hann hefur eignazt kindina. Enginn má nota mark annars 
manns, nema leyfi hans komi til. 

Um hrossamörk og skil á hrossum skulu, þar sem ástæða þykir til, vera sér- 
ákvæði í fjallskilasamþykkt. 

62. gr. 
Mörk ganga að erfðum. Gefa má mark svo og selja. Taka má upp nýtt mark, 

gerðarmark, enda hafi eigi annar maður í því héraði eða hinum næstu sams konar 
mark eða svo svipað, að hætt sé við misdrætti. 

Í fjallskilasamþykkt má ákveða, hvers konar mörk megi taka upp, svo og banna 
tiltekin mörk, ef mikil soramörk eru. 

63. gr. 
Skylt er markeiganda að tilkynna mark sitt til prentunar í markaskrá fjallskila- 

umdæmisins. Mark, sem hvorki er prentað í gildandi markaskrá né heldur auglýst 

í Lögbirtingablaði, sbr. 66. gr., skal talið niður fallið, og er þá öðrum heimilt að taka 
það upp. Þó skal sá, er áður átti mark, eiga forgangsrétt til marksins, ef hann tekur 
það upp innan 8 ára.
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64. gr. 

Nú tilkynna tveir eða fleiri fjáreigendur sama mark til prentunar í markaskrá, 

og skal þá erfðamark að öðru jöfnu ganga fyrir kaupamarki eða gerðarmarki. Að- 

fluttur maður skal breyta marki sínu, þótt erfðamark sé, ef sammerkt á eða ná- 

merkt í sama afréttarfélagi. 

Nú á maður kaupamark eða gjafamark, en annar sams konar gerðarmark, og 

skal þá sá af bregða, er gerðarmark á, en ef báðir eiga erfðamark, skal sá hafa, 

er á það markið, sem lengur hefur gengið í erfð. 

65. gr. 

Stjórn hvers fjallskilaumdæmis skal sjá um prentun á markaskrá fyrir um- 

dæmið. Markaskrár skulu prentaðar samtímis um land allt, og eigi sjaldnar en 8. 

hvert ár. Skal hin fyrsta samtíma prentun fara fram tveimur árum eftir að lög 

þessi taka gildi. Skal hver markeigandi koma marki sínu eða mörkum í viðkom- 

andi markaskrá og borga fyrir, eftir því sem stjórn fjallskilaumdæmis ákveður. 

Stjórn fjallskilaumdæmis felur ákveðnum manni, markaverði, umsjón með 

mörkum og gerð markaskrár. Skal markavörður annast söfnun marka og sjá um 

útgáfu markaskrár. Skulu markaverðir samliggjandi fjallskilaumdæma hafa samráð 

um markaskrár til þess að forðast sammerkingar. 
Stjórnir fjallskilaumdæma geta sameinazt um útgáfu markaskrár, þar sem það 

bykir henta. 
Í fjallskilasamþykkt ber að setja nánari ákvæði um gerð og útgáfu markaskrár. 

Þar má einnig setja fyrirmæli um ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir sammerk- 

ingar. 

66. gr. 

Eigendaskipti að marki skulu tilkynnt markaverði, er birtir um það tilkynn- 

ingu í Lögbirtingablaði á kostnað hins nýja eiganda. Sama gildir, ef maður flyzt 

milli fjallskilaumdæma eða tekur upp nýtt mark. Geri markavörður ekki athuga- 

semdir við markið, skal hann þegar senda tilkynningu um það til sveitarstjórna Í 

nálægum sveitarfélögum innan sýslu og utan. 

X. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

67. gr. 
Brot gegn ákvæðum laga þessara, reglugerða og samþykkta, sem settar verða 

samkvæmt þeim, varða sektum frá kr. 5000.00 til 50 000.00, og skal fara með mál út 

af þeim að hætti opinberra mála. 

68. gr. 
Låg þessi koma til framkvæmda 1. júlí 1969. 
Frá sama tíma eru úr gildi felld eftirtalin lagaákvæði: 

Jónsbók, Landsleigubálkur, 33., 34., 46., 47., 48., 49. og 53. kap. 

Réttarbót Eiríks konungs frá 2. júlí 1294, 5., 39. og 44. gr. 
Lög nr. 39/1959, um ítölu. 

Enn fremur öll önnur lagaákvæði, er kunna að brjóta í bág við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 
A 33
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LÖG 

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

Forseti ISLANDS 

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

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

minka næstu 5 ár. Jafnframt er bannað að eitra fyrir þessi dýr á sama tímabili. 
Heimilt er þó veiðistjóra eða sérstökum trúnaðarmönnum hans, að fengnu leyfi 

landbúnaðarráðuneytisins, að eitra fyrir yrðlinga inni í grenjum, þar sem sérstak- 
lega erfiðar aðstæður torvelda vinnslu þeirra með öðrum hætti. 

Lyfjaverzlun ríkisins skal láta veiðistjóra í té eitur í þessu skyni, eftir fyrir- 
mælum heilbrigðismálaráðuneytisins. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 44. . 12. maí 1969. 
LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Árskógshreppi Hauganesland. 

Forseti Ístanns 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Árskógshreppi land það, sem tilheyrir Hauga- 

nesi í þeim hreppi, fyrir það verð, er um semst eða verður ákveðið samkvæmt mati 
dómkvaddra manna. 

Hreppsnefnd Árskógshrepps er óheimilt að selja öðrum en ríkissjóði umrætt 

land eða hluta af því. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 12. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 

um heimild fyrir hreppsnefndina í Kirkjubæjarhreppi í Vestur-Skaftafellssýslu 

til að selja jörðina Þykkvabæ I í Landbroti. 

Forseti ÍsLanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Hreppsnefndinni í Kirkjubæjarhreppi í Vestur-Skaftafellssýslu er heimilt að selja 

Ingu Þórarinsdóttur, húsfreyju að Þykkvabæ I, jörðina Þykkvabæ I í Landbroti 

fyrir það verð, sem um semst eða verður ákveðið eftir mati dómkvaddra manna. 

Jörðin skal vera séreign Ingu Þórarinsdóttur skv. kaupmála, er gerður verður að 

lögboðnum hætti. 

Kaupandi jarðarinnar, Inga Þórarinsdóttir, skal gera jörðina Þykkvabæ I að 

ættaróðali samkvæmt ákvæðum I. kafla laga um ættaróðal og óðalsrétt. 

2. gr. 

Hreppsnefndin skal sjá svo um, að söluverði jarðarinnar verði varið Í sem nán- 

ustu samræmi við tilgang gjafabréfs hjónanna Helga Þórarinssonar og Höllu Ein- 

arsdóttur. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ingólfur Jónsson. 

17. maí 1969. . Nr. 46. 

FORSETABREF 

. um þinglausnir. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: 

Alþingi, 89. löggjafarþing, hefur lokið störfum. 
Mun ég því slíta Alþingi í dag, laugardaginn 17. maí 1969. 

Gjört í Reykjavík, 17. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Bjarni Benediktsson.
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LÖG 

um breyting á áfengislögum, nr. 58 24. apríl 1954. 

Forseti ÍSLANDS 

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

1. gr. 
Í stað orðanna „Áfengisverzlun ríkisins“ í 3. gr. laganna komi: Áfengis- og tó- 

baksverzlun ríkisins. 

9 gr 
mi . 

Í stað orðanna „Áfengisverzlun ríkisins“ í 2. mgr. 5. gr. laganna komi: Áfengis- 
og tóbaksverzlun ríkisins. 

3. gr. 
Í stað orðanna „Áfengisverzlun ríkisins“ í 9. gr. laganna komi: Áfengis- og tó- 

baksverzlun ríkisins. 

4. gr. 
Í stað orðanna „Áfengisverzlun ríkisins“ í 11. gr. laganna komi: Áfengis- og tó- 

baksverzlun ríkisins. 

5. gr. 
12. gr. laganna breytist sem hér segir: 

a. 1—-4. mgr. orðist svo: 
Dómsmálaráðherra er heimilt að veita veitingahúsum leyfi til vínveitinga, 

þegar eftirtalin skilyrði eru fyrir hendi: 
a. Að veitingahúsið hafi á boðstólum mat og fjölbreytta óáfenga drykki við 

hóflegu verði. 
b. Að veitingahúsið sé fyrsta flokks, að því er snertir húsakynni, veitingar og 

þjónustu. 
Þriggja manna nefnd skal dæma um, hvaða veitingahús fullnægja ákvæð- 

um b-liðar 1. mgr. Skal áfengisvarnaráð tilnefna einn mann í nefndina, Sam- 
band veitinga- og gistihúsaeigenda einn mann, en dómsmálaráðherra skipar 
formann nefndarinnar án tilnefningar. 

Áður en vínveitingaleyfi er veitt, skal leita umsagnar bæjarstjórnar eða 
sýslunefndar í þeim kaupstað eða sýslu, er í hlut á, og er ráðherra óheimilt 
að veita slíkt leyfi, ef hlutaðeigandi bæjarstjórn eða sýslunefnd reynist leyfis- 
veitingu mótfallin. 

Utan kaupstaða er einungis heimilað að veita vínveitingaleyfi á þeim árs- 
tíma, sem heimsóknir erlendra ferðamanna eru að jafnaði mestar, þ. e. frá 
1. júní til 30. september. 

b. 6. mgr. falli niður. 
6. gr. 

Í stað orðanna „Áfengisverzlun ríkisins“ í 1. mgr. 13. gr. laganna komi: Áfengis- 
og tóbaksverzlun ríkisins. 

7. gr. 
14. gr. laganna breytist sem hér segir: 

a. Í stað orðanna „1. maí, 17. júní, 1. desember og sumardaginn fyrsta“ í 1. mgr. 
komi: sumardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst.
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b. Í stað orðanna „Áfengisverzlun ríkisins“ í 2. mgr. komi: Áfengis- og tóbaks- 

verzlun ríkisins. 

c. Við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Á sama hátt er lögreglustjórum heimilt, ef sérstaklega stendur á, að banna 

um stundarsakir afhendingu áfengissendinga, þar á meðal úr pósti. 

8. gr. 

Í stað orðsins „Áfengisverzlunin“ í 2. mgr. 15. gr. laganna komi: Áfengis- og tó- 

baksverzlun ríkisins. 

9. gr. 

16. gr. laganna orðist svo: 

Áfengi má ekki afhenda né veita neinum, sem er bersýnilega ölvaður. 

Óheimilt er að selja þeim manni áfengi, er sekur hefur gerzt um óleyfilega sölu 

eða bruggun áfengis. Skylt er að tilkynna útsölustöðum Áfengis- og tóbaksverzlunar 

ríkisins jafnóðum, hverjir gerzt hafa sekir um óleyfilega sölu eða bruggun áfengis. 

Yngri mönnum en 20 ára má ekki selja, veita eða afhenda áfengi með nokkrum 

hætti. Ávallt þegar ástæða er til að ætla, að kaupandi eða viðtakandi áfengis hafi 

ekki náð þessum aldri, skal sá, sem selur, veitir eða afhendir það, láta hlutaðeiganda 

sanna aldur sinn á þann hátt að sýna nafnskirteini með mynd eða á annan fullnægj- 

andi hátt. 
Áfengisauglýsingar eru bannaðar. 
Nánari ákvæði skal setja í reglugerð. 

10. gr. 

17. gr. laganna breytist sem hér segir: 

a. Í stað orðsins „Áfengisverzlunin“ komi: Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins, og 

í stað orðanna „Áfengisverzlunar ríkisins“ komi: Áfengis- og tóbaksverzlunar 

ríkisins. 
b. Við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Áfengissendingar skulu greinilega merktar þannig, að séð verði á umbúðum, 

að innihald sendingarinnar sé áfengi ætlað til neyzlu. Nú leikur vafi á, hvort 

áfengi sé i sendingu, og skal þá hlutaðeigandi afgreiðslumaður, þar á meðal póst- 

afgreiðslumaður, neita að taka við sendingu. 

11. gr. 

Við 19. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Ökumönnum leigubifreiða og annarra almenningsbifreiða er bannað að taka 

ölvuð ungmenni yngri en 20 ára til flutnings i bifreiðum sínum eða leyfa þeim 

áfengisneyzlu þar. Þó skal heimilt að flytja slík ungmenni án tafar til heimila þeirra, 

til lögregluyfirvalda og á sjúkrahús. Þá er ölvaður maður óskar flutnings með leigu- 

bifreið eða annarri almenningsbifreið, eða farþegi í slíku farartæki neytir áfengis 

í því, skal bifreiðarstjóri krefjast þess, að hlutaðeigandi sanni aldur sinn með nafn- 

skírteini með mynd eða á annan fullnægjandi hátt, ef hann hefur ástæðu til að ætla, 

að hlutaðeigandi hafi ekki náð 20 ára aldri. 

12. gr. 

Við 20. gr. laganna bætast tvær nýjar málsgreinar, svo hljóðandi: 

Bannað er að bera með sér áfengi inn á veitingastaði, annað en það, sem þangað 

er flutt til heimilla veitinga. Á sama hátt er bannað að bera með sér áfengi út af 

veitingastað.
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Ungmennum yngri en 18 ára er óheimil dvöl eftir kl. 8 að kvöldi á veitingastað, 
þar sem vinveitingar eru leyfðar, nema í fylgd með foreldrum sínum eða maka. 
Dyraverðir, eftirlitsmenn og framreiðslumenn skulu láta ungmenni, er koma á slíka 
staði eða dveljast þar eftir kl. 8 að kvöldi án samfylgdar foreldra sinna eða maka, 
sanna aldur sinn á þann hátt að sýna nafnskírteini með mynd eða á annan fullnægj- 
andi hátt, enda sé ástæða til að ætla, að hlutaðeigandi hafi ekki náð 18 ára aldri. 

13. gr. 
2. málsl. 2. mgr. 26. gr. laganna orðist svo: 
Um ákvörðun launa hans fer eftir ákvæðum laga um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna. 

14. gr. 
29. gr. laganna orðist svo: 
Af ágóða Áfengis- og tóbaksverzlunar ríkisins skal árlega leggja í gæzluvistar- 

sjóð framlag, eins og ákveðið er í lögum um meðferð ölvaðra manna og drykkju- 
sjúkra (nr. 39 19. maí 1964), og fer um meðferð fjár þessa eftir ákvörðun heil- 
brigðisstjórnar, sbr. nefnd lög. 

15. gr. 
Við 30. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Dómsmálaráðherra er heimilt að fela félagsmálaráði Reykjavíkur störf áfengis- 

varnanefndar í Reykjavík að nokkru eða öllu leyti. Ráðherra kveður nánara á um 
starfssvið nefndanna að þessu leyti í reglugerð. 

Nú ákveður sveitarstjórn utan Reykjavíkur að stofna félagsmálaráð, og getur 
þá dómsmálaráðherra með sama hætti falið því störf áfengisvarnanefndar að nokkru 
eða öllu leyti. 

16. gr. 
33. gr. laganna breytist sem hér segir: 

a. Sektarákvæði í 1. mgr. 1. tölul. breytist þannig, að í stað „4000—-20000“ komi: 
10000—50000, í stað „8000—-40000“ komi: 20000—100000, og í stað „16000— 
80000“ komi: 40000—-200000. 

b. 4. mgr. 1. tölul. orðist svo: 
Flytji skip hingað ólöglega áfengi, svo að telja megi það verulegan hluta 

af farmi þess, er heimilt að gera skipið upptækt handa ríkissjóði með dómi. 
c. Sektarákvæði í 2. tölul. breytist þannig, að í stað „400—-12000" komi: 1000— 

30000. 

17. gr. 
Sektarákvæði í 34. gr. laganna breytist þannig, að í stað „„2000—-20000“ komi: 

5000—-50000. 

18. gr. 
Sektarákvæði í 36. gr. laganna breytist þannig, að í stað „2000—-20000“ komi: 

5000-—50000. 

19. gr. 
Sektarákvæði í 37. gr. laganna breytist þannig, að í stað „800—-8000“ komi: 

2000—-20000, og í stað „„1600—-20000“ komi: 4000—50000. 

- 20. gr. 
"38. gr. laganna orðist svo: 

Misnoti veitingamaður, sem leyfi hefur til áfengisveitinga, leyfi sitt með því að 
veita áfengi á öðrum tímum eða á annan hátt en honum er heimilt, eða aðrar vinteg-
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undir, svo og með því að selja eða afhenda áfengi, án þess að neytt sé á staðnum, 

eða hann brýtur á annan hátt fyrirmæli, sem um áfengisveitingar gilda, varðar það 

refsingu samkvæmt 39. gr. og leyfissviptingu samkvæmt 40. gr. 

21. gr. 

Sektarákvæði í 39. gr. laganna breytist þannig, að í stað „800-—-8000“ komi: 2000— 

20000, og í stað „1600—-20000“ komi: 4000—50000. 

22. gr. 

40. gr. laganna breytist sem hér segir: 

a. Í stað orðanna „veitingasölu eða gistihúshalds samkvæmt lögum nr. 21 15. júni 

1926“ í 1. mgr. komi: veitingastarfsemi eða gististaðahalds samkvæmt lögum um 

veitingasölu og gististaðahald o. fl. (nr. 53 20. apríl 1963). 

b. Sektarákvæði í niðurlagi greinarinnar breytist þannig, að í stað „200—-4000“ 

komi: 500--10000. 

23. gr. ga
 

41. gr. laganna orðist svo: 

Brot gegn ákvæðum 16. gr. varða sektum frá 500—5000 kr., nema annað sé 

ákveðið hér á eftir. 
Sala eða veitingar og hvers konar afhending áfengis til ungmenna yngri en 20 

ára varðar sektum frá 1000—-20000 kr. 

Áfengi, sem ungmenni yngri en 20 ára hafa undir höndum, skal gert upptækt. 

24. gr. 

Sektarákvæði í 1. mgr. 42. gr. laganna breytist þannig, að í stað „200—8000“ 

komi: 500—-20000, og í stað „„400—16000“ komi: 1000—40000. 
Við 42. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 

Brot gegn 5. málsgr. 19. gr. varða sektum frá 500—-4000 kr. 

25. gr. 

43. gr. laganna orðist svo: 

Brjóti nokkur ákvæði 1. málsgr. 20. gr., varðar það veitingasala, ef það er með 

vitund hans, 500—-10000 króna sekt og neytanda 500--5000 króna sekt. Þriðja brot 

varðar veitingasala missi veitingaleyfis. 
Brot gegn 2. málsgr. 20. gr. varða félagsstjórn, þjónustumenn og neytendur 

500—-20000 kr. sektum. 
Brot gegn 3. málsgr. 20. gr. varða sektum frá 500—-4000 kr. Áfengi, sem borið 

er ólöglega inn á veitingastað eða út af honum, skal gert upptækt. 

Brot gegn 4. málsgr. 20. gr. varða ungmenni áminningu eða sektum frá 100--500 

kr., en veitingamann sektum frá 800—6000 kr. 

26. gr. 
44. gr. laganna orðist svo: 
Brot gegn 21. gr. varða sektum frá 500—-5000 kr., nema þyngri refsing liggi við 

að öðrum lögum. 
Áfengi í vörzlu þeirra, sem brotlegir gerast samkv. þessari grein, skal gert upptækt. 

27. gr. 

Sektarákvæði í 45. gr. laganna breytist þannig, að í stað „400--2000“ komi: 1000-- 

5000 og í stað „800—-4000“ komi: 2000—-10000.
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28. gr. 
Sektarákvæði í niðurlagi 46. gr. laganna breytist þannig, að í stað „200—16000“ 

komi: 500—40000. 

29. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1969. 

30. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella meginmál þeirra inn í áfengislög, 

nr. 58 24. april 1954, og gefa þau út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 17. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Jóhann Hafstein. 

Nr. 48. . 17. maí 1969. 
LÖG 

um viðauka við lög nr. 80 15. ágúst 1966, um kísilgúrverksmiðju við Mývatn. 

Forseti ÍsLanDs 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að leggja fram allt að 150 milljónir króna af fé ríkis- 

sjóðs sem hlutafé í Kísiliðjunni h.f. við Mývatn til viðbótar því framlagi, sem heim- 
ilað var með ákvæðum 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 80 15. ágúst 1966, um kísilgúr- 
verksmiðju við Mývatn. Er ríkisstjórninni jafnframt heimilt að taka lán í þessu 
skyni. 

Ákvæði 5. mgr. 4. gr. nefndra laga gilda ekki um þau hlutabréf í Kísiliðjunni h.f., 
sem ríkissjóður kann að verða skráður fyrir við aukningu hlutafjár umfram upp- 
haflegt stofnfé félagsins. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 17. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) FA 
Jóhann Hafstein,
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LOG 

um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um lækningaleyfi o. fl. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
2. gr. orðist svo: 

Þeir eiga rétt á ótakmörkuðu lækningaleyfi og að heita læknar, er lokið hafa 

prófi við læknadeild Háskóla Íslands og framhaldsnámi í sjúkrahúsi eftir reglum, 

sem læknadeild setur og ráðherra staðfestir. 
Framhaldsnámi samkv. 1. mgr. skal lokið hér á landi eða erlendis við sjúkra- 

hús, sem fullnægir skilyrðum til þess að dómi heilbrigðisstjórnar, að fengnum til- 

lögum læknadeildar háskólans. 
Þeir einir geta hlotið lækningaleyfi, sem eru íslenzkir ríkisborgarar, hafa ekki 

verið sviptir lækningaleyfi samkvæmt lögum þessum og eru lögráða, enda mæli 
læknadeildin og landlæknir með leyfisveitingunni. Ráðherra getur þó veitt tíma- 
bundið lækningaleyfi mönnum, sem ekki eru Íslenzkir ríkisborgarar, ef þeir full- 
nægja ákvæðum 1. mgr. 3. gr., hafa lokið prófi í læknisfræði frá viðurkenndum 
háskóla og hafa nægilega kunnáttu í töluðu og rituðu íslenzku máli að dómi land- 

læknis, enda sé um að ræða tiltekið læknisstarf, er enginn íslenzkur læknir hefur 

fengizt til að gegna. 
Læknadeildin eða landlæknir mega ekki mæla með lækningaleyfi til handa 

þeim, sem eru heilsulausir á þann hátt andlega eða líkamlega, að stafað geti hætta 
af þeim við læknisstörf, eða þeir fyrir það séu ófærir eða litt hæfir til læknisstarfa, 
eða kunnir að drykkjuskaparóreglu eða eiturlyfjanotkun eða hafa kynnt sig að 
alvarlegu hirðuleysi og ódugnaði í störfum sínum. 

Heimilt er að synja manni um lækningaleyfi, ef ákvæði 2. mgr. 68. gr. al- 
mennra hegningarlaga á við um hagi hans. 

Ráðherra er heimilt að gera það að skilyrði fyrir ótakmörkuðu lækningaleyfi, 
að umsækjendur hafi gegnt læknishéraði eða aðstoðarlæknisstörfum hjá héraðslækni 

allt að 6 mánuði að loknu námi. 

2. gr. 
2. mgr. 3. gr. orðist svo: 
Um meðmæli samkv. þessari grein ber læknadeild og landlækni að gæta hins 

sama og tekið er fram í 4. mgr. 2. gr. 

3. gr. 
Á eftir IV. kafla, 21. gr., komi nýr kafli, er verður V. kafli, 22—-26. gr., svo 

hljóðandi: 

Sérákvæði um ávísanir lækna á ávana- og fíknilyf. 

22. gr. — Nú telur landlæknir rökstudda ástæðu til að hafa eftirlit með 
ávísunum læknis á tiltekin ávana- og fíknilyf, og getur ráðherra þá eftir tillögu 
landlæknis lagt fyrir lækninn að halda skrá yfir ávísanirnar og skrá þar m. a. 
nafn, aldur og heimilisfang sjúklings, heiti, magn og útgáfudag ávísaðra lyfja 
og tilefni notkunar þeirra. Um skráninguna og skil á skýrslum vegna hennar 
fer að öðru leyti eftir nánari ákvörðun ráðherra. 

A 34
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Ákvæði fyrstu málsgreinar taka einnig lil eigin notkunar lækna á ávana- 
og fíknilyfjum. 

Ráðherra ákveður, að fengnum tillögum landlæknis, hvaða lyf skuli teljast 
ávana- og fíknilyf samkv. þessum kafla. 

23. gr. — Ef læknir sá, sem á hefur verið lögð skráningarskylda samkv. 
22. gr., hlítir ekki fyrirmælum þar að lútandi eða verður uppvís að því að ávísa 
(sjálfum sér eða öðrum) ávana- og fiknilyfjum, þannig að óhæfilegt þykir, 
leggur landlæknir málið fyrir ráðherra. Er ráðherra þá heimilt, að fenginni um- 
sögn læknadeildar háskólans, að svipta lækninn leyfi til að ávísa slíkum lyfj- 
um, öllum eða einstökum flokkum þeirra, enda þyki ekki ástæða til að beita 

ákvæðum 20. gr. 

Nú verður læknir, sem ekki hefur verið lögð á skráningarskylda samkv. 
22. gr, uppvís að því að ávísa sjálfum sér óhæfilegu magni ávana- og fíknilyfja, 
og þykir atferli hans alvarlegra eðlis en svo, að skráningarskyldu verði beitt, 
og má þá svipta hann leyfi samkv. fyrstu málsgr. Þó skal lækninum gefinn 
kostur á að skýra málstað sinn munnlega, áður en leyfissvipting fer fram, en 
að Öðru leyti fer um málsmeðferð og fyrirvara eftir ákvæðum fyrstu málsgr. 

24. gr. — Læknir getur afsalað sér rétti til að ávísa ávana- og fíknilyfjum 
eða tilteknum flokki (flokkum) slíkra lyfja um tiltekinn eða ótiltekinn tíma. 

25. gr. — Nú hefur læknir ekki leyfi til að ávísa ávana- og fíknilyfjum 
samkv. ákvæðum 23. eða 24. gr., og má hann þá með leyfi ráðherra og að höfðu 
samráði við landlækni semja við annan lækni um að annast nauðsynlegar ávís- 
anir slíkra lyfja. 

26. gr. — Læknir, sem sviptur hefur verið leyfi til að ávísa ávana- og 
fiknilyfjum, getur fengið til þess leyfi á ný, að fengnum tillögum landlæknis og 
læknadeildar háskólans. 

4. gr. 
V. kafli laganna verður VI. kafli, og 22. gr. verður 27. gr. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi lög nr. 51 30. maí 1942, 

lög nr. 27 21. maí 1960 og lög nr. 26 23. marz 1961, öll um breyting á 2. gr. laga 
um lækningaleyfi o. fl., nr. 47/1932. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra ásamt 
meginmáli laga nr. 8 15. febr. 1964 inn í lög nr. 47 23. júní 1932 og gefa þau út 
svo breytt með fyrirsögninni: Læknalög. 

Gjört í Reykjavík, 17. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Jóhann Hafstein .
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 49 29. apríl 1967, um skólakostnað. 

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

bykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 1. málsgr. 29. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Rekstrarkostnaði héraðsskóla, sem reistir hafa verið af ríki og sveitarfélögum 

og ekki hafa verið afhentir samkvæmt lögum nr. 34 18. apríl 1962, skal, ef hlutað- 
eigandi sveitarfélög óska, skipta eftir ákvæðum laga nr. 41 17. maí 1955, og gilda 
ákvæði þeirra laga um rekstrarkostnað einnig fyrir skólaárið 1968—1969.   

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 19. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason. 

19. maí 1969. = Nr. 51. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 60/1957, um Háskóla Íslands. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Á eftir 37. gr. laganna komi ný málsgrein, svofelld: 
Stofna skal við Háskóla Íslands prófessorsembætti í ættfræði, sem tengt sé við 

nafn Einars Bjarnasonar, ríkisendurskoðanda. Prófessorinn skal taka við störfum 
æviskrárritara samkv. lögum nr. 30 24. marz 1956, eftir því sem nánar verður fyrir 
mælt af menntamálaráðuneytinu, að fenginni umsögn háskólaráðs. Hann flytur 

fyrirlestra við háskólann og hefur þar á hendi kennslu samkv. því, er háskólaráð 
ákveður, sbr. 18. gr. laga nr. 60/1957. Prófessorinn á sæti í lagadeild. Ákvæði 13. gr. 
laga nr. 38 14. apríl 1954, um aldurshámark starfsmanna ríkisins, eiga við embætti 

þetta. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 19. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Gylfi Þ. Gislason.
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ÞJÓÐMINJALÖG 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Þjóðminjasafn Íslands. 

1. gr. 
Þjóðminjasafn Íslands er eign íslenzka ríkisins. Forseti skipar þjóðminja- 

vörð, sem stjórnar safninu undir yfirumsjón menntamálaráðuneytisins. 

2. gr. 
Þjóðminjasafnið er miðstöð allrar þjóðminjavörzlu í landinu. Það skal varð- 

veita íslenzkar þjóðminjar í víðasta skilningi, hvort sem eru gripir geymdir í safn- 
inu sjálfu eða fornminjar og friðuð mannvirki, sem um er fjallað í sérstökun 
köflum laga þessara. 

3. gr. 
Safnið skal vera til sýnis almenningi á tilteknum tímum, svo og fornminjar 

og mannvirki friðuð á þess vegum, þegar þau hafa verið gerð sýningarhæf og aðrar 
ástæður leyfa. 

4. gr. 
Safnið má eigi taka við gjöfum, sem kvaðir fylgja, en þó getur menntamála- 

ráðherra veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstaklega stendur á. 

5. gr. 
Heimilt er að lána gripi úr safninu til sýningar, en þó eigi til útlanda nema með 

samþykki menntamálaráðherra. 

6. gr. 
Eigi má nota myndir af gripum safnsins sem vörumerki eða í auglýsingaskyni 

og ekki heldur gera af þeim myndir eða eftirlíkingar nema með leyfi þjóðminja- 
varðar. 

7. gr. 
Safnið skal eftir megni stuðla að rannsóknum íslenzkra þjóðminja og útgáfu 

fræðilegra rita og ritgerða um þær. Birta skal árlega starfsskýrslu safnsins. 

8. gr. 
Heimilt er að skipta safninu í deildir. Menntamálaráðherra skipar safnverði 

og aðra starfsmenn safnsins, að fengnum tillögum þjóðminjavarðar. Um tölu 
þeirra fer eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum.
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II. KAFLI 

Fornminjar. 

A. 

Fornleifar. 

9. gr. 

Til fornleifa teljast hvers konar leifar fornra mannvirkja og annarra stað- 

bundinna minja, sem mannaverk eru á, svo sem rústir bæja og annarra húsa, meðal 

annars hofa og kirkna, þingbúðarústir og önnur mannvirki á fornum þingstöðum, 

forn garðlög, leifar af verbúðum, naustum og vörum, forn vígi og rústir af þeim, 

minjar um dvalarstaði útilegumanna, haugar og aðrir fornir greftrunarstaðir, 

hellar með áletrunum eða öðrum verksummerkjum af manna völdum, áletranir 

og myndir á klöppum eða jarðföstum steinum. 

10. gr. 

Fornleifar, sem þjóðminjavörður telur ástæðu til að friða, skulu skráðar á 

fornleifaskrá. 
Tilkynna skal landeiganda og ábúanda skráninguna og tilgreina staðinn svo 

nákvæmlega sem unnt er. 
Skráningu fornleifar á fornleifaskrá skal þinglýsa sem kvöð á landareign þá, 

sem í hlut á. 
Fornleifar, sem friðlýstar hafa verið samkvæmt eldri lögum, skulu njóta frið- 

unar áfram. 

11. gr. 
Allar fornleifar, sem á fornleifaskrá standa, eru friðhelgar. 

Friðuðum fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi né nokkur 

annar, spilla, granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað 

flytja, nema leyfi þjóðminjavarðar komi til. 

12. gr. 

Skylt er landeiganda og ábúanda að gera þjóðminjaverði viðvart, ef friðuð forn- 

leif liggur undir spjöllum af völdum náttúrunnar eða henni er spillt af manna 

völdum. Þjóðminjavörður ákveður þá, hvaða ráðstafanir skuli gera til verndar forn- 

leifinni. 

13. gr. 

Nú telur landeigandi, ábúandi eða nokkur annar, þar á meðal sá, sem stjórnar 

opinberum framkvæmdum, svo sem vegagerð, að hann þurfi að gera jarðrask, er 

haggar við friðaðri fornleif, og skal hann þá skýra þjóðminjaverði frá því, áður 

en hafizt er handa um verkið. Lýst skal nákvæmlega breytingum þeim, er af fram- 

kvæmd mundi leiða. Þjóðminjavörður ákveður, hvort eða hvenær framkvæmd 

megi hefja og með hvaða skilmálum. 

14. gr. 
Nú finnst fornleif, sem áður var ókunn, og skal finnandi þá skýra þjóðminja- 

verði frá fundinum, svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og 
ábúanda, er þeir fá vitneskju um fundinn. Ef fornleif finnst við framkvæmd verks, 
skal sá, er fyrir því stendur, stöðva framkvæmd, unz fenginn er úrskurður þjóð- 
minjavarðar um, hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum.
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15. gr. 
Þjóðminjavörður hefur rétt til að framkvæma rannsókn á fornleifum með 

grefti eða á annan hátt og gera það, sem með þarf, til verndar fornleifum, viðhalds 
eða endurbóta, en gera skal landeiganda eða ábúanda viðvart um það áður. 

16. gr. 
Skylt er að viðhalda á kostnað ríkissjóðs fornleifum þeim, sem á fornleifa- 

skrá standa. Fer um það eftir ákvörðun þjóðminjavarðar hverju sinni. 

B. 
Forngripir. 

17. gr. 
Þegar fornir gripir finnast, sem liggja eða legið hafa í jörðu og eru ekki, 

svo að vitað sé, í einkaeign, skal finnandi tilkynna þjóðminjaverði fundinn, svo 
fljótt sem við verður komið. Finnandi skal ekki hagga við fundinum, nema nauðsyn- 
legt sé að taka hann eða hluta hans þegar til umhirðu, með því að ella væri hætta 
á, að munir spilltust eða færu forgörðum. 

Ákvæði 1. málsgr. taka til allra muna, sem menn hafa notað eða mannaverk 
eru á, og einnig til leifa af líkömum manna eða dýra, sem finnast í fornum haug- 
um, dysjum eða leiðum. 

Allir munir, sem grein þessi fjallar um, eru eign ríkisins. Þeir skulu varðveittir 
í Þjóðminjasafni Íslands, en þjóðminjavörður getur þó falið byggðasafni varðveizlu 
slíkra muna, ef sérstaklega stendur á. 

18. gr. 
Greiða skal finnanda útgjöld, sem hann hefur haft vegna fundarins. 
Nú finnst forngripur úr gulli eða silfri, þar á meðal ef um gullpeninga eða 

silfurpeninga er að ræða, og skal þá meta málmverð hlutarins og leggja ofan á 10 
af hverju hundraði. Skal annar helmingur matsfjárhæðar greiddur finnanda, en 
hinn landeiganda. 

Utgjöld samkvæmt grein þessari skulu greidd úr ríkissjóði. 

19. gr. 
Ekki má flytja úr landi neina muni eða gripi, sem eru eldri en 100 ára, nema 

þjóðminjavörður leyfi. Skiptir ekki máli, hvort gripur er í einkaeign eða opinberri 
eign. Leiki vafi á um aldur hlutar, úrskurðar þjóðminjavörður. Þá getur þjóðminja- 
vörður með samþykki menntamálaráðuneytisins hindrað útflutning yngri gripa 
en hér er kveðið á um, ef þeir þykja sérstaklega merkilegir. 

TIl. KAFLI 

Kirkjugripir og minningarmörk. 

20. gr. 
Þjóðminjavörður setur á skrá þá kirkjugripi, sem varðveittir eru í kirkjum 

landsins og hann telur skráningar verða vegna sögulegs eða listræns gildis þeirra. 
Þjóðminjavörður setur einnig á skrá þá legsteina eða önnur minningarmörk í 

kirkjugörðum landsins, sem hann telur rétt að vernda af framangreindum ástæðum. 

21. gr. 
Munir, sem á skrá eru teknir samkvæmt 20. gr., eru friðhelgir. Óheimilt er að 

raska þeim eða spilla. Ekki má heldur farga þeim né flytja þá burtu, nema leyfi 
þjóðminjavarðar komi til.
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Forráðamönnum kirkna ber að vernda skráða kirkjugripi. Kirkjugarðsstjórnir 

annast vernd skráðra minningarmarka, svo sem segir í 16. gr. laga um kirkjugarða, 

nr. 21 23. apríl 1963. 

22. gr. 

Gera skal sérstaka skrá um friðlýsta kirkjugripi hverrar kirkju, og sama gildir 

um friðlýst minningarmörk í kirkjugörðum. Þjóðminjavörður lætur skrár þessar 

í té próföstum og sóknarnefndum, sem hlut eiga að máli. 

23. gr. 

Þjóðminjasafnið skal varðveita aflagða kirkjugripi og þá gripi, sem þjóðminja- 

verði og forráðamönnum kirkna kemur saman um, að eigi sé ástæða til að hafa í 

kirkju lengur. Þó getur þjóðminjavörður falið viðkomandi byggðasafni varðveizlu 

gripanna. 

24. gr. 
Sé kirkja lögð niður, skulu gripir hennar renna til safns, samkvæmt ákvæð- 

um 23. gr. eða til annarra kirkna og sé það ákveðið með samráði þjóðminja- 

varðar og biskups eða prófasts. Gildir þetta jafnt um bændakirkjur sem safnaðar- 

kirkjur. 
Þjóðminjasafnið skal eiga forkaupsrétt að kirkjugripum í einkaeign, ef seldir 

verða. 

IV. KAFLI 

Friðun húsa og annarra mannvirkja. 

25. gr. 
Frida má hús eða húshluta. sem hafa menningarsögulegt eða listrænt gildi. 
Með sama skilorði má einnig friða önnur mannvirki, og skal þá beita ákvæðum 

þessa kafla, eftir því sem við á. 

26. gr. 
Menntamálaráðherra ákveður friðun eða brottfall friðunar að fengnum tillög- 

um húsafriðunarnefndar og viðkomandi sveitarstjórnar. 
Heimilt er sveitarstjórn (bæjarstjórn eða hreppsnefnd) að ákveða friðun eða 

brottfall friðunar að fengnum tillögum húsafriðunarnefndar. 
Í húsafriðunarnefnd eiga fimm menn sæti. Þjóðminjavörður er formaður nefnd- 

arinnar. Aðra nefndarmenn skipar menntamálaráðherra til 4 ára í senn, einn sam- 
kvæmt tilnefningu Bandalags ísl. listamanna, annan samkvæmt tilnefningu Sam- 
bands ísl. sveitarfélaga, en tvo án tilnefningar. 

27. gr. 
Friðuðum húsum eða húshlutum skal skipa í tvo flokka, A og B. Ef hús er frið- 

að í heild, telst það til A-flokks, en taki friðun aðeins til ytra borðs húss eða hluta 
af ytra eða innra borði, skal húsið talið til B-flokks. 

28. gr. 
Halda skal skrá um friðuð hús eða húshluta. 
Ákvörðun um friðun skal tilkynna húseiganda. öðrum, sem eiga þinglesin 

réttindi yfir eigninni, svo og hlutaðeigandi lögreglustjóra, bæjar- eða sveitarstjórn 
og byggingarnefnd. Greina skal í tilkynningu, hvort eign er friðuð í A-flokki eða 
B-flokki, og því nánar lýst, til hvers friðun taki. 

Þinglýsa skal friðun sem kvöð á fasteign þá, sem í hlut á. Þinglýsingardómari 
skal tilkynna húsafriðunarnefnd, ef þinglesin eru eigendaskipti að friðaðri húseign.
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29. gr. 
Friðun á húsi eða húshluta ber öllum að hlíta, þar á meðal hverjum þeim, sem 

réttindi eiga i eigninni, og án tillits til, hvenær réttur þeirra er til orðinn. 

30. gr. 
Óheimilt er án leyfis húsafriðunarnefndar að gera nokkrar breytingar á frið- 

aðri húseign í A-flokki og á ytra byrði húsa eða húshlutum í B-flokki. Viðhald 
skal framkvæmt á þann hátt, að það breyti í engu upphaflegum svip eða gerð húss- 
ins. Leyfi nefndarinnar þarf til að setja skilti eða aðrar áletranir á friðlýst hús. 

Nú vill eigandi friðaðrar eignar ráðast í framkvæmd, sem leyfi þarf til sam- 
kvæmt 1. málsgr. og skal hann þá í umsókn sinni til húsafriðunarnefndar lýsa 
nákvæmlega hinum fyrirhuguðu framkvæmdum og láta uppdrátt fylgja. Nefndin 
skal, svo fljótt sem við verður komið, gera eiganda grein fyrir afstöðu sinni, hvort 
heldur samþykki eða synjun. Nú setur nefndin það skilyrði fyrir samþykki sínu, 
að verk sé framkvæmt með tilteknum hætti, öðrum en þeim, sem í umsókn greinir, 
og er eiganda þá skylt að hlíta því, ef hann hverfur ekki frá framkvæmdum, enda 
skal hann þá fá greiddan aukakostnað, sem af breytingu nefndarinnar leiðir. 

31. gr. 
Ef slíkar breytingar, sem um er getið í 1. málsgr. 30 gr., hafa verið gerðar 

án leyfis húsafriðunarnefndar, getur hún lagt fyrir eiganda að færa húsið eða hús- 
hlutann í hið fyrra horf innan hæfilegs frests. Nú sinnir eigandi ekki fyrirmælum 
nefndarinnar, og getur hún þá, að fengnu samþykki menntamálaráðherra, látið fram- 
kvæma verkið á kostnað eiganda. 

32. gr. 
Ef vanrækt er viðhald húss í A-flokki eða ytra borðs húss eða húshluta í 

B-flokki, getur húsafriðunarnefnd lagt fyrir eiganda eða afnotahafa að gera um- 
bætur innan hæfilegs frests. Nú líður frestur, án þess að úr sé bætt, og getur þá 
húsafriðunarnefnd, að fengnu samþykki menntamálaráðherra, látið framkvæma 
verkið á kostnað eiganda eða afnotahafa. 

3ð. gr. 
Nú verður friðlýst eign fyrir spjöllum af eldi eða öðrum ástæðum, og skal 

eigandi eða afnotahafi þá gera húsafriðunarnefnd viðvart um það þegar í stað. 
Lætur nefndin þá fara fram skoðunargerð og mat á spjöllum. Ef ráðizt verður í 
endurbyggingu, gilda ákvæði 30. gr. 

34. gr. 
Nú samþykkir eigandi húss eða húshluta friðun, þar á meðal að hús verði 

hvorki rifið né flutt af stað sínum, og skal þá þinglýsa sérstaklega yfirlýsingu 
hans um það, enda bindur hún þá einnig síðari eigendur eða aðra rétthafa að 
eigninni. 

Þegar svo stendur á sem í 1. mgr. segir, getur húsafriðunarnefnd veitt eiganda 
styrk til viðhalds á eigninni, ef hún telur það sanngjarnt vegna friðunarákvæða, 
enda hafi verið veitt fé á fjárlögum í þeim tilgangi. Hafi friðun verið ákveðin 
samkvæmt 2. mgr. 26. gr., ákveður sveitarstjórn styrkinn og greiðist hann úr 
sveitarsjóði. 

35. gr. 
Nú vill eigandi friðaðs húss eða húshluta, sem ákvæði 34. gr. taka ekki til, 

rifa húsið eða flytja það af stað sínum, og skal hann þá sækja um leyfi til þess 
til húsafriðunarnefndar. Nefndin skal, svo fljótt sem við verður komið, senda 
menntamálaráðherra umsóknina með tillögum sínum. Ef ráðherra leyfir niðurrif
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eða brottflutning, skal, að framkvæmd lokinni, aflýsa friðunarkvöðinni. Hafi sveit- 

arstjórn ákveðið friðun, sendir nefndin henni erindið til ákvörðunar á sama hátt. 

Ef ráðherra samþykkir ekki umsóknina, getur hann, að fengnum tillögum 
húsafriðunarnefndar, gert ráðstafanir til Þess, að ríkið eignist hina friðuðu eign 

ásamt tilheyrandi lóð eða lóðarhluta, þar á meðal með eignarnámi, ef á þarf að 
halda. Hið sama gildir um sveitarstjórn, sem ákveðið hefur friðun. 

Nú hefur ríkið eignazt friðaða eign samkvæmt ákvæðum 2. málsgr., og er því 
þá heimilt að selja hana aftur, eftir að þinglesin hefur verið sérstök friðunarkvöð 
í samræmi við 1. málsgr. 34. gr. Um styrk til viðhalds gilda þá einnig ákvæði 2. 
málsgr. 34. gr. Hið sama gildir um sveitarstjórn, eftir því sem við á. 

Óheimilt er eiganda friðlýstrar eignar að rífa hana eða flytja af stað sinum, 
nema hann hafi fengið leyfi samkvæmt 1. málsgr. eða yfirlýsingu húsafriðunar- 
nefndar um, að kaup eða önnur yfirtaka á eigninni af hálfu ríkisins eða sveitar- 
stjórnar muni ekki fram fara. 

36. gr. 
Ef byggingarnefnd verður vör við, að friðuð eign hefur orðið fyrir spjöllum 

eða að henni sé ekki vel við haldið, skal hún gera húsafriðunarnefnd viðvart. 

37. gr. 
Húsafriðunarnefnd hefur rétt til að framkvæma, eiganda að kostnaðarlausu, 

hvers konar eftirlit með og skoðanir á friðlýstri eign, sem gera þarf vegna ákvæða 
þessa kafla. 

38. gr. 
Útgjöld vegna starfsemi húsafriðunarnefndar, þar á meðal þóknun til nefndar- 

manna eftir ákvörðun ráðherra, greiðist úr ríkissjóði. 

V. KAFLI 

Byggðasöfn. 

39. gr. 
Til byggðasafna teljast samkvæmt lögum þessum söfn, sem sveitarfélög (bæj- 

arfélög, sýslufélög, hreppar) hafa sett eða setja á stofn í þeim tilgangi, sem í 
40. gr. segir, enda hafi menntamálaráðherra, að fengnum tillögum þjóðminjavarðar, 
viðurkennt safnið. 

Ef tvö eða fleiri sveitarstjórnarumdæmi sianda að sama byggðasafni, skulu 
þau gera um það samþykkt, þar sem meðal annars séu ákvæði um stað safnsins, 
eignarrétt aðila að því, þátttöku í kostnaði við það og ráðningu gæzlumanns. 

Þau byggðasöfn, sem hlotið hafa viðurkenningu þjóðminjavarðar skv. eldri lög- 
um, skulu halda henni framvegis, þótt eigi séu eign sveitarfélaga. 

40. gr. 

Hlutverk byggðasafns er að safna þjóðlegum munum, varðveita þá og hafa 
til sýnis almenningi. Einkum ber að leggja stund á söfnun muna, sem hafa list- 
rænt gildi eða notagildi í daglegu lífi þjóðarinnar, en eru að víkja eða hverfa úr 
sögunni vegna breyttra þjóðhátta. Sérstaklega ber hverju safni að leggja áherzlu 
á öflun muna, sem telja má sérkennilega fyrir hlutaðeigandi hérað eða lands- 
fjórðung, en eru að verða fágætir. 

41. gr. 
Ef friðað hús í eign ríkis eða sveitarfélags er til á byggðasafnssvæði, er stjórn 

byggðasafns heimilt með samþykki þjóðminjavarðar að varðveita þar muni, sem 

til safnsins heyra, einkum þó þá muni, sem á sínum tíma tíðkaðist að nota í slík- 
um byggingum. 
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42. gr. 
Nú vill stjórn byggðasafns afla sér húsnæðis fyrir safnið, hvort heldur með 

kaupum eða nýsmíði, og á aðili þá kost á að fá styrk til þess úr ríkissjóði, allt að 
einum þriðja hluta kostnaðar, eftir því sem fé kann að vera veitt til þess á fjár- 
lögum, enda samþykki þjóðminjavörður húsnæðið og stofnkostnað. 

Laun gæzlumanns byggðasafns, miðuð við starfsskyldu hans og starfstíma 
og samþykkt af þjóðminjaverði, greiðist að hálfu úr ríkissjóði. 

43. gr. 
Nú telur þjóðminjavörður, að byggðasafni sé hætta búin sökum vanhirðu eða 

af öðrum orsökum, og ekki hefur fengizt úr þessu bætt þrátt fyrir endurteknar 
áskoranir, og getur þá menntamálaráðherra, að fengnum tillögum þjóðminjavarðar, 
svipt safnið ríkisstyrk. Lendi safnið í óhirðu, getur þjóðminjavörður að fengnu sam- 
þykki menntamálaráðherra tekið gripi safnsins til varðveizlu í þjóðminjasafni. 

VI. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

44. gr. 
Hver sá, er fyrir fétjóni verður vegna framkvæmdar á ákvæðum II. eða IV. kafla 

laga þessara, á rétt til skaðabóta úr ríkissjóði. Hafi hann orðið fyrir slíku fétjóni 
vegna framkvæmda á friðunarákvörðun sveitarstjórnar skv. VI. kafla laganna, á 
hann hins vegar rétt til skaðabóta úr hlutaðeigandi sveitarsjóði. Ef samkomulag 
næst ekki um bætur, skulu þær ákveðnar eftir reglum laga um eignarnám. 

45. gr. 
Ekki ber að greiða stimpilgjöld eða þinglýsingargjöld af skjölum, sem út eru 

gefin vegna framkvæmdar á lögum þessum. 

46. gr. 
Brot gegn ákvæðum 11.—14. gr., 1. málsgr. 17. gr., 19. gr. 21. gr., 29. gr., 30. gr., 

33. gr., 4. málsgr. 35. gr. og 36. gr. varða sektum til ríkissjóðs, nema þyngri refsing 
liggi við broti samkvæmt 177. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19 12. febrúar 1940. 

47. gr. 
Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd laganna í 

heild eða einstakra kafla þeirra. 

48. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 40 16. nóv. 1907, um verndun 

fornmenja, og lög nr. 8 12. febr. 1947, um viðhald fornra mannvirkja og um byggða- 
söfn. 

49. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 19. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 0 

Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG 

um breyting á sjómannalögum, nr. 67 31. des. 1963. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Aftan við 24. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Óheimilt er að framselja eða veðsetja samningsbundnar dánarbætur, og ekki má 

leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak né halda bótagreiðslu til 

opinberra gjalda. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

21. mai 1969. . Nr. 54. 

LÖG 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1967. 

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

þykki mínu: 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1967 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 

tölum: 

  

Innborganir: Áætlun: Reikningur: 

1. Tekjur samkvæmt 2. gr. fjárlaga kr. 4 113 800 000.00 kr. 4408 919 516.11 

2. — 3. — A. — — 558 350 000.00 — 640 824 945.79 
3. Tekjur samkvæmt 3. gr. B. fjárlaga kr. 75 000.00 kr. 570 117.54 
4. — — 4. — — — 8 000 000.00 — 59 555 410.27 
5 — — 5. — —- —- 25 000 000.00 — 25 402 166.89 
6. Eignahreyfingar skv. 20. gr. fjárlaga — 6 100 000.00 — 339 229 098.93 

Mismunur .......0.0..000 000... — 208951 352.94 
  

kr. 4 711 325 000.00 kr. 5 683 452 608.47
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fjårlaga kr. 

amkv. 20. gr. fjárlaga — 

  

21. maí 1969. 

Áætlun: Reikningur: 

11 008 000.00 kr. 11 959 178.74 

3 359 000.00 — 3 765 221.74 
36 790 000.00 … 36 436 882.58 
58 265 000.00 — 68 402 340.56 
36 746 000.00 -- 37 879 433.51 
13 270 000.00 - 15 443 607.67 

251 221 000.00 249 529 691.04 
98 439 000.00 113 879 360.58 

5 200 000.00 5 671 763.67 
216 227 000.00 203 575 160.51 

550 000.00 — 520 000.00 

38 497 000.00 - 42 820 963.73 

81 732 000.00 — 85 794 999,97 
27 651 000.00 — 30 618 647.70 

13 007 000.00 — 14 316 755.42 
16 675 000.00 — 18 803 105.17 

663 611 000.00 — 678 697 410.86 
53 285 000.00 — 59 641 368.65 
43 776 000.00 — 44 423 526.73 

225 484 000.00 —… 217 798 609.30 
236 630 000.00 —… 203 727 848.22 
21 545 000.00 — 22 660 062.02 
53 117 000.00 — 55 855 019.06 

41 177 000.00 — 39 420 866.16 
1 106 901 000.00 — 1072919 134.68 

102 330 000.00 — 93 436 904.74 
708 000 000.00 —… 756 593 352.17 
248 000 000.00 —… 268 358 631.88 

5 000 000.00 238 730 838.18 
17 000 000.00 

8 000 000.00 
1 000 000.00 1 288 921.00 

20 000 000.00 — 23 875 336.62 
215 886 000.00 - 966 607 665.61 

1 946 000.00 

. 4 711 325 000.00 kr. 5 683 452 608.47 
  

Gjört í Reykjavik, 21. mai 1969. 

Kristjån Eldjårn. 

(L. S.) 

Magnus Jønsson.
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LÖG 

um brunavarnir og brunamál. 

Forstri ISLANDS 

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

pykki mínu: 

I. KAFLI 

Stjórn brunamála. 

1. gr. 

Félagsmálaráðuneytið fer með yfirstjórn brunamála í landinu. 

2. gr. 

Brunamálastofnun ríkisins fer með daglegan rekstur brunamála. 

Ráðherra skipar fimm manna stjórn brunamálastofnunarinnar til fjögurra ára 

í senn. Hann skipar án tilnefningar formann hennar, einn mann eftir tilnefningu 

Sambands íslenzkra sveitarfélaga, einn eftir tilnefningu Reykjavíkurborgar og tvo 

menn eftir tilnefningu Sambands íslenzkra tryggingarfélaga. Stjórnin skal hafa eftir- 

lit með rekstri og starfsemi brunamálastofnunarinnar. Ráðherra ákveður þóknun 

stjórnarmanna. 
Ráðherra skipar, að fengnum tillögum stjórnar brunamálastofnunarinnar, 

brunamálastjóra til að veita brunamálastofnuninni forstöðu, og skal hann vera 

maður með sérþekkingu á brunamálum, er sé annaðhvort verkfræðingur eða tækni- 

fræðingur. Brunamálastjóri er jafnframt ráðunautur ríkisstjórnarinnar um allt, sem 

að brunamálum lýtur. 
Brunamálastjóri ræður starfsmenn brunamálastofnunarinnar í samráði við ráðu- 

neytið, og taka þeir laun samkvæmt kjarasamningum opinberra starfsmanna. 

3. gr. 

Auk þess, er segir í 2. gr., er verksvið brunamálastofnunarinnar eftirfarandi: 

a. Að leiðbeina sveitarstjórnum (bæjarstjórnum og hreppsnefndum) um allt það, 

er lýtur að brunavörnum, þar með talið eftirlit með því, að nýbyggingar, við- 

bætur og endurbætur á vatnsveitukerfum komi að sem mestum notum við 

slökkvistarf. 

b. Að hafa á hendi brunavarnaeftirlit með öllum meiriháttar atvinnufyrirtækjum, 

verksmiðjum, birgðastöðvum fyrir olíu og benzin, verkstæðum, skólum, sam- 

komuhúsum, sjúkrahúsum, hótelum o. s. frv. 

c. Að yfirfara uppdrætti af nýbyggingum, viðbótum og meiriháttar breytingum á 

mannvirkjum töldum í b-lið, til þess að ganga úr skugga um, að lögum og reglu- 

gerðum um brunamál sé fullnægt. 

d. Að vinna að samræmingu á brunahönum, slöngutengingum og öðrum slökkvi- 

búnaði. 
AX hafa æfingar með slökkviliðum og halda námskeið fyrir slökkviliðsmenn. 

Að halda uppi rannsóknarstarfsemi á sviði brunamála, leiðbeina um val og upp- 

setningu á slökkvibúnaði og aðvörunarkerfum. 

g. Að beita sér fyrir aukinni kynningar- og fræðslustarfsemi varðandi bruna- 

varnir, þar með talið að semja árlega skýrslu um orsakir eldsvoða. Skulu 

slíkar skýrslur sendar tryggingafélögunum og aðalniðurstöður þeirra birtar 

opinberlega. 

=
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h. Að undirbúa og endurskoða, eftir því sem þörf er á, reglugerðir um brunamál, 
og sjá svo um, að þær séu ávallt í samræmi við kröfur tímans. 

i. Að hafa samvinnu við samsvarandi stofnanir í nágrannalöndunum og fylgjast 
með framförum og nýjungum erlendis á sviði brunavarna. 

4. gr. 
Kaupstaðir og kauptún, þar sem íbúar eru 300 eða fleiri, skulu halda uppi bruna- 

vörnum, er séu Í samræmi við eðlilegar kröfur um öryggi gegn eldsvoða, og kosta 
þær. 

Heimilt er sveitarstjórn að kjósa sérstaka brunamálanefnd til að fara með 
brunamál í sveitarfélaginu, og ákveður hún tölu nefndarmanna o. s. frv., sbr. 30. gr. 

Ef brunamålanefnd er ekki kosin, fer bæjarstjórn (bæjarráð) eða hreppsnefnd 
með störf brunamálanefndar. Þegar talað er í lögum þessum um brunamálanefnd, 
er einnig átt við þessa aðila. 

Ályktanir brunamálanefndar eru háðar samþykki sveitarstjórnar. 
Sá, sem telur rétti sínum hallað með ályktun sveitarstjórnar (brunamálanefndar), 

getur skotið slíkri ályktun til félagsmálaráðherra, sem fellir fullnaðarúrskurð um 
málið að fenginni umsögn brunamálastjóra. 

Ráðuneytið getur ákveðið, að ákvæði þessarar greinar skuli gilda utan kaup- 
staða og kauptúna. Þar fer hreppsnefnd með verkefni brunamálanefndar. 

II. KAFLI 

Um slökkvilið og slökkvistarf. 

5. gr. 
Brunavarnir, skv. 4. gr., eru m. a. í því fólgnar, að hlutaðeigandi sveitarfélag 

hafi slökkvilið, sem fullnægi þeim kröfum um öryggi, sem unnt er að krefjast mið- 
að við aðstæður. 

6. gr. 
Sveitarfélögum, sem lög þessi ná til, skv. 4. gr., er skylt að leggja til og halda 

við nauðsynlegum tækjum og útbúnaði til slökkvistarfs og brunavarna, þar með 
talið nauðsynlegt húsnæði. Þeim ber og að hlutast til um, að nægilegt vatn sé fyrir 
hendi til slökkvistarfs. 

7. gr. 
Sveitarstjórn skipar slökkviliðsstjóra og varaslökkviliðsstjóra að fengnum til- 

lögum brunamálanefndar. Slökkviliðsstjóri, en í forföllum hans varaslökkviliðsstjóri, 
er yfirmaður og stjórnandi slökkviliðs. Hann hefur og umsjón með öllum tækjum 
slökkviliðsins og brunahönum. 

8. gr. 
Allir verkfærir karlmenn 18—60 ára að aldri, sem heimilisfastir eru í sveitar- 

félagi, eru skyldir til þjónustu í slökkviliði. Þeim er skylt að koma til slökkvi- 
æfinga allt að 20 klst. á ári, og auk þess skulu þeir koma hvenær sem eldsvoða ber 
að höndum, skv. nánari reglum um útköll. Brunamálanefnd skipar menn í slíkt 
slökkvilið, að fengnum tillögum slökkviliðsstjóra. Um þóknun fyrir störf í slökkvi- 
liði fer eftir ákvörðun sveitarstjórnar. Heimilt er að skjóta ákvörðun hennar til 
fullnaðarúrskurðar ráðherra. 

9. gr. 
Í sveitarfélögum, þar sem slökkvilið er skipað fastráðnum starfsmönnum, má 

takmarka skyldur samkv. 8. gr. eða fella þær niður. 
Slökkviliðsstjóra er skylt að sjá um, að slökkviliðsæfingar séu haldnar eins 

oft og áskilið er í reglugerð.
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10. gr. 

Slökkviliðsstjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að kveðja til slökkvi- 

starfa eins marga menn og hann telur nauðsynlegt, og getur enginn skorazt undan 

þeirri skyldu. Slík aðstoð skal veitt án endurgjalds. 

11. gr. 
Slökkviliðsmenn og aðrir, sem vinna að brunavörnum eftir kvaðningu slökkvi- 

liðsstjóra eða lögreglustjóra, skulu slysatryggðir við æfingar og önnur störf í þágu 
brunavarna, samkvæmt ákvæðum í e-lið 31. gr. laga um almannatryggingar, nr. 
40/1963. Þeir, sem verða fyrir beinu tjóni við störf í þágu brunavarna, eiga rétt á 
að fá tjónið bætt úr sveitarsjóði, enda verði tjónið ekki bætt af vátryggingarfélagi. 
Náist ekki samkomulag, skal tjónið metið af dómkvöddum mönnum. 

12. gr. 
Félagsmálaráðuneytið getur að nokkru eða öllu leyti undanþegið kaupstað eða 

kauptún þeirri skyldu að hafa slökkvilið, ef hlutaðeigandi sveitarfélag hefur samið 
um, að slökkvilið í nærliggjandi kaupstað eða kauptúni annist slökkvistarf. Um 
slíka samvinnu skal gera skriflegan samning, og skal hann staðfestur af félagsmála- 
ráðuneytinu að fenginni umsögn brunamálastofnunarinnar. 

13. gr. 
Verði eldur laus eða bráð hætta er á, að svo fari, þá skal sá, er þess verður vís, 

slökkva eldinn eða afstýra hættu, ef honum er það kleift. Geti hann það ekki, skal 
hann tafarlaust aðvara þá, sem í hættu eru, og kveðja til hjálp. 

14. gr. 

Hverjum manni er skylt, þegar eldsvoða ber að höndum, að leyfa aðgang að 

húsi sínu og lóð og una því, að brotið verði niður og rutt burt því, sem til fyrirstöðu 

er við slökkvistarf. Heimilt er að rífa niður byggingar, ef slökkviliðsstjóri álítur 

það nauðsynlegt til að stöðva útbreiðslu elds. Slökkvilið hefur rétt til að nota öll 

tæki og áhöld, sem til næst og að gagni mega koma við slökkvistarf, þegar elds- 

voða ber að höndum. 

15. gr. 
Fjártjón, sem hlýzt af ráðstöfunum samkv. 14. gr., telst brunatjón. 

16. gr. 
Ef lögreglustjóri býr í sveitarfélaginu, skal hann ásamt lögregluliði staðarins 

annast löggæzlu við slökkviliðsæfingar og slökkvistörf, en ella hreppstjóri eða sér- 

stakur fulltrúi, sem lögreglustjóri skipar. Við eldsvoða er löggæzlulið á brunastað 

undir yfirstjórn slökkviliðsstjóra. Lögreglulið skal sjá slökkviliði fyrir greiðum 

aðgangi að brunastað, stöðva umferð um nærliggjandi götur, afgirða svæði, sem 

slökkviliðið þarf til að gegna störfum sínum, og varðveita muni, sem bjargað er frá 

bruna, þar til þeir eru afhentir réttum aðilum. 

17. gr. 
Heimilt er slökkviliði, lögreglu eða þeim, sem þessir aðilar kveðja til, að fjar- 

lægja hvern þann, er truflar slökkvistarf, og gera fullnægjandi ráðstafanir til, að 

hann valdi ekki frekari truflun. 

18. gr. 
Slökkviliði er heimilt að veita aðstoð við að slökkva eld utan eigin umdæmis. 

Slökkviliðsstjóri ákveður hverju sinni, hversu mikið af tækjum og mannafla megi 
senda með hliðsjón af því, að eigin umdæmi sé ekki stofnað í óeðlilega hættu.
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Kostnaður við slíka aðstoð telst til brunavarnakostnaðar þess sveitarfélags, sem 
aðstoðar nýtur. Verði ágreiningur um kostnað, skal hann ákveðinn af dómkvöddum 
mönnum. Héraðsdómari (í Reykjavík yfirborgardómari) í því umdæmi, sem aðstoð 
veitir, útnefnir matsmenn. 

III. KAFLI 

Um brunavarnir og meðferð eldfimra efna. 

19. gr. 
Í hverju sveitarfélagi skal sveitarstjórn, að fengnum tillögum brunamálanefnd- 

ar, skipa mann eða menn til að annast sótun og eftirlit með eldfærum. 
Um framkvæmd starfsins og gjald fyrir það skal ákveðið í reglugerð. 
Félagsmálaráðuneytið skal, að fengnum tillögum brunamálastjóra, veita mönn- 

um réttindi til að setja upp kynditæki og gera við þau. 
Einungis þau kynditæki má selja og setja upp, sem viðurkennd hafa verið af 

brunamálastofnuninni. 

20. gr. 
Eiganda eða umráðamanni fasteignar eða annars mannvirkis er skylt að leggja 

til og halda við nauðsynlegum tækjum og búnaði til björgunar á fólki úr eldsvoða. 
Hann skal og, að svo miklu leyti sem eðlilegt getur talizt kostnaðar vegna, sjá um, 
að fyrir hendi séu tæki og útbúnaður til viðvörunar svo og til að slökkva og hefta 
útbreiðslu elds. Einnig ber honum að leggja til nægilegan mannafla til eftirlits með 
brunarústum eftir eldsvoða. 

Félagsmálaráðuneytið getur, að fengnum tillögum brunamálastofnunarinnar, 
lagt svo fyrir, að meiriháttar fyrirtæki geri sérstakar ráðstafanir til að sporna við 
eldsvoða hjá sér, t. d. með útvegun sérstaks búnaðar til slökkvistarfs og þjálfun 
tiltekinna starfsmanna í slökkvistarfi. 

21. gr. 
Nauðsynlegum útbúnaði vegna brunavarna má koma fyrir, hvar sem slíkt telst 

nauðsynlegt, ef það veldur ekki óeðlilegu tjóni eða óþægindum fyrir eiganda. Bruna- 
málanefnd skal tilkynna aðila fyrir fram um slíkar aðgerðir. Bætur til eiganda skal 
greiða úr sveitarsjóði. Við ákvörðun bóta skal taka tillit til þess gagns, sem aðili 
kann að hafa af framkvæmdunum. 

22. gr. 
Enginn má fara þannig með eld eða eldfim efni, að eldsvoði geti auðveldlega 

af því hlotizt. 

23. gr. 
Engum er heimilt að búa til púður eða sprengiefni, nema hann hafi þar til leyfi 

ráðherra, sem þá setur jafnframt skilyrði til öryggis almenningi og þeim, er að 
slíkri framleiðslu vinna. 

24. gr. 
Í reglugerð skal kveða á um meðferð, flutning og varðveizlu sprengiefnis. 

Einnig skal ráðherra setja reglugerð um meðferð og sölu skotelda. 
Hver sá, sem flytur inn púður eða sprengiefni, skal hafa til þess leyfi lögreglu- 

stjóra. Ef sprengiefni þykir sérstaklega hættulegt í meðförum, má banna innflutn- 
ing þess.
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IV. KAFLI 

Um tilkynningu eldsvoda og rannsåkn. 

25. gr. 

Sá, sem verður fyrir brunatjóni, eða sé hann ekki viðstaddur, bå så, er kemur 

í hans stað, er skyldur að tilkynna brunann hlutaðeigandi tryggingafélagi, svo og 

lögreglustjóra, fulltrúa hans, sbr. 16. gr., eða hreppstjóra, svo fljótt sem unnt er. 

26. gr. 

Héraðsdómari (í Reykjavík sakadómur) skal, eins fljótt og við verður komið, 

halda réttarrannsókn út af bruna til þess að komast að orsök hans og atvikum öll- 

um. Réttarrannsókn má þó falla niður, ef brunatjón nemur ekki 10 000.00 kr. og 

eldsupptök eru kunn. Afrit af dómsgögnum skal senda til viðkomandi trygginga- 

félaga og til brunamálastofnunarinnar. Héraðsdómur skal einnig senda brunamála- 

stofnuninni upplýsingar um eldsupptök, þótt réttarrannsókn fari ekki fram. 

V. KAFLI 

Um brunavarnagjald o. fl. 

27. gr. 

a. Öll tryggingafélög og aðrir, er tryggingar annast, skulu greiða brunamálastofn- 

uninni 1.25% af brúttóiðgjaldatekjum vegna brunatrygginga (frumtrygginga) á 

fasteignum og lausafé. Sama gildir um tryggingu, sem innifelur bæði bruna- 

tryggingu og annars konar tryggingu. Skulu framlög þessi greidd ársfjórðungs- 

lega og miðast við iðgjaldatekjur ársins á undan. Endanlegt uppgjör við hvert 

félag fer fram, þegar ársreikningar liggja fyrir. 

b. Brunamálastofnun skal semja gjaldskrá og fá hana staðfesta af ráðuneytinu. Í 

gjaldskrá þessari skal kveðið á um skoðunargjöld og önnur gjöld, er bruna- 

málastofnunin tekur fyrir veitta þjónustu. 

c. Það, sem á kann að vanta, að framangreindir tekjustofnar nægi til þess að 

standa undir rekstrinum, greiðist úr ríkissjóði. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

28. gr. 

Slökkviliðsstjóri hefur eftirlit með því í sínu umdæmi, að farið sé eftir lögum 

þessum og reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim. 

Honum og eftirlitsmönnum hans skal heimil umferð um híbýli manna, vinnu- 

staði og aðra þá staði, þar sem eftirlits skv. 1. mgr. er þörf. 

29. gr. 

Nú kemur í ljós, að ákvæði laga þessara eða reglugerðar eru brotin, og skal þá 

slökkviliðsstjóri þegar í stað gera ráðstafanir til, að úr sé bætt. Hann leggur málið 

fyrir brunamálanefnd, sem ákveður, hvort senda skuli málið til héraðsdómara (Í 

Reykjavík sakadóms). 

Brunamálanefnd getur ákveðið, að framkvæmdar verði nauðsynlegar úrbætur 

á kostnað eiganda, eða ákveðið honum dagsektir allt að 1000 krónur á dag, unz úr 

er bætt, og renna þær í sveitarsjóð. Þá getur hún og ákveðið, ef almannahætta 
A 36
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stafar af því, að ekki er fylgt settum reglum, að rekstur fyrirtækis sé stöðvaður, 
framkvæmdum hætt eða aðrar slíkar ráðstafanir gerðar, unz úr hefur verið bætt, 

og er lögreglu skylt að veita aðstoð við framkvæmd slíkrar ráðstöfunar. 
Ef mál er svo vaxið, að slökkviliðsstjóri telur, að ráðstafanir skv. 2. mgr. þoli 

ekki bið, getur hann látið framkvæma þær þegar í stað, en leggja skal málið fyrir 
brunamálanefnd svo fljótt sem unnt er. 

30. gr. 
Nú telur brunamálastjóri, að brotin séu ákvæði laga þessara eða reglugerðar, 

og brunamálanefnd (slökkviliðsstjóri) gerir ekki fullnægjandi ráðstafanir til úr- 
bóta, skv. 29. gr., og hefur hann þá rétt til að beita þeim heimildum, sem henni eru 
veittar í þeirri grein. 

Ef hann telur, að sveitarstjórn gegni ekki skyldu sinni skv. lögum þessum, þá 
er honum heimilt að láta bæta úr á kostnað sveitarsjóðs. 

31. gr. 
Ráðherra setur, að fenginni tillögu brunamálastjóra, reglugerð, þar sem nánar 

skal kveðið á um framkvæmd laga þessara. 

Heimilt er sveitarstjórn með samþykki ráðherra að setja sérstaka samþykkt 
um stjórn og meðferð brunamála í sveitarfélaginu. 

32. gr. 
Um matsgerðir skv. lögum þessum fer skv. lögum nr. 61/1917. 

33. gr. 
Gjöld og dassektir skv. lögum þessum, svo og kostnað skv. 2. mgr. 30. gr., má 

innheimta með lögtaki. 

34. gr. 
Brot á lögum þessum og reglugerð skv. þeim varða sektum 1000—100 000 krón- 

um, en varðhaldi eða fangelsi, ef sakir eru miklar. 

35. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Með þeim eru numin úr gildi lög nr. 37/1948, um 

brunavarnir og brunamál, svo og lög nr. 28/1945, um brunamál í Reykjavík. 

Gjört í Reykjavik, 22. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

Nr. 56. . 22. maí 1969. 
LOG 

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

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

þykki mínu: 

1. gr. 

3. mgr. A-liðar 7. gr. laganna orðist svo: 
Húsnæðismálastjórn getur veitt sveitarfélögum, Öryrkjabandalagi Íslands og elli-
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heimilum lán til byggingar leiguhúsnæðis í kaupstöðum, kauptúnum og öðrum skipu- 

lagsbundnum stöðum. Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um slíkar leigu- 

íbúðir. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 22. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

27. maí 1969. . Nr. 57. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, um meðferð, 

skoðun og mat á sláturafurðum. 

Forseti ÍstanDs 

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

þykki minu: 
i 1. gr. 
Í stað „þrjú ár“ í síðari málslið 2. málsgreinar 2. gr. laganna komi: fimm år. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 27. maí 1969. 

= Kristjån Eldjårn. 
(L. S.) a 

Ingólfur Jónsson. 

28. maí 1969. N Nr. 58. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 21 27. apríl 1968, 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 mínu: 
1. gr. 

1. mgr. 3. gr. laganna orðist svo: 

Húsnæðismálastjórn er heimilt, á meðan á byggingartíma stendur, að veita lán 
til byggingarmeistara, byggingarsamvinnufélaga og byggingarfyrirtækja, er byggja 
íbúðir, sem fyrirhugað er að selja fullgerðar til einstaklinga, sem fullnægja útlána- 
reglum húsnæðismálastjórnar. Lán þessi skiptast síðan milli væntanlegra íbúðar- 

kaupenda. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 
L.S.) 

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um tollheimtu og tolleftirlit. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um tollstjórn, tollsvæði, hafnir o. fl. 

1. gr. 
Í lögum þessum merkir: 
Tollyfirvald: Tollstjórar og tollgæzlustjóri. 
Vara: Sérhver hlutur, sem farið er með sem vöru skv. tollskránni. 
Farartæki: Sérhvert tæki, sem nota má til flutnings á vörum. 

Skip: Sérhvert fljótandi farartæki. 
Flugfar: Sérhvert fljúgandi farartæki. 
Far: Skip eða flugfar. 
Aðkomufar: Far, sem kemur frá útlöndum og ekki hefur fengið fyrstu að- 

komuafgreiðslu í þeirri ferð. Aðkomufar skoðast einnig far, sem tekið hefur við 
vörum eða mönnum utan tollhafnar úr öðru fari, sem er í utanlandsferðum, eða 
hefur haft önnur þess háttar samskipti við slík för. 

Far í utanlandsferðum: Far telst vera í utanlandsferðum, ef það flytur ótoll- 
afgreiddar vörur frá útlöndum eða ferð þess er gerð til að lesta vörur til útlanda. 

* 

2. gr. 
Yfirstjórn tollmála hefur fjármálaráðherra. 
Tollstjórar annast tollheimtu og tolleftirlit. Í Reykjavík er sérstakur toll- 

stjóri, en sýslumenn í sýslum, bæjarfógetar í kaupstöðum og sérstakir lögreglu- 
stjórar í kauptúnum eru tollstjórar í umdæmum sínum. Fjármálaráðherra getur 
þó með reglugerð breytt mörkum tollumdæma, ef sérstaklega stendur á. 

Fjármálaráðherra getur falið tollstjóranum í Reykjavík yfirstjórn ákveðinna 
þátta tollmála, eftir því sem henta þykir. 

Við tollstjóraembættið í Reykjavík skal vera sérstakur tollgæzlustjóri, skip- 
aður með sama hætti og héraðsdómarar að fengnum tillögum tollstjóra, og skal 
hann fullnægja skilyrðum 1.—6. tölul. 32. gr. laga nr. 85 frá 1936. Tollgæzlustjór- 
inn annast i umboði tollstjóra stjórn tollgæzlunnar í Reykjavík, eftir því sem nánar 

verður ákveðið, og yfirstjórn tollgæzlunnar utan Reykjavíkur, eftir því sem fjár- 
málaráðherra ákveður í erindisbréfi, er hann setur honum. 

  

3. gr. 

Tollyfirvöldum til aðstoðar eru tollgæzlumenn og aðrir tollstarfsmenn. Með 
reglugerð skulu sett fyrirmæli um störf, starfssvið og stjórn tollstarfsmanna. 

Í tollhöfnum, þar sem tollstjóri er ekki búsettur, skal vera fastur tollgæzlu- 
maður eða annar umboðsmaður tollstjóra. 

4. gr. 

Utan Reykjavíkur eru fastir tollgæzlumenn skyldir til að gegna jafnframt al- 
mennum löggæzlustörfum eftir ákvörðun viðkomandi tollstjóra. Sama á við um 
fasta tollgæzlumenn í Reykjavík, að fengnu samþykki fjármálaráðherra. Ekki verða 

þó tollgæzlumenn, sem skipaðir hafa verið í starf fyrir gildistöku laga nr. 56 frá 20.
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apríl 1963, um lögreglumenn, skyldaðir til að gegna almennum löggæzlustörfum 

gegn vilja sínum. 
Með samkomulagi dómsmálaráðherra, fjármálaráðherra og viðkomandi sveit- 

arstjórnar má ákveða, að lögreglumenn gegni jafnframt tollsæzlustörfum, þar sem 

henta þykir. 
Fela má áhöfnum skipa og flugvéla landhelgisgæzlunnar að vinna við toll- 

eftirlit. 
Þegar lögreglumönnum, starfsmönnum landhelgisgæzlunnar eða öðrum er falið 

að vinna tollgæzlustörf, án þess að þeir hafi tollgæzlu að aðalstarfi, hafa þeir sömu 

heimildir til starfa og gegna sömu starfsskyldum og fastir tollgæzlumenn. 

5. gr. 

Við embætti tollstjórans í Reykjavík skal vera tollskóli, er veiti tollstarfs- 

mönnum kennslu í tollfræðum. 
Gera má það að skilyrði fyrir veitingu í fastar tollstöður, að viðkomandi hafi 

lokið prófi frá skólanum. 
Ráðherra setur reglugerð um námstilhögun og prófkröfur í skólanum. 

6. gr. 

Tollsvæði ríkisins er landið ásamt eyjum og útskerjum, sem því tilheyra, og 

hafið 4 sjómílur út frá stórstraumsfjöruborði, talið frá yztu skerjum og hólmum, 

er upp úr sjó koma. Firðir og vikur teljast til tollsvæðisins 4 sjómílur til hafs frá 

línu, sem dregin er þar sem 12 sjómilur verða milli nesja, næst fjarðarmynni. Fjár- 

málaráðuneytið getur þó ákveðið með reglugerð, að hafsvæðið milli þessarar línu 

og fiskiveiðitakmarkanna, eins og þau eru ákveðin í reglugerð nr. 3 frá 11. marz 

1961, skuli einnig teljast til tollsvæðis ríkisins. 

7. gr. 

Aðaltollhöfn er höfn, þar sem för i utanlandsferðum mega fá fyrstu og síð- 

ustu afgreiðslu hér á landi og þar sem hvers konar tollmeðferð vöru má fara fram. 

Eftirtaldar hafnir eru aðaltollhafnir: 

1. Reykjavík. 8. Neskaupstaður. 

2. Akranes. 9. Eskifjörður. 

3. Ísafjörður. 10. Vestmannaeyjar. 

4. Siglufjörður. 11. Keflavík. 

5. Akureyri. 12. Keflavíkurflugvöllur. 

6. Húsavík. 13. Hafnarfjörður. 

7. Seyðisfjörður. 

Tollhöfn er höfn, þar sem ferma má og afferma ótollafgreiddar vörur og geyma 

og tollafgreiða slíkar vörur án sérstakrar heimildar. 

Auk aðaltollhafna eru hafnir í eftirtöldum kaupstöðum og kauptúnum toll- 

hafnir samkvæmt lögum þessum: 

1. Borgarnes. 11. Blönduós. 

2. Ólafsvík. 12. Sauðárkrókur. 

3. Stykkishólmur. 13. Ólafsfjörður. 
4. Patreksfjörður. 14. Raufarhöfn. 

5. Þingeyri. 15. Vopnafjörður. 

6. Flateyri. 16. Reyðarfjörður. 

7. Suðureyri. 17. Fáskrúðsfjörður. 

8. Bolungarvík. 18. Djúpivogur. 

9. Hólmavík. 19. Höfn í Hornafirði. 

10. Hvammstangi. 20. Þorlákshöfn.



Nr. 59. 286 28. maí 1969. 

Þegar sérstaklega stendur á, geta viðkomandi tollstjórar í samráði við toll- 
sæzlustjóra veitt til þess leyfi hverju sinni, að ferma megi eða afferma vörur úr 
fari utan tollhafna. Þeim, sem slíkt leyfi fær, er skylt að hlíta þeim skilyrðum, sem 
tollstjórar setja fyrir undanþágunni, og greiða allan kostnað, sem af henni leiðir. 
Tollgæzlustjóri getur, þegar sérstaklega stendur á og með sama hætti, leyft fari að 
fá fyrstu eða síðustu afgreiðslu hér á landi utan aðaltollhafna. 

Fjármálaráðherra er heimilt að mæla svo fyrir í reglugerð, að tilteknar vörur, 
svo sem lyf, eiturefni og aðrar slíkar vörur, skuli aðeins tollafgreiddar á einum 
stað fyrir allt landið. 

Við ráðstöfun á hafnarsvæðum og hafnarlóðum, sem ætlaðar eru til upp- 
skipunar eða geymslu á ótollafgreiddum vörum, skulu sveitar- og hafnarstjórnir 
hafa samráð við tollgæzlustjóra og viðkomandi tollstjóra. 

Séu skilyrði til tolleftirlits og vörzlu á vörum í aðaltollhöfn eða tollhöfn 
ófullnægjandi að dómi fjármálaráðherra, falla tollhafnarréttindi hafnarinnar niður. 

8. gr. 
Fjármálaráðherra setur reglur um almennan tollafgreiðslutíma. Tollyfirvöld 

geta heimilað, að afgreiðsla fari fram á öðrum tímum, enda greiði viðkomandi 
þann kostnað, sem af því leiðir. 

Fjármálaráðherra ákveður einnig, fyrir hvaða störf tollstarfsmanna skuli tekin 
greiðsla, upphæð hennar og lögvernd. Krafa þessi nýtur lögtaksréttar. 

II. KAFLI 

Almenn ákvæði um tolleftirlit. 

9. gr. 
Þegar tollgæzlumenn eru að störfum, skulu þeir vera einkennisklæddir eða 

hafa í vörzlum sínum og sýna, ef með þarf, einkennismerki, sem ber skjaldar- 
merki ríkisins og áletrunina „Tollmerki Íslands.“ Rétt er og, að farartæki toll- 
gæzlumanna hafi tollfánann, sem skv. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 34 frá 17. júní 1944 
er þjóðfáninn, klofinn að framan, með upphafstéi (T) í efra stangarreit fánans. 

Tollstarfsmenn, sem koma fram í einkennisbúningi sínum, sýna framangreint 
einkennismerki eða draga tollfánann að hún, hafa á fullnægjandi hátt gefið til 
kynna, að þeir séu réttir tollgæzlumenn að starfi. 

Lögreglan og áhafnir varðskipa skulu veita tollgæzlunni aðstoð og vernd við 
framkvæmd tollgæzlustarfa. 

Skylt er mönnum að verða við kvaðningu um aðstoð við tollgæzlumenn á sama 
hátt og mælt er fyrir um aðstoð við lögreglumenn í 41. gr. laga nr. 82 frá 1961. 

10. gr. 
Tollgæzlumönnum er heimil umferð hvarvetna um strendur landsins og meðfram 

þeim, um hafnarsvæði og flugvelli. Þeir skulu hafa frjálsan og óhindraðan aðgang 
til eftirlits og rannsóknar á vörum, sem geymdar eru í vörugeymsluhúsum á framan- 
sreindum svæðum, svo og að öðrum húsum og stöðum, þar sem ótollafgreiddar vör- 
ur eru geymdar eða hafa verið geymdar. Enn fremur er tollgæzlumönnum heimill 
aðgangur að verzlunum og vörugeymslum þeirra, ef ætla má, að þar séu geymdar 
vörur, sem skotið hefur verið undan greiðslu lögboðinna gjalda. 

Tollgæzlumönnum er heimilt að veita þeim mönnum eftirför, sem skjóta sér 
undan eða grunaðir eru um að hafa skotið sér undan tolleftirliti með innfluttar 
vörur, og mega af sjálfsdáðum framkvæma leit í húsum, þegar um beina eftirför er 
að ræða og bið eftir úrskurði dómara veldur hættu á sakarspjöllum.
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11. gr. 

Öll för, sem eru á tollsvæði ríkisins, eru háð eftirliti tollgæzlunnar. 

Tollgæzlumönnum er heimilt að framkvæma leit og rannsókn alls staðar í skip- 

um og flugförum, sem eru á tollsvæði ríkisins. Einnig er þeim heimilt að gera leit 

i öllum farartækjum, sem eru á eða koma frá fermingar- og affermingarstöðum skipa 

og flugfara, svo og öðrum þeim stöðum, þar sem ótollafgreiddar vörur eru eða 

hafa verið geymdar. Tollgæzlumönnum er enn fremur heimilt að leita í öllum 

farartækjum, sem þeir hafa grun um að flytji ólöglega innfluttar vörur. 

Stjórnendum farartækja er skylt að stöðva þau, þegar tollgæzlumaður gefur 

um það merki. 
Stjórnendum farartækja er skylt að veita tollgæzlumönnum, sem eru að 

störfum við farartæki þeirra, alla þá aðstoð og hjálp, sem þörf er á, til þess að störfin 

gangi sem greiðast, og gefa þeim nauðsynlegar upplýsingar. Þeim er einnig skylt 

að fara eftir fyrirmælum tollgæzlunnar, sem lúta að því að tryggja eftirlit með 

fermingu og affermingu. 

12. gr. 

Tollgæzlumönnum er heimilt að leita á mönnum, sem eru i farartækjum, hús- 

um eða á svæðum eða á leið frá farartækjum eða stöðum, þar sem tollgæzlumönn- 

um er heimil rannsókn og skoðun á vörum samkvæmt ákvæðum 10. og 11. greina 

hér að framan. 
Leit á manni má aðeins framkvæma skv. skipun æðsta tollgæzlumanns, sem 

við er staddur, þegar leitarinnar er þörf. Skal framkvæma hana með svo mikilli 

tillitssemi sem unnt er, og má hún aldrei verða víðtækari en nauðsynlegt er vegna 

tolleftirlitsins. Við leit á manni getur viðkomandi krafizt þess, að ákveðið vitni sé 

tilkvatt. Við nákvæma leit á manni skal þess gætt, að hún sé framkvæmd af persónu 

af sama kyni. 
Þegar leit er talin nauðsynleg, getur tollgæzlumaður óskað aðstoðar lögregl- 

unnar, ef með þarf. 

13. gr. 

Tollgæzlumönnum er heimilt að skoða og rannsaka allar vörur, hverjar sem 

eru, er flytjast til landsins, hvort sem um er að ræða vörur á farmskrá, póstflutn- 

ing, farþegaflutning eða annað. Heimilt er að krefjast þess, að vörurnar séu fluttar 

í tollbúð eða á annan tiltekinn stað, þar sem tolleftirlit er framkvæmt, og framvísað 

þar til skoðunar. 
Tollgæzlumönnum er heimilt að skrá og merkja muni, sem eru í Íslenzkum 

förum, hvort sem um er að ræða búnað þeirra eða einkaeign áhafnarinnar. Heimta 

má aðflutningsgjöld af hinum skráðu munum, ef þeir hverfa úr fari, nema gerð 

sé grein fyrir, að þeir hafi farizt eða verið fluttir úr farartækinu erlendis. 

14. gr. 

Tollgæzlumönnum er heimilt að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna, 

ef nauðsyn krefur. 
Tollgæzlumönnum er heimilt að handtaka mann, sem staðinn er að eða grun- 

aður um tolllagabrot, og færa hann til yfirheyrslu eða fá hann lögreglunni í hendur. 

Rétt er tollgæzlumönnum að leggja hald á muni, sem teljast til sakargagna eða 

ætla má að hafi sönnunargildi í málum vegna tolllagabrota. 

15. gr. 

Heimilt er að innsigla eða setja læsingar tollgæzlunnar fyrir farmrúm og 

vistageymslur farartækja, vörugeymslur eða aðra staði, þar sem ótollafgreiddar 

vörur eru geymdar. Enn fremur að innsigla eða auðkenna ótollafgreiddar
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vörusendingar, meðan á geymslu eða flutningi stendur. Skylt er stjórnendum farar- 
tækja og forstöðumönnum vörugeymslna að veita tolleftirlitsmönnum aðstoð við 
innsiglun og lokun, svo og að vekja athygli tollgæzlumanna á þeim stöðum, þar sem 
innsiglun eða læsing mundu ekki koma að haldi. 

Tollgæzlustjóri ákveður gerð innsigla og úthlutar tækjum og efni, sem til þeirra 
þarf. Óheimilt er tollgæzlumönnum að nota önnur innsigli við innsiglun í fari, 
nema sérslakt leyfi tollgæzlustjóra komi til hverju sinni. 

Verði læsingu eða innsiglun ekki við komið, geta tollyfirvöld krafizt þess, að 
varzla varanna eða flutningur fari fram undir tolleftirliti á kostnað vörzluhafa eða 
farmflytjanda. 

Innsigli eða læsingar, sem tollgæzlumenn setja, má enginn nema tollgæzlu- 
maður rjúfa innan íslenzkra tollmarka eða í fari á leið milli staða á tollsvæðinu. 

16. gr. 
Tollgæzlumenn geta afkvíað far, sem komið er í höfn eða á flugvöll, svo og 

bannað umferð á svæðum, þar sem ferming eða afferming vöru fer fram eða far- 
þegar fara um á leið til eða frá fari í utanlandsferðum. Þeir geta ákveðið, að far- 
þegar eða aðrir megi einungis fara úr fari eða stíga um borð á ákveðnum stað. 
Einnig geta þeir ákveðið, í samráði við hafnaryfirvald, að ferming eða afferming 
fars skuli fara fram á tilteknum stað í höfn, er hentugastur þykir vegna eftirlits 
hverju sinni. 

Óheimilt er að fara um borð í aðkomufar fyrr en tollgæzlumaður leyfir. 
Enginn, sem er um borð í aðkomufari, má fara frá borði fyrr en tollgæzlu- 

maður leyfir. 
Hverjum, sem staddur er á hafnarsvæði, flugvöllum eða annars staðar, þar sem 

ótollafgreiddar vörur eru eða hafa verið geymdar, ber að nema staðar, þegar toll- 
gæzlumaður óskar þess, og gera grein fyrir, hvort hann hafi meðferðis ótollafgreidd- 
ar Vörur. 

17. gr. 
Óheimilt er að flytja úr fari ótollafgreidda vöru, sem ekki er á farmskrá, nema 

henni sé samtímis framvísað við tollgæzluna og leyfi fengið fyrir flutningi hennar 
úr farinu. Ákveða má, að slíka vöru skuli flytja úr farinu innan ákveðins frests frá 
komu farsins og á þeim tíma og með þeim hætti, sem tollgæzlan tiltekur eða 
ákveðið verður í reglugerð. 

Skylt er farþegum og áhöfn að opna töskur og aðrar umbúðir um farangur, 
Þegar tollgæzlumaður óskar þess, taka upp úr þeim og veita alla aðstoð og gefa þær 
upplýsingar, sem óskað er eftir. 

Nú tekur tollgæzlan farangur manns eða föggur skipverja í vörzlur sínar til 
skoðunar síðar, og getur viðkomandi þá krafizt þess, að þær séu innsiglaðar, þar 
til skoðun fer fram, og hlutaðeiganda þá gefinn kostur á að vera viðstaddur skoð- 
unina. 

18. gr. 
Tollyfirvald getur krafið hvern þann, sem flytur eða ætla má að flytji inn gjald- 

skyldar vörur eða hefur slíkar vörur til sölu, um skýrslu varðandi þessar vörur, 
kaupverð þeirra og magn. Tollyfirvald getur enn fremur krafið kaupsýslumenn, 
sem hér á landi selja mönnum búsettum í landinu útlenda vöru til afhendingar er- 
lendis, um allar upplýsingar um kaupin og vöruna. 

Gjaldeyrisstofnanir eru skyldar að láta tollyfirvöldum í té allar nauðsynlegar 
upplýsingar og skýrslur, er þau beiðast og unnt er að láta þeim í té, um kaupverð 
vöru, greiðsluskilmála, yfirfærslur í sambandi við kaup vöru eða sölu og annað 
því um líkt.
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Nú eru tilteknar vörutegundir háðar ströngum innflutningshömlum, eða aðrar 

ástæður valda, að nauðsynlegt er að fylgjast sérstaklega með innflutningi þeirra, og 

getur ráðuneytið þá með auglýsingu ákveðið, að þeim, sem bjóða vörur þessar til 

sölu eða hafa þær í verzlunum sínum, skuli skylt að gera fulla grein fyrir því, hvað- 

an þær eru fengnar, að viðlögðum sektum og upptöku varanna. Þeim, sem eiga slíkar 

vörur, þegar auglýsing er gefin út, skal gefinn kostur á að fá þær merktar með toll- 

merkjum, sbr. næstu málsgrein hér á eftir. 

Í reglugerð má ákveða, að tollyfirvöld geti fyrirskipað merkingu á tilteknum 

vörutegundum, um leið og þær er tollafgreiddar, til sönnunar því, að þær hafi 

hlotið löglega tollafgreiðslu. Ákveða skal þeim, sem eiga slíkar vörur, þegar merk- 

ingarfyrirmæli eru gefin út, frest til að framvísa þeim við tollyfirvöld og merkja 

þær. Finnist slík vara ómerkt að þeim fresti liðnum, telst hún eigi hafa hlotið lög- 

lega tollafgreiðslu, nema annað sannist. 

III. KAFLI 

Um för í utanlandsferðum. 

19. gr. 

Skylt er aðkomufari að hafa fyrstu viðkomu hér á landi í aðaltollhöfn, sbr. þú 

5. málsgr. 7. gr. Má það ekki hafa neitt samband við land eða menn úr landi fyrr en 

aðkomuafgreiðsla þess hefur farið fram og að fengnu leyfi tollgæzlunnar. 

Íslenzk för mega ekki utan tollhafna taka við mönnum eða vörum úr aðkomu- 

förum, hleypa mönnum út í þau né hafa við þau önnur samskipti, nema tilneydd séu. 

Ef tollgæzlumenn óska að komast um borð eða frá borði, er stjórnanda fars 

skylt að veita til þess nauðsynlega aðstoð. 

Óheimilt er að leggja aðkomuskipi að bryggju eða öðru hafnarmannvirki fyrr 

en að fengnu leyfi tollgæzlunnar, sem einnig getur ákveðið í samráði við hafnar- 

yfirvöld, hvar í höfn skipið skuli leggjast. Flugför skulu afgreidd þar á flugvelli, 

sem tollgæzlan ákveður í samráði við vallarstjóra. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt, ef ástæða þykir til, að mæla svo fyrir, að skip 

megi ekki liggja eða hafast við innan tollsvæðisins nema Í tollhöfnum. 

Far, sem statt er í neyð eða þarf að leita hafnar vegna veikinda eða slyss 

áhafnar eða farþega, er undanþegið ákvæðum fyrstu málsgreinar þessarar greinar, 

en tilkynna skal þó stjórnandi farsins viðkomandi tollstjóra komu sína svo fljótt 

sem verða má og forðast öll ónauðsynleg samskipti við land, þar til tollafgreiðslu 

er lokið. 

20. gr. 

Stjórnanda fars ber að tilkynna tollgæzlunni um komu þess með hæfilegum 

fyrirvara. 

Flugumferðarstjórnin skal gefa tollgæzlunni allar nauðsynlegar upplýsingar um 

komu og brottför flugvéla í utanlandsferðum. Slíkar upplýsingar skal jafnan seta 

svo fljótt sem við verður komið. Flugumferðarstjórninni ber einnig að öðru leyti 

að veita tollgæzlunni þá aðstoð, sem hún má, í sambandi við framkvæmd starfa 

hennar. 

Starfsmenn hafna og skipaðir hafnsögumenn skulu gefa tollgæzlunni allar nauð- 

synlegar upplýsingar um ferðir skipa. Þeir skulu einnig gera henni viðvart, ef þeir í 

starfi sínu eða stöðu komast að því, að brotin hafi verið eða brjóta eigi ákvæði laga 

þessara.



Nr. 59. 290 28. maí 1969. 

21. gr. 
Þegar eftir komu fars frá útlöndum ber stjórnanda þess að afhenda tollgæzl- 

unni eftirtalin skjöl og skilríki: 
1. Þjóðernisskiírteini og mælibréf skips eða loftferðaskírteini flugfars. 
2. Aðkomuskýrslu í fyrirskipuðu formi. 
3. Sóttvarnaryfirlýsingu. 
4. Farmskrá ásamt skriflegri yfirlýsingu um, að á skrána séu færðar allar þær 

vörur, sem á farmskrá eiga að vera samkvæmt gildandi reglum. 
5. Skrá yfir farþega. 
6. Skrá yfir áhöfn farsins og eigur þær, sem henni tilheyra. 
7. Skrá yfir vista- og birgðaforða farsins. 
8. Skrá yfir allar aðrar vörur, sem farið kann að flytja. 
9. Öll önnur tollskjöl, sem farið hefur fengið við brottför úr erlendum höfnum. 

10. Önnur skjöl og skilríki, sem ákveðið kann að verða, eða samkvæmt venju eru 
afhent eða sýnd við komu fars frá útlöndum. 
Auk þess, sem segir í 23,—25. gr. hér á eftir, skulu í reglugerð sett nánari fyrir- 

mæli um skjöl þessi. 
Stjórnanda fars ber að veita tollgæzlunni allar upplýsingar, sem þörf er á, um 

farið, farm þess og farþega. Hann skal vísa á alla innganga í farmrúm, svo og allar 
geymslur og aðra staði, þar sem geyma má vörur og honum er eða ætti að vera 
kunnugt um. 

Heimila má, að miðlarar eða aðrir umboðsmenn geti fyrir hönd stjórnanda fars 
afhent þau skjöl og gefið þær upplýsingar, sem honum ber að annast samkvæmt 
lögum þessum. 

22. gr. 
Tollgæzlunni er jafnan heimilt að taka í sínar vörzlur þjóðernisskirteini og 

mælibréf skips eða loftferðaskírteini flugfars svo og áhafnarskrá og önnur skjöl, 
sem þörf er á. Skjöl þessi ber í hverri höfn að afhenda stjórnanda farsins, er hann 
hefur greitt lögboðin gjöld vegna farsins og innt af hendi aðrar lögboðnar skyldur. 

23. gr. 
Aðalfarmskrá skal samin í minnst fjórum samhljóða eintökum. Þrjú eintak- 

anna skulu afhent tollgæzlunni, en eitt þeirra ber stjórnanda fars að hafa í farinu, 
þar til affermingu er lokið, og færa í það, hvaða vörusendingar eru affermdar í hverri 
höfn. 

Á aðalfarmskrá skulu færðar allar vörur, sem farið hefur meðferðis. Eigi er þó 
nauðsynlegt, að settar séu á farmskrá vörur, sem ætlaðar eru farinu sjálfu, áhöfn 
eða farþegum, og venjulegur farangur ferðamanna og áhafnar, allt eftir því sem 
ákveðið verður í reglugerð. 

Í farmskrá skal greina vörusendingar í óslitinni töluröð ásamt stykkjatölu, merki 
og númeri, vöruheiti og þunga, eða rúmmáli, ef um trjávið er að ræða. Enn fremur 
skal greina sendanda og viðtakanda hverrar vörusendingar. Sé viðtakandi ókunnur, 
skal greina nafn þess, sem annast ber vörusendinguna fyrir hans hönd. 

Farmskrá frá hverri höfn skal heft saman og innsigluð, ef um fleiri blöð en eitt 
er að ræða. Farmskránni skal fylgja vottorð, undirritað af stjórnanda farsins og af- 
greiðslumanni í viðkomandi höfn, er greini blaðsíðutal farmskrárinnar, tölu vöru- 
sendinga og heildarþunga þeirra, svo og breytingar og leiðréttingar, sem gerðar 
hafa verið á skránni. Í vottorðinu skal vera yfirlýsing um, að farið hafi ekki tekið 
í viðkomandi höfn aðrar eða meiri vörur en í farmskránni greinir. Undirskriftirnar 
undir vottorðið skulu staðfestar af íslenzkum ræðismanni eða tollgæzlumanni á 
staðnum.
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Vörur skulu settar á farmskrá til þeirrar hafnar, þar sem þær eiga að flytjast 

úr farinu, sem flytur þær hingað til lands. 

Tollgæzlan getur krafizt þess af útgerð fars eða umboðsmanni, að eitt af ein- 

tökum aðalfarmskrárinnar sé sent til landsins á undan farinu, ef við verður komið, 

og afhent tollgæzlunni svo fljótt sem verða má. 

Eftir að aðalfarmskrá hefur verið afhent tollgæzlunni, er óheimilt að breyta 

skránni nema með samþykki tollyfirvalds. 

24. gr. 

Á hverri innlendri höfn, sem far tekur til þess að afferma ótollafgreiddar vörur, 

ber stjórnanda þess að afhenda tollgæzlunni útdrátt úr aðalfarmskrá yfir vörur 

þær, sem þar eiga að affermast, og vottorð um það, að á þeim stað verði ekki af- 

fermdar aðrar eða meiri ótollafgreiddar vörur en þær, sem á útdrættinum eru. 

Komi síðar í ljós, að þar verði affermdar úr farinu meiri vörur en á útdrætti 

greinir, skal stjórnandi þess áður tilkynna það tollgæzlunni og afhenda farmskrár 

um þær vörur, ásamt leiðréttingu á fyrra vottorði sínu, áður en afferming hefst. 

Verði vörur ekki allar affermdar úr fari í þeirri höfn, sem farmskrá eða út- 

drættir greina, skal það tilkynnt og leiðrétting við farmskrárvottorðið afhent toll- 

gæzlunni þegar að lokinni affermingu. 

Tollgæzlumenn skulu í fyrstu höfn, sem farið tekur hér á landi, athuga, hvort 

það hefur meðferðis alla útdrætti þá úr farmskrá, sem um ræðir í 1. mgr. 

25. gr. 

Forði aðkomufars og birgðir, sem eru umfram það, sem heimilt er að hafa til 

frjálsra afnota í fari, skulu þegar sett undir innsigli. Á sama hátt skal farið með toll- 

skyldan varning áhafnar. Afhenda skal tollgæzlunni skrá um vörur þessar (inn- 

siglisskrá farsins), eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð. 

Tollgæzlumenn geta krafizt þess, að ótollafgreiddar vörur, forði og birgðir, svo 

og varningur áhafnar, sé flutt úr fari til geymslu, meðan það hefur dvöl hérlendis. 

Setja má i reglugerð ákvæði um, hvað telja beri hæfilegan forða og birgðir fars, 

svo og venjulegan farangur áhafnar. 

Verði far á leið til útlanda að snúa við til sama lands, ber stjórnanda þess, ef 

innsigli hafa verið opnuð eða ótollafgreiddur forði tekinn í notkun, að gæta þess, 

að hvorki farþegar né áhöfn hverfi brott frá farinu eða af afgreiðslustað fyrr en 

tollgæzlan hefur gefið leyfi til þess. 

Aldrei má gefa eða selja í land af birgðum eða forða fars, nema tollar séu 

greiddir af slíku og fullnægt öðrum fyrirmælum um innflutning, sem lög hafa að 

geyma. 

26. gr. 

Afferming fars er háð eftirliti tollgæzlunnar og má ekki hefjast nema með leyfi 

hennar. Slíkt leyfi skal að jafnaði ekki veitt fyrr en afhent hafa verið í fyrirskip- 

uðu formi skjöl þau, sem um ræðir í 21., 23., og 24. gr. 

Við affermingu i neyð ber stjórnanda fars að tilkynna um hana strax og auðið er. 

Að lokinni affermingu í hverri höfn, er stjórnanda fars eða afgreiðslumanni 

þess skylt að láta tollgæzlunni í té nákvæma skrá um talningu á þeim vörum, sem 

affermdar hafa verið í höfninni. Sé talning þessi ekki framkvæmd, má tollgæzlan 

láta gera hana á kostnað farsins. 
Finnist í fari ótollafgreidd vara, sem ekki hefur verið gerð grein fyrir sam- 

kvæmt lögum þessum eða settum ákvæðum, skal farið greiða allan kostnað við leit 

í því, og má kyrrsetja farið á þess kostnað, unz leit er lokið. Þetta gildir þó ekki, 

ef um er að ræða smávægilegan ólöglegan innflutning í vörzlum áhafnar eða farþega.
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27. gr. 
Áður en far í utanlandsferðum lætur úr fyrstu höfn, sem það hefur tekið hér- 

lendis, til annarrar innlendrar hafnar, ber stjórnanda þess að taka tollvegabréf fyrir 
það. 

Tollgæzlan sefur út tollvegabréf í fyrirskipuðu formi. 
Stjórnanda fars ber að vitja tollvegabréfa samkvæmt 1. mgr. til tollgæzlunnar 

og gefa jafnframt allar upplýsingar um farið, ferðir þess og farm og annað, sem 
máli kann að skipta í sambandi við gerð tollvegabréfsins. Tollgæzlumenn geta 
krafizt, að stjórnandi fars sýni þau skjöl, sem hann hefur með höndum, til stað- 
festingar upplýsingum, sem hann gefur, svo sem farmskrá farsins eða önnur hleðslu- 

skilríki. 
Stjórnanda fars ber að varðveita tollvegabréfið, meðan farið er hér við land, og 

sýna það tollgæzlumanni, hvenær sem krafizt er. 

Á síðari höfnum, sem farið tekur, seta tollgæzlumenn fært á tollvegabréfið 

þær upplýsingar, sem þörf er á vegna framkvæmdar tollgæzlustarfsins. Brottfarar- 
leyfi til annarra innlendra hafna skal veitt með áritun á vegabréfið. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til fiskiskipa, nema þau flytji ótollafgreiddar 
vörur milli hafna. 

28. gr. 
Með far, sem er í utanlandsferðum og tekið hefur fyrstu höfn, en sýnir ekki toll- 

vegabréf skv. 27. gr. laga þessara við komu til síðari hafna, skal farið á sama hátt 
sem um aðkomufar væri að ræða. 

Tollgæzlumenn geta jafnan ákveðið, að með far, sem kemur frá innanlands- 
höfnum, eða skip, sem kemur af veiðum, skuli farið sem aðkomuför að því er toll- 
eftirlit varðar. 

29. gr. 
Áður en afferming fars í utanlandsferðum hefst í síðari höfnum, ber stjórn- 

anda þess að afhenda tollgæzlunni útdrátt úr farmskrá um allar ótollafgreiddar 
vörur, sem eiga að affermast á þeirri höfn, sbr. 24. gr. Einnig ber honum að sýna 
aðalfarmskrá farsins og leyfa tollgæzlunni afnot hennar, meðan farið stendur við. 

Hafi farið jafnframt meðferðis ótollafgreiddar vörur, sem það hefur ekki flutt 

til landsins í þeirri ferð, ber stjórnanda þess að leggja fram sérstaka farmskrá um 

þær. Flytji farið einnig tollafgreiddar vörur eða innlendan varning, ber enn fremur 
að leggja fram farmskrá yfir þær. 

Afferming má ekki hefjast fyrr en þessum skyldum hefur verið fullnægt, sbr. 
og 26. gr. 

30. gr. 
Án leyfis tollgæzlunnar má enginn ferma vörur í far, sem ætlar til útlanda. 

Þetta nær þó ekki til afla, sem tekinn er um borð í skip á veiðisvæðum. 
Sé varan flutt í far án samþykkis tollgæzlunnar, ber stjórnanda farsins að af- 

ferma þær aftur, ef tollgæzlan telur það nauðsynlegt vegna eftirlits með vörunni eða 

ákvörðunar gjalda af henni. 

31. gr. 
Áður en far leggur af stað úr innlendri höfn, ber stjórnanda þess eða afgreiðslu- 

manni að afhenda tollgæzlunni farmskrá í fyrirskipuðu formi um allar vörur, sem 

farið hefur tekið til útflutnings þaðan. 

Áður en far leggur af stað úr seinustu höfn hérlendis, ber stjórnanda þess að 
afhenda tollgæzlumanni heildarfarmskrá í fyrirskipuðu formi um allar vörur, sem 

farið hefur meðferðis til útflutnings, ásamt vottorði um, að farið hafi ekki tekið og 
taki ekki hér á landi aðrar eða meiri vörur til útflutnings. Eigi er þó nauðsynlegt,
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að settar séu á farmskrá vörur, sem ætlaðar eru farinu sjálfu, áhöfn eða farþegum 

til neyzlu í því, svo og venjulegur farangur ferðamanna og skipverja. 

Enn fremur ber stjórnanda farsins að afhenda farþegaskrá í tvíriti um alla þá 

farþega, sem fara úr landi með farinu. 

32. gr. 

Skip, sem er å leið til útlanda, skal hafa seinustu viðkomu hérlendis í aðaltoll- 

höfn, sbr. þó 7. gr. Ákvæði þetta á ekki við um fiskiskip, sem fer til veiða eða siglir 

til útlanda beint af veiðum og eingöngu með afla. 

Áður en far leggur upp í ferð til útlanda, ber stjórnanda þess að tilkynna toll- 

gæzlunni um það með hæfilegum fyrirvara. 

Tollgæzlan gefur fari tollvegabréf til útlanda í fyrirskipuðu formi, þegar stjórn- 

andi farsins hefur fullnægt öllum skyldum, sem honum ber að rækja áður en farið 

lætur úr höfn. 
Tollvegabréfið skal gert í tvíriti, og ber að senda tollgæzlustjóra annað eintakið 

svo fljótt sem unnt er, ásamt innsiglisskrá farsins og innanlands tollvegabréfi þess. 

33. gr. 

Skylt er útgerðarmönnum skipa og flugfara, sem annast reglubundnar ferðir 

milli landa, að leggja tollgæzlunni til án endurgjalds nægilegt húsrými til eftirlits 

með farþegum og áhöfn. Kjósi tollgæzlan að koma upp slíku húsrými, ber þeim að 

greiða fyrir afnot þess eftir því, sem ákveðið verður. 

Kostnað við flutning tollgæzlumanna frá tollstöð til og frá skipi við komu þess 

og brottför, svo og að og frá flugvelli við komu og brottför flugfars, ber förunum að 

greiða. Kostnaði þessum fylgir lögveð í förunum, og má innheimta hann með lögtaki. 

Stjórnanda fars ber að sjá tollgæzlumönnum, sem sendir eru með farinu hafna 

á milli til eftirlits, fyrir farrými og fæði endurgjaldslaust og eftir því sem hæfa 

þykir opinberum starfsmönnum. 

34. gr. 

Ef stjórnandi fars, afgreiðslumaður eða útgerð fullnægja ekki skyldum sínum 

skv. ákvæðum þessa kafla, ber þeim að greiða tollgæzlunni allan kostnað, sem leiðir 

af þeim ráðstöfunum, sem hún telur nauðsynlegar vegna vanrækslunnar. Kostnað 

þennan má innheimta með lögtaki. 

35. gr. 

Ákvæði þessa kafla taka ekki til erlendra herskipa eða herflugfara, sem leita 

hér hafnar. Stjórnendur þeirra eru þó skyldir til að gera tollgæzlumönnum full- 

nægjandi grein fyrir, að um herfar sé að ræða, og má krefjast þess, að slík greinar- 

gerð sé gefin skriflega. 

Með þeim undantekningum, sem leiðir af varnarsamningi Íslands og Bandaríkja 

Norður-Ameríku, sbr. lög nr. 110 frá 1951, eru för, sem í 1. málsgr. getur, undan- 

þegin innsiglun vista, birgða eða annars varnings um borð. 

Ef tollskyldar vörur eru fluttar í land úr förum þeim, sem um ræðir i Í. máls- 

gr., ber yfirmanni þeirra áður að afhenda tollgæzlunni tvíritaða skrá um vörurnar. 

Tollgæzlan hefur sömu heimildir til hvers konar eftirlits með slíkum vörum sem 

öðrum varningi, sem fluttur er til landsins. 

Ákveða má, að ákvæði þessarar greinar skuli einnig gilda að einhverju eða öllu 

leyti um önnur för en herskip og herflugför, sem eru opinber eign og ferðast ein- 

göngu í opinberum erindagerðum og ekki flytja vörur eða farþega gegn greiðslu. 

Skemmtiferðaskip, sem koma hingað eingöngu með farþega og hvorki taka hér 

né setja í land farþega eða vörur, eru undanþegin ákvæðum um innsiglun forða, 

enda greiði þau kostnað af varðstöðu um borð.
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IV. KAFLI 

Um vörzlu og tollmeðferð aðfluttra vara. 

36. gr. 
Tollgæzlunni er jafnan heimilt að taka ótollafgreiddar vörur í sínar vörzlur. 
Tollgæzlan getur jafnan ákveðið, að ótollafgreiddar vörur skuli fluttar beint 

úr farartæki í húsrými, sem hún hefur umráð yfir, til rannsóknar á kostnað farm- 
flytjanda, svo og geymslu og tollafgreiðslu, ef henta þykir. 

Ákveða skal í reglugerð gjald fyrir geymslu og meðferð varanna. Einnig má þar 
setja ákvæði, er tryggi tollafgreiðslu og brottflutning varanna án óeðlilegra tafa. 

37. gr. 
Eigendur eða umráðamenn farartækja, sem flytja vörur frá útlöndum eða ótoll- 

afgreiddar vörur milli tollhafna innanlands, skulu hafa til umráða eða eiga adgang 
að nægum geymslu- og afgreiðslustöðum fyrir slíkar vörur, þar sem þeim er haldið 
aðgreindum frá öðrum varningi. 

Geymslu- og afgreiðslustaðir þessir skulu viðurkenndir af viðkomandi toll- 
stjóra og tollgæzlustjóra. Skulu það vera hús eða afgirt svæði, eftir eðli vörunnar, 
liggja vel við affermingu og eftirliti og fullnægja að öðru leyti þeim skilyrðum, 
sem sett verða um slíkar geymslur. Hús þessi og svæði má, ef þurfa þykir, setja 
undir lás tollgæzlunnar, og skal þannig frá þeim gengið, að því verði auðveldlega 
við komið. 

Þeim, sem geyma ótollafgreiddar vörur, er skylt að láta tollgæzlunni ókeypis í 
té hæfilegt aðgreint rúm í vörugeymslum sínum til rannsóknar á vörum. 

Ef geymsluhús eða svæði eru ekki í fullnægjandi ásigkomulagi á hverjum tíma, 
og geymsluhafi bætir ekki úr því innan þess frests, sem tollyfirvald tiltekur, getur 
tollyfirvald látið bæta úr ágöllum á kostnað hans eða svipt hann rétti til að nota 
geymsluna. 

Nú er ótollafgreidd vara flutt úr fari í sgeymsluhús eða á svæði, sem er það 
langt frá farinu, að þaðan má ekki fullkomlega fylgjast með flutningi varanna á 
geymslustaðinn að dómi tollgæzlunnar, og ber sljórnanda fars bå að greiða þann 
aukakostnað, sem leiðir af þeim öryggisráðstöfunum, sem tollgæzlan telur nauðsyn- 
legar til að tryggja fullt eftirlit með flutningi varanna á geymslustaðinn. 

Fjármálaráðuneytið setur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari ákvæði 
um vörugeymslur og vörzlu ótollafgreiddrar vörn. Má þar ákveða viðurlög við því, 
ef afgreiðslumenn eða aðrir óhlýðnast settum fyrirmælum um vörzlu og meðferð 
ótollafgreiddrar vöru. 

Geymsluhöfum ber að greiða ríkissjóði kostnað við tolleftirlit í vörugeymslum 
sínum eftir því, sem ráðherra ákveður með reglugerð. 

Geymsluhafi hefur haldsrétt í vörunni fyrir kröfu sinni um geymslugjald. 
Haldsrétturinn útilokar þó ekki, að tollstjóri geti selt vöruna á opinberu uppboði 
og að tollur og önnur opinber gjöld séu greidd af uppboðsandvirðinu á undan 
geymslugjaldinu. 

Heimilt er þó ráðherra að sreiða af uppboðsandvirði vöruleigu fyrir geymslu 
hennar í einn mánuð frá komu hennar til landsins. 

38. gr. 
Utan þeirra húsa eða seymslusvæða, sem tollgæzlan rekur eða viðurkennd 

hafa verið samkvæmt 37. gr., er óheimilt að seyma ótollafgreiddar vörur, nema 
að fengnu sérstöku leyfi viðkomandi tollstjóra í hvert sinn. Þeim, er slíkt leyfi 
fær, skal skylt að hlíta þeim skilyrðum, sem tollstjórinn í samráði við tollgæzlu- 
stjóra setur fyrir leyfinu, og greiða allan kostnað við eftirlit með vörunni.
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39. gr. 

Stjórnendum farartækja, sem flytja ótollafgreiddar vörur, er óheimilt að fá 

þær til geymslu eða umsjár öðrum en tollgæzlunni eða þeim, sem hefur umráð 

viðurkenndrar vörugeymslu samkvæmt 37. gr. nema sérstakt leyfi viðkomandi toll- 

stjóra komi til hverju sinni. Skal hann setja þau skilyrði fyrir leyfinu, sem hann 

telur nauðsynleg, til þess að tryggilega sé með vöruna farið og að sá, sem leyfið 

fær, greiði allan kostnað, sem af því leiðir. 

40. gr. 

Stjórnendum farartækja, skipaafgreiðslum og öðrum þeim, sem hafa ótoll- 

afgreiddar vörur i sínum vörzlum til flutnings eða geymslu, er óheimilt að afhenda 

þær viðtakanda eða láta þær á annan hátt af hendi úr vörugeymslu eða farartæki 

án leyfis tollstjóra eða tiltekins umboðsmanns hans. 

Vöru, sem komin er í viðurkennt geymsluhús eða á viðurkennt eða leyft 

geymslusvæði, má ekki flytja þaðan, nema að fengnu leyfi tollstjóra, hvort sem um 

flutning milli geymslustaða innan sama tollumdæmis er að ræða, flutning milli toll- 

umdæma eða endursendingu til útlanda. 

41. gr. 

Póststjórnin annast vörzlu á ótollafgreiddum póstsendingum. Tollgæzlumenn 

skulu jafnan hafa aðgang að húsakynnum, þar sem ótollafgreiddar póstsendingar 

eru geymdar eða teknar til póstmeðferðar. 

Ákvæði 36. gr. gilda einnig um póstsendingar. 

42. gr. 

Þegar lokið er affermingu úr farartæki á vörum frá útlöndum, ber stjórnanda 

farartækis eða afgreiðslumanni að afhenda viðkomandi tollyfirvaldi eða umboðs- 

manni þess skrá um allar sýnilegar vantanir og skemmdir, sem komið hafa í ljós 

við affermingu varanna. Tollyfirvald lætur þegar fara fram rannsókn á vöruvöntun 

og skemmdum eftir því, sem við verður komið. 

43. gr. 

Áður en vara er tekin til tollafgreiðslu, ber innflytjanda að afhenda tollstjóra 

um hana aðflutningsskýrslu ásamt fylgiskjölum samkvæmt því, sem fyrir er mælt 

í tollskrárlögum. 
Um vinnu og aðstoð innflytjenda við tollmeðferð vöru fer eftir því, sem fyrir 

er mælt í tollskrárlögum. Nánari ákvæði um þelta efni má setja í reglugerð eða 

öðrum fyrirmælum fjármálaráðuneytisins. 

V. KAFLI 

Um flutning á ótollafgreiddum vörum innanlands. 

44. gr. 

Flutningur á Óótollafgreiddum vörum innanlands er háður leyfi og eftirliti 

tollgæzlunnar. 

Ótollafgreiddar vörur er einungis heimilt að senda eða flytja til ákvörðunar- 

staðar, sem er tollhöfn, og í viðurkennda vörugeymslu, sbr. þó 4. mgr. 7. gr. Póst- 

sendingar, sem eru í vörzlum póststjórnarinnar, eru undanþegnar þessu ákvæði. 

45. gr. 

Um farmskrá fara í innanlandsferðum, sem flytja ótollafgreiddar vörur, gilda 

ákvæði 29. gr. og önnur ákvæði 3. kafla laga þessara, eftir því sem við á.



Nr. 59. 296 28. maí 1969. 

Fjármálaráðuneytið getur ákveðið, að önnur farartæki en för, sem flytja ótoll- 
afgreiddan varning innanlands, skuli hafa meðferðis skrá um þann flutning, og 
setur jafnframt fyrirmæli um gerð þeirra. 

Skrá samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar ber afgreiðslumanni viðkomandi 
farartækis að afhenda tollgæzlunni á sendingarstaðnum áður en farartækið leggur 
af stað, svo og tollgæzlunni á ákvörðunarstað áður en afferming hefst. 

46. gr. 
Ef flytja á milli tollhafna ótollafgreidda vöru, sem hefur verið affermd hér- 

lendis, skal sendandi afhenda tollstjóra eða umboðsmanni hans sendingarstaðnum 
framsendingarbréf um vöruna. Fylgibréf þetta sendir tollstjóri á sendingarstaðnum, 
eða umboðsmaður hans, tollstjóra í því umdæmi, sem varan á að flytjast til, með 
tilkynningu um, að vörusendingin sé ótollafgreidd. Fjármálaráðuneytið ákveður 
nánar gerð slíkra fylgibréfa og tilkynninga. 

á 
á 

47. gr. 
Á framsendingarbréfi, sem fylgir ólollafgreidari vöru, skal greinilega skráð, 

að varan sé ótollafgreidd og að hana megi ekki afhenda viðtakanda, nema að fengnu 
leyfi viðkomandi tollstjóra. 

Framsendingarbréf skal afhent lollstjóra eða umboðsmanni hans á sendingar- 
stað vörunnar svo tímanlega, að skoðun á vörunni geti farið fram áður en henni er 
komið í farartæki. 

48. gr. 
Ákveða má í reglugerð, að sérstakt leyti þurfi til að annast flutning á ótoll- 

afgreiddum vörum innanlands, eða að slíkir flutningar séu þeim einum heimilir, 
sem fullnægja ákveðnum skilyrðum. Enn fremur má ákveða, að slíkar vörur megi 
aðeins flytja með sérstaklega útbúnum farartækjum. 

49. gr. 
Sá, sem fengið hefur leyfi til að framsenda vöru, ábyrgist, að hún sé send af 

stað án ónauðsynlegrar tafar og sé strax lögð fram við tollstjóra eða umboðsmann 
hans á ákvörðunarstað í óbreyttu ástandi. 

Sendandi og flutningsmaður ótollafgreiddrar vöru, sem flutt er milli tollhafna, 
bera ábyrgð á greiðslu aðflutningsgjalda af vöru, sem ekki kemur fram á ákvörðunar- 
stað, nema þeir geti fært að því sönnur, að varan hafi glatazt í flutningi af ástæð- 
um, sem þeim verður ekki um kennt. 

Aöðfluiningsgjöldum af þeim hluta sendingar, sem glatazt hefur eða farizt í 
flutningi innanlands, fylgir lögveð í þeim hluta vörusendingarinnar, sem komið 
hefur til skila. 

VI. KAFLI 

Um gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda. 

50. gr. 
Aðflutningsgjöld falla í gjalddaga, þegar far tekur höfn, þar sem vara verður 

affermd. 
Greiða skal í einu lagi aðflutningsgjöld af vörum, sem skráðar eru í sama 

farmskrárnúmeri. 
Um gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda af vörum, sem látnar hafa verið í 

tollvörugeymslu, fer samkvæmt ákvæðum laga nr. 47 11. júní 1960.
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51. gr. 
Aðflutningsgjöld skal greiða tollstjóra, þar sem varan er flutt úr fari því, sem 

hana flytur til landsins. Sé vara framsend ótollafgreidd, sbr. 5. kafla laga þessara, 

skal þó greiða gjöldin í því umdæmi, sem varan er send til. 

52. gr. 
Fjármálaráðherra getur ákveðið með reglugerð, að greiðsla aðflutningsgjalda af 

vöru skuli fara fram innan ákveðinna tímamarka frá komudegi hennar til landsins 

eða hún sett innan sama tíma í tollvörugeymslu, sbr. lög nr. 47 frá 1960, og skal 
þessi frestur vera minnst 6 mánuðir. Má leggja viðurlög við því, ef þeirri skyldu er 
ekki fullnægt, svo sem greiðslu dráttarvaxta, 119% fyrir hvern mánuð frá gjald- 
daga, sbr. 50. gr., dagsektir og stöðvun tollafgreiðslu til hlutaðeigandi aðilja. 

Í reglugerðinni má einnig ákveða, að hafi aðflutningsgjöldin ekki verið greidd 
innan mánaðar frá eindaga, eins og hann verður ákveðinn skv. 1. mgr. þessarar 
greinar, megi tollyfirvald láta selja vöruna á uppboði, er fari fram skv. ákvæðum 
54. gr., og áætla tollverð hennar, hafi fullnægjandi innflutningsskjöl um vöruna 

ekki verið lögð fram. 
53. gr. 

Fjármálaráðherra getur með reglugerð heimilað tollstjórum að veita innflytj- 

endum tiltekinn greiðslufrest á aðflutningsgjöldum. Greiðslufrestur þessi skal aðeins 

veittur gegn fullgildri bankatryggingu eða annarri hliðstæðri tryggingu, sem fjár- 
málaráðherra tekur gilda, og bundinn því skilyrði, að varan sé tollafgreidd og flutt 
úr vöruafgreiðslu innan þess frests, sem ákveðinn verður i reglugerð, og má hann 
eigi vera lengri en einn mánuður frá komudegi fars þess, er vöruna flutti til landsins. 

Takmarka má greiðslufrest samkvæmt þessari grein við ákveðnar tegundir vöru. 

54. gr. 
Hinar aðflutningsgjaldskyldu vörur skulu vera að veði fyrir aðflutningsgjöld- 

um, sektum, dráttarvöxtum og kostnaði, og hefur eigandi ekki rétt til að ráða yfir 
þeim fyrr en búið er að greiða gjöld þessi, sektir, dráttarvexti og kostnað. Veðréttur- 
inn helzt eins, þótt vörurnar hafi verið afhentar viðtakanda. Séu skil ekki gerð, 
hefur tollstjóri eða umboðsmaður hans vald til að selja vörurnar, án undanfarins 

lögtaks eða fjárnáms, til lúkningar gjöldum, dráttarvöxtum, sektum og kostnaði. 
Það skal gera á uppboði, er boðað sé með viku fyrirvara, og má tollstjóri eða um- 
boðsmaður hans krefjast borgunar við hamarshögg. Nú næst ekki til þeirrar vöru, 
sem gjaldið átti af að greiða, og má þá, án undanfarinnar birtingar, gera lögtak fyrir 
aðflutningsgjöldum, sektum, dráttarvöxtum og kostnaði í öðrum eignum viðtakanda 
og selja hið lögtekna á sama hátt og að framan greinir um gjaldskylda vöru. Enn 
fremur getur tollstjóri neitað þeim, sem á ógreidd aðflutningsgjöld samkvæmt 

framangreindu, um tollafgreiðslu á öðrum vörum, þar til skil eru gerð. 
Aðflutningsgjöldin greiðast af uppboðsandvirðinu með forgangsrétti næst á eftir 

uppboðskostnaði. Sé uppboðsandvirði vörunnar hærra en nemur aðflutningsgjöldum 

ásamt dráttarvöxtum, sektum og áföllnum kostnaði, skal greiða vörueigandanum 
afganginn, ef hann gefur sig fram innan 1 árs frá uppboðsdegi. Að þeim tíma liðnum 
fellur upphæðin til ríkissjóðs. 

VII. KAFLI 

Um vantanir, skemmdir og endursendingu á vörum. 

55. gr. 
Ef vöru vantar úr aðkomufari, má draga verðmæti þess, sem vantar, frá toll- 

verði vörusendingar, enda hafi vöntunin verið könnuð á þann hátt, sem segir í 
42. gr. 

A 38



Nr. 59. 298 28. maí 1969. 

Fjármálaráðuneytið getur með reglugerð heimilað lækkun á tollverði vegna 
vöntunar, þótt ákvæðum 1. mgr. hafi ekki verið fullnægt, ef svo stendur á, að 
vöntunar í vörusendingu verður ekki vart þrátt fyrir nákvæma athugun ytri umbúða 
vörunnar. Beiðni um frádrátt vegna vöntunar verður því aðeins tekin til greina, að 
hún berist innan ákveðins frests, sem fjármálaráðuneytið ákveður, og á hana færðar 
þær sönnur, sem tollyfirvald tekur gildar. 

56. gr. 
Hafi vara orðið fyrir skemmdum á leið hingað til lands eða við affermingu, 

má lækka tollverð hennar sem svarar þeirri verðrýrnun, sem orðið hefur á vör- 
unni vegna skemmdanna, enda sé henni framvísað til skoðunar og mats innan þess 
tíma og á þann hátt, sem ákveðinn verður í reglugerð. 

Með reglugerð má heimila lækkun á tollverði ótollafgreiddrar vöru, sem orðið 
hefur fyrir skemmdum í vörzlum tollgæzlunnar eða viðurkenndum vörugeymslum 
farmflytjenda eða í flutningi milli tollhafna innanlands, áður en hún er afhent 
viðtakanda, og hann getur ekki talizt eiga sök á skemmdum. 

57. gr. 
Heimilt er, samkvæmt nánari skilyrðum, sem sett verða í reglugerð: 

1. að endurgreiða aðflutningsgjöld af vöru, sem send er aftur til útlanda ónotuð í 
því ástandi, sem hún var, er hún var flutt hingað til lands, enda hafi hún ekki 

verið boðin fram til sölu; 

að heimta ekki aðflutningsgjöld af vöru, sem ekki hefur verið vitjað, viðtakandi 
hefur ekki fundizt að eða neitað hefur verið um viðtöku á, og send er aftur til 
útlanda innan þess tíma, sem ákveðinn verður samkvæmt 1. mgr. 52. gr., frá 
því hún var flutt hingað til lands, enda sé þá sett full fjártrygsing fyrir að- 
flutningsgjöldunum, þar til varan er sannanlega komin til útlanda; 

3. að endurgreiða aðflutningsgjöld af vélum, sem reynast gallaðar og endursendar 
eru til útlanda innan sex mánaða frá því að þær komu hingað til lands, ef ekki 
var hægt að ganga úr skugga um gallana fyrr en við notkun vélanna og seljandi 
hefur viðurkennt, að hann taki þær aftur vegna gallanna, enda nemi aðflutnings- 
gjöld ekki lægri upphæð en 5000 krónum. 
Tollstjórar, hver í sínu umdæmi, annast endurgreiðslur samkvæmt þessari 

grein. 

Do 

VIII. KAFLI 

Um utflutning. 

58. gr. 
Utflytjendur skulu afhenda tollstjóra eða umboðsmanni hans i því umdæmi, 

sem vara er tekin í far það, sem flytja á hana til útlanda, skýrslu um vöruna, 

ásamt samriti af farmskírteini, útflutningsleyfi og matsvottorði, þar sem þess er 
krafizt, svo og sölureikningum um vöruna. 

Setja má í reglugerð nánari ákvæði um gerð skjala þessara og hverra skjala og 
skilríkja er annars krafizt varðandi útflutningsvöru. Í reglugerð má enn fremur kveða 
svo á, að útflutningsskýrsla og útflutningsskilríki skuli afhent áður en vara er flutt 
í far og svo tímanlega, að áður geti farið fram rannsókn á henni. 

Skýrslu um afla íslenzkra veiðiskipa, sem flytja sjálf út eigin veiði til sölu 
á erlendum markaði, skal skipstjóri gefa á fyrstu höfn, sem skipið tekur hér á 
landi á leið sinni frá útlöndum, eða — ef skipið tekur ekki höfn, áður en það flytur 

aftur afla á erlendan markað — þegar það næst leitar hafnar hér á landi. Taki
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veiðiskipið ekki fyrstu höfn á þeim stað, þar sem það er gert út, ber að senda 

skýrslu þessa tollstjóra útgerðarstaðar skipsins. 

59. gr. 
Greiða skal útflutningsgjöld og fullnægja útflutningsskilyrðum í því umdæmi, 

sem útflutningsvara er flutt í far það, sem flytja á vöruna til útlanda. 

Fjármálaráðuneytið getur með reglugerð eða fyrirmælum í öðru formi vikið 

frá ákvæðum 1. mgr. þessarar greinar. 

IX. KAFLI 

Um refsingar og önnur viðurlög. 

60. gr. 
Það er ólöglegur innflutningur, ef vara er flutt til landsins frá útlöndum eða 

frá tollfrjálsu svæði, án þess að tollyfirvöldum sé gerð grein fyrir henni samkvæmt 

fyrirmælum laga þessara. Sama gildir, ef gjaldskyld vara er fjarlægð úr geymslu 

fyrir ótollafgreiddar vörur án heimildar tollyfirvalda. 

Það telst enn fremur ólöglegur innflutningur, ef ótollafgreidd vara, sem flutt 

hefur verið um borð í far til útflutnings, eða vara, sem útflutningur hefur verið 

leyfður á gegn lækkun eða niðurfellingu á tolli eða öðrum gjöldum, er án heimildar 

tollyfirvalda flutt aftur úr farinu eða á annan hátt skotið undan útflutningi. 

Nú kemur í ljós, að um borð í fari er vara, sem ekki er færð á farmskrár eða 

aðrar tilskildar skrár samkvæmt lögum þessum og tollyfirvöldum hefur ekki verið 

gerð fyrirskipuð grein fyrir, og skal þá litið svo á, að eigandi hennar hafi gerzt 

sekur um tilraun til ólöglegs innflutnings. Verði eigandi vörunnar ekki fundinn, 

ber stjórnandi fars ábyrgð á brotinu. 
Það varðar sektum samkv. lögum þessum, ef stjórnendur eða aðrir yfirmenn 

gera ekki það, sem í þeirra valdi stendur, til þess að koma í veg fyrir ólöglegan 

innflutning með förum þeirra eða vanrækja nauðsynlegt eftirlit í því skyni. 

61. gr. 
Brot gegn ákvæðum 60. gr. varða sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 2 

árum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Sömu refsingu skal sá sæta, sem selur eða afhendir vörur, enda þótt hann viti 

eða megi vita, að þær séu ólöglega innfluttar. 

62. gr. 
Fyrir tilraun til brots á lögum þessum skal refsað eins og fyrir fullframið brot. 

Ákvæðum almennra hegningarlaga um hlutdeild skal beitt um brot á lögum 

þessum. 

Nú varðar brot, sem refsing er lögð við í lögum þessum, þyngri refsingu sam- 

kvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga, og skal þá refsað eftir þeim lögum. 

63. gr. 

Nú gefur maður tollstarfsmanni ranga skýrslu eða leggur fram gögn, sem eru 

röng eða villandi um tegund, magn eða verðmæti farms eða vöru, og skal hann þá 

sæta sektum, nema hann sanni, að hvorki honum né þeim, sem kemur fram fyrir 

hans hönd, verði um kennt. 

Nú verður maður uppvís að því að láta tollstarfsmanni í té rangar upplýsingar, 

sbr. 1. mgr. þessarar greinar, í því skyni að svíkja undan eða fá ívilnun á tolli eða 

gjöldum, og skal hann þá sæta sektum, svo og varðhaldi eða fangelsi, ef miklar 

sakir eru eða brot er ítrekað. Sömu refsingu skal sá sæta, sem veit eða má vita, að
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upplýsingar, sem hann lætur tollstarfsmönnum í té, eru til þess fallnar að hafa 

framangreind áhrif. 
Að svo miklu leyti sem brot er ekki refsivert samkvæmt 60. til 62. grein, skal 

beita ákvæðum 1. og 2. mgr. þessarar greinar við þá, sem gefa rangar eða villandi 
yfirlýsingar eða leggja fram röng eða villandi skjöl í sambandi við follmál. 

64. gr 
Það varðar sektum eða varðhaldi að gefa, selja eða afhenda á annan hátt lil 

brottflutnings úr fari forða eða aðra muni eða vöru, sem heimilt er að hafa toll- 
frjálst í fari, nema aðflutningsgjöld hafi áður verið greidd og öðrum fyrirmælum 
laga um innflutning fullnægt. 

65. gr. 
Sá, sem af ásetningi eða gáleysi rýfur eða fjarlægir toilinnsigli eða önnur toll- 

einkenni, skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi, allt að 6 mánuðum. 

Sé lás eða innsigli tollgæzlunnar brotið eða fjarlægt, án þess að sá seki finnist, 

varðar það þann, sem ábyrgð ber á lásnum eða innsiglinu, sektum, nema hann seti 

gert sennilegt, að brotið sé ekki vanrækslu hans eða starfsfólks hans að kenna, og 

hann tilkynni tollgæzlunni um brotið þegar í stað og geri nauðsynlegar ráðstafanir 
til varnar því, að hin innsiglaða vara verði fjarlægð eða ástandi hennar breytt. 

Ákvæðum 1. mgr. skal einnig beiia, ef maður aflar sér aðgangs að vörum, sem 

eru undir tollinnsigli, án þess að rjúfa innsiglið eða skemma. 

66. gr. 
Það varðar sektum, varðhaldi eða fangelsi að selja eða láta á annan hátt af 

hendi vöru, sem flutt hefur verið tollfrjálst til landsins skv. ákv. laga nr. 110 frá 
1951, ef viðtakandi nýtur ekki toilfríðinda samkv. þeim lögum. Sömu refsingu varðar 
að taka við slíkum vörum, svo og að taka að sér að selja slíkar vörur, enda liggi 
ekki fyrir, er viðskiptin fara fram, fullar sannanir fyrir því, að aðflutningsgjöld hafi 
verið greidd af vörunum og öðrum innflutningsskilyrðum fullnægt. 

Sömu viðurlögum varðar það enn fremur að flytja eða reyna að flytja út af 
samningssvæðum, samkvæmt varnarsamningi Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 
vörur, sem fluttar hafa verið inn tollfrjálst. Sé varan flutt í farartæki og verði 

eigandi hennar ekki fundinn, ber stjórnandi farartækis ábyrgð á brotinu. 

67. gr. 
Það varðar sektum, svo og varðhaldi eða fangelsi, ef miklar sakir eru, ef maður 

misnotar leyfi, ívilnanir eða tollfríðindi, sem honum hafa verið veitt samkvæmt 
heimild í lögum þessum eða öðrum tollalögum og reglugerðum eða fyrirmælum, sem 
sett eru samkvæmt þeim. 

68. gr. 
Ef maður tregðast við að gefa tollstarfsmönnum upplýsingar, le 58) ja fram skjöl 

eða veita aðstoð, sem hann er skyldur til samkvæmt lögum þessum, má knýja hann 

til þess með stöðvun tollafgreiðslu til hans, svo og dagsektum allt að. 500 krónum 
á dag, og getur tollyfirvald ákveðið sektirnar í bréfi til viðkomanda, og má gera 
aðför í eignum hans fyrir sektunum. 

69. gr. 
Það varðar stjórnanda fars eða útgerðarmann sektum, ef farmskrár og út- 

drættir fylgja ekki fari, ef á þær eru ekki færðar allar vörur, sem skylt er, eða 
skrárnar eru að öðru leyti ekki gerðar eins og mælt er fyrir í lögum eða ákveðið 
kann að vera i regluger ð, eða ef vanrækt er að afhenda tollgæzlumanni farmskrár, 

útdrætti eða skrá um talningu á vörum. Ef svo stendur á sem að framan greinir eða
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það kemur í ljós við rannsókn á farmi fars, að á 
vörur, sem þar eiga að vera, ber utgerd fars 
eftirlit með affermingu, þ. á m. talningu á farmi. 

farmskrána eru ekki færðar allar 

UI: ulan kostnað við rannsóknina og 

70. gr. 
Það varðar sektum, varðhaldi eða fangelsi, ef stjórnandi farartækis eða af- 

greiðslumaður vörugeymslu afhendir ótollafgreidda vöru án leyfis tollstjóra eða 
umboðsmanns hans. Auk þess ábyrgist eigandi eða umráðamaður farartækis eða 

vöruafgreiðslu greiðslu aðflutningsgjalda af vörunni, og má gera lögtak í eignum 
þeirra fyrir þeim gjöldum ásamt kostnaði. Hafi fullnægjandi skjöl til ákvörðunar 
aðflutningsgjalda af hinni afhentu vóru ekki verið lögð fram, skal tollyfirvald 
áætla gjöldin þannig, að þau megi Örugglega teljast nógu hátt ákveðin. Sömu viður- 
lögum varðar það að veita viðtöku vöru, sem er ólöglega afhent samkvæmt framan- 

sögðu. 

71. 
Önnur brot gegn lögum þessum, reglugerðum eða öðrum fyrirmælum, sem sett 

eru samkvæmt þeim, varða seklum, svo og varðhaldi eða fangelsi, ef sakir eru 
miklar eða brot ítrekað. 

Sektir samkvæmt lögum þessum mega nema allt að 500 000 krónum. 

72. gr. 
Heimilt er að gera upptæka vöru, sem hefur verið flutt eða reynt að flytja 

ólöglega inn, eða á annan hátt farið með andstætt ákvæðum laga þessara eða fyrir- 

mæla, sem sett eru samkvæmt þeim, án tillits til þess, hver er eigandi hennar, eða 
til eignarhafta, sem á henni hvíla, nema vörzlumaður hafi komizt yfir vöruna á 

saknæman hátt. 
Nú þykir ekki ástæða lil að gera vöru upptæka eða upptöku verður ekki við 

komið, og er þá heimilt að gera upptækt hjá sökunaut verð vörunnar auk tolla og 

gjalda af henni. 

Ef um stórfellt brot er að ræða eða sakir eru að öðru leyti mjög miklar, er 
heimilt að gera farartæki upptæk, sem notuð hafa verið til þess að fremja brotið. 
Upplaka er heimil, þótt sökunautur sé annar en eigandi farartækis, ef ástæða er til 

að ætla, að eigandinn hafi vitað eða mátt vita, í hvaða tilgangi nota átti farartækið. 
I stað farartækis má gera verðmæti þess upptækt. 

Nú verður refsiábyrgð ekki fram komið, og er þó heimilt að beita eignaupptöku. 
Verði ekki upplýst, hver sökunautur er, skal varan innan mánaðar frá því hún var 
flutt inn eða finnst verða eisn ríkissjóðs án dóms eða úrskurðar. 

73. gr. 
Farartæki, sem hefur verið notað eða reynt hefur verið að nota til þess að flytja 

vörur ólöglega til landsins eða til flutnings á slíkum vörum á tollsvæði ríkisins. 
skal vera að veði til tryggingar gjöldum, sektum og kostnaði, sem stjórnandi 
farartækis, áhöfn eða öðrum starfsmönnum þess verður gert að greiða, og má 
kyrrsetja það og selja á opinberu uppboði til lúkningar framangreindum gjöldum 

og kostnaði án undangenginnar aðfaragerðar og með þeim hætti, sem segir í 54. gr. 
Sé sökunautur búsettur hér á landi eða eigi eignir hér, skal þó jafnan reynd aðför 
hjá honum áður en gengið er að veðinu, en eigi raskar það rétti til kyrrsetningar, 
skv. 1. mgr. 

74. gr. 
Heimilt er að svipta þann, sem sekur hefur gerzt um stórfellt eða margitrekað 

brot á lögum þessum, réttindum samkvæmt 68. gr. hegningarlaganna.
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75. gr. 
Sektir fyrir brot á lögum þessum og andvirði upptækrar vöru skulu, nema annað 

sé ákveðið í sérstökum lögum, renna í ríkissjóð. 

76. gr. 
Með mál vegna brota á lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 
Þó er tollyfirvöldum heimilt að ákveða sekt fyrir ólöglegan innflutning, ef 

brot er skýlaust sannað og ætla má, að brot varði ekki hærri sekt en kr. 10 000.00, 

enda játist sökunautur undir þá ákvörðun og greiði sektina þegar í stað. Við slíka 
sektarákvörðun skal greina í bókun skýrt og stutt brot það, sem um er að tefla, 
refsiákvæði, sem það varðar við, og itrekunarverkun á síðari brot, ef því er að 

skipta. Nú hefur skýlaust sannað brot einnig upptöku eignar í för með sér, og 
getur tollyfirvald undir því skilorði, er nú var sagt, ákveðið eignaupptöku, enda 
fari verðmæti eigi fram úr kr. 50 000.00. 

Senda skal saksóknara ríkisins skrá um mál, sem lokið er samkvæmt 2. mgr. 

þessarar greinar, eftir þeim reglum, er hann ákveður. 
Nú telur saksóknari, að saklaus maður hafi verið látinn undirgangast greiðslu 

sektar, eða maður hafi ranglega verið látinn sæta upptöku eignar, sbr. 2. mgr. 
þessarar greinar, eða verið látinn ganga undir fjarstæð málalok að öðru leyti, eða 
mál, sem lokið er samkvæmt sama ákvæði, hefði átt að ganga til dóms, og getur 
hann þá borið málið undir dómara til ónýtingar á ákvörðun tollyfirvalda. 

Nú hefur einhver af áhöfn fars eða farþegi við komu sína til landsins meira í 
fórum sínum en heimilt er af varningi, sem ríkið eða stofnanir þess hafa einkasölu 
á, og framvísar því við tollgæzluna áður en tollskoðun hefst á farangri hans, og skal 
honum þá heimilt að halda því gegn því að greiða einkasölugjald til hlutaðeigandi 
einkasölu skv. gjaldskrá, er fjármálaráðherra setur, án þess þá að sæta kæru fyrir 
brotið, enda sé um takmarkað magn að ræða, sem nánar má ákveða i reglugerð. 

X. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

77. gr. 
Póstafgreiðslumenn innheimta aðflutningsgjöld af póstsendingum samkvæmt 

reglum, sem ráðherra setur. 

78. gr. 
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara skulu sett með reglugerð eða öðr- 

um fyrirmælum. 
79. gr. 

Fjármálaráðherra getur samið við önnur ríki um samstarf til að vinna gegn 
ólöglegum innflutningi og gert nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmda á slíku 
samkomulagi. 

80. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 68 frá 1956 

og önnur lagafyrirmæli, sem fara í bága við lög þessi. Reglugerðir og önnur fyrir- 

mæli, sem sett hafa verið samkvæmt nefndum lögum, skulu halda gildi sínu eftir því 
sem við á, þar til nýjar reglugerðir og fyrirmæli hafa verið gefin út. 

Gjört í Reykjavík, 28. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson.
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LÖG 

um heimild til lántöku vegna Vestfjarðaáætlunar og Norðurlandsáætlunar. 

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

þykki minu: 

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 Reykjavik, 28. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) Í 
Magnús Jónsson. 
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FJÁRAUKALÖG 

. fyrir árið 1967. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Til viðbótar við þau gjöld, sem veitt eru í fjárlögum fyrir árið 1967, eru veittar 

kr. 766 133 777.87 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. gr. 

2. gr. 
Til viðbótar við gjöldin í 3. gr. A er veitt: 

1. Afengis- og tóbaksverzlun ríkisins ......................... kr. 13 200 239.92 
af kr. 68 539 268.02 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

2. Ríkisútvarpið ................0.0.0 0... — 6 889 230.60 
en tekjur fóru kr. 5 953 400.25 fram úr fjårlagaåætlun. 

3. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg .........0...0000000 000 - 1 094 017.28 
en tekjur fóru kr. 455 964.85 fram úr fjárlagaáætlun. 

4. Innkaupastofnun ...............0.0... 00. — 1210211.43 
af kr. 3274 485.39 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

5. Bessastaðabú ...............2..00....0 0 — 510 618.67 
en tekjur urðu kr. 200 665.79 umfram fjárlagaáætlun. 

6. Hvanneyrarbú ..............0....000 00 eeen rr 51 491.23 
en tekjur fóru kr. 12 773.26 fram úr fjárlagaáætlun. 

7. Reykjabú ................02.0 0000 — 161 524.80 
en tekjur fóru kr. 244 918.00 fram úr fjárlagaáætlun.
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Vífilsstaðabú ......................0..000 0000 kr. 62 091.42 
af kr. 293070.38 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 
Kópavogsbú ...............2..0000 0000 eee — 20 292.82 
af kr. 25 419.51 tekjum umfram fjárlagaáætlun. 

  

Kr. 23 199 718.17 

Til viðbótar við gjöldin í 8. gr. eru Veittar .......... kr. 406 221.74 
— — — — -10.gr. 1. — — ......... — 10 137 340.56 
— — — —… - 10. gr. 11. —  .......... — 1 133 433.51 
— — — —… - 10. gr. IL —  — .......... — 2 173 607.67 
— — — 0 —  -1ll.g.B. —  — ......... — 15 440 360.58 
— — — — lg. — eeeeerrres — 471 763.67 
— — — — -13.g.B. — 0 —— eneeeereee — 4 323 963.73 
— — — — -13.g. 0 — — eeeerreese — 4 062 999.97 
— — — — -13. gr. D. — eeeeeereee — 2 967 647.70 
— — — — -I3.gr. Em eeeeereree —- 1 309 755.42 
— — — — -13ð.gr. FF. — — ......... — 2 128 105.17 
— — — — -l.gr. A. — eee — 15 086 410.86 
— — — — -l.g. Bom eneret — 6 356 368.65 
— — —  —- - 15. gr. — — seeren. — 647 526.73 
— — — — -16.gr. 2 — eeeeeeeeee — 1 115 062.02 
— — — — - 16. gr. D. — om  eneeereree — 2 738 019.06 
— — — — -19. gr. 1. — — —  48593352.17 
— — -— —- -19.gr.2. eeeeereere — 20 358 631.88 
— — -—- — -19.gr.3. — senere — 233 730 838.18 
— — — — -19%.g.6. — om seerne. — 288 921.00 
— — — — -19%.g.7. — — enerrreree — 3 875 336.62 

  

. Kr. 400 545 385.06 
Til eignaaukningar skv. 20. gr. Út eru veittar ................ — 365 588 392.81 
Inn fóru kr. 333 129 098.93 fram úr fjárlagaáætlun. 

  

Samtals kr. 766 133 777.87 
  

Gjört í Reykjavik, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson.
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LOG 

um fyrirtækjaskrå. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Hagstofa Íslands skal halda skrá, er nefnist fyrirtækjaskrá, yfir einstaklinga, 

félög og aðra aðila, sem reka sjálfstæða atvinnu, svo og yfir embætti, stofnanir (þar 

með sjálfseignarstofnanir) og félagssamtök, sem að dómi Hagstofunnar hafa þá starf- 

semi, að ástæða sé til að skrá þau. — Skrá þessi skal færð jafnóðum til samræmis 

við áorðnar breytingar, eftir því sem við verður komið. 

Aðili, sem byggir hús eða annað mannvirki til eigin nota, eða framkvæmir við- 

gerð á slíkum eignum í eigin notkun, telst ekki reka sjálfstæða atvinnu samkvæmt 

1. málsgr. þessarar gr., nema um sé að ræða byggingu eða viðgerð vegna atvinnu- 

rekstrar eða annarrar starfsemi, er um ræðir í atvinnuvegaflokkun Hagstofunnar. 

2. gr. 

Í þessum lögum er orðið fyrirtæki notað sem samheiti um alla þá aðila, sem 

fyrri málsgr. 1. gr. tekur til. Orðið atvinnurekstur tekur á hliðstæðan hátt til hvers 

konar starfsemi, sem þessir aðilar reka sem slíkir. 

3. gr. 

Stjórnsýsla ríkisins og annarra opinberra aðila í sambandi við atvinnurekstur 

styðst við skrár og önnur starfsgögn frá fyrirtækjaskrá, eftir því sem hlutaðeigandi 

stjórnarvöld ákveða í samráði við Hagstofuna. Auk þess skal fyrirtækjaskrá vera tæki 

til hagskýrslugerðar um atvinnuvegi landsmanna o. fl. 

4. gr. 

Í fyrirtækjaskrá skal skrá nafn og aðsetur fyrirtækja, auðkennisnúmer þeirra, 

atvinnugreinarnúmer samkvæmt atvinnuvegaflokkun Hagstofunnar, og þau atriði 

önnur varðandi störf og hagi fyrirtækja, sem hún ákveður. 

Fyrirtæki, sem hafa með höndum fleiri en eina tegund starfsemi samkvæmt at- 

vinnuvegaflokkun Hagstofunnar, eða reka sömu starfsemi á tveimur eða fleiri stöð- 

um, skulu, eftir því sem aðstæður leyfa, skráð samkvæmt því í fyrirtækjaskrá, þ. 

e. hver atvinnugrein og hver starfsstaður telst þar sérstök rekstrareind. 

. 5. gr. 
Í fyrirtækjaskrá hefur hvert fyrirtæki sitt auðkennisnúmer. Einstaklingur, sem 

rekur sjálfstæða atvinnu í eigin nafni, hefur nafnnúmer sitt samkvæmt þjóðskrá sem 

auðkennisnúmer. Önnur fyrirtæki skulu fá sérstakt auðkennisnúmer í fyrirtækja- 

skrá. Hagstofan gefur út skírteini til þeirra, þar sem auk heitis og póstaðseturs er 

tilgreint auðkennisnúmer, atvinnugreinarnúmer og þau atriði önnur, sem henta þykir 

að hafa á skirteininu. 
Opinber aðili, er notar auðkennisnúmer fyrirtækjaskrár í umsýslu sinni, getur 

krafizt þess, að fyrirtæki sýni skírteini (sbr. 1. málsgr.) sem sönnunargagn um númer 

og önnur skráningaratriði í fyrirtækjaskrá.
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Heimilt er að gefa út sérstakt skírteini fyrirtækjaskrár einnig til einstaklinga, 
sem reka sjálfstæða atvinnu í eigin nafni (sbr. 1. málsgr.), og kemur það þá í stað 
nafnskírteinis í þessu sambandi. 

6. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt að ákveða, með reglugerð eða á annan hátt, að 

aðilar þeir, er um ræðir í 1. málsgr. 1. gr., skuli tilkynna Hagstofunni upphaf og lok 
atvinnurekstrar síns, enn fremur aðsetur starfsstöðva og breytingar á því, og loks 
þær breytingar aðrar, sem upplýsingar þarf að fá um til starfrækslu fyrirtækjaskrár. 
— Upphaf atvinnurekstrar reiknast frá þeim tíma, er aðili hefur sölu eða hliðstæða 
afhendingu á vöru eða þjónustu til viðskiptamanna. Þó skal upphaf atvinnurekstr- 
ar reiknast frá þeim tíma, er hlutaðeigandi hóf notkun aðkeypts vinnuafls vegna hans, 
ef það á sér stað áður en sala á vöru eða þjónustu til viðskiptamanna hefst. 

Ákvarðanir samkvæmt 1. málsgr. þessarar gr. um, að tilkynningarskylda skuli 
koma til framkvæmda, skulu bundnar við tilteknar greinar samkvæmt atvinnuvega- 
flokkun Hagstofunnar. 

Hagstofan gerir eyðublöð undir tilkynningar þær, er um ræðir í 1. málsgr., og 
kveður á um skilafresti og annað í því sambandi. 

7. gr. 
Skattyfirvöld aðstoða Hagstofuna við starfrækslu fyrirtækjaskrár með veitingu 

upplýsinga og eftirgrennslunum, eftir því sem nánar verður ákveðið með samkomu- 
lagi ríkisskattstjóra og hagstofustjóra. 

Aðrir opinberir aðilar, er hafa undir höndum upplýsingar, sem þörf er á til 
starfrækslu fyrirtækjaskrár, skulu láta þær í té samkvæmt því, sem um semst milli 
hlutaðeigenda. 

8. gr. 
Heimilt er að krefja alla húseigendur og aðra umráðamenn húsnæðis upplýs- 

inga um, hvaða fyrirtæki hafa starfsstöð í húsum þeirra. 
Heimilt er að krefjast þess af félagssamtökum aðila, sem reka sjálfstæða atvinnu 

í einstökum greinum — þar á meðal af félagssamtökum meistara í iðnaði — að þeir 
láti í té skrár yfir meðlimi sína og aðstoði á annan hátt við starfrækslu fyrirtækja- 
skrár. 

9. gr. 
Til hagnýtingar fyrirtækjaskrár til skýrslugerðar um atvinnuvegina skulu fyrir- 

tæki láta Hagstofunni í té upplýsingar um starfsemi sína og aðra hagi, að svo miklu 
leyti sem eðlileg þörf fyrir slíka skýrsluöflun segir til um. Fyrirtæki skulu láta 
slíkar upplýsingar í té á þann hátt og á þeim tímum, sem Hagstofan ákveður. 

10. gr. 
Óheimilt er að skýra frá upplýsingum, sem fyrirtæki láta í té samkvæmt 9. gr. 

og eru trúnaðarmál, nema með samþykki hlutaðeigenda. Þeir, sem vinna við úr- 
vinnslu slíkra gagna, mega ekki, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra 
hegningarlaga um brot í opinberu starfi, skýra óviðkomandi aðilum frá því, sem 
þeir komast að um hagi einstakra fyrirtækja. 

11. gr. 
Hagstofan veitir hverjum sem er upplýsingar um það, sem skráð er um ein- 

stök fyrirtæki samkv. fyrri málsgr. 4. gr., enda sé eigi um að ræða upplýsingar, er 
Hagstofan hefur fengið frá fyrirtækjum sem trúnaðarmál, sbr. 10. gr. Embætti og 
stofnanir fá slíka þjónustu ókeypis, enda þurfi þær upplýsinganna við vegna emb- 
æltisrekstrar eða hliðstæðra starfa. Sé hér um að ræða meiri háttar verk, getur Hag-
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stofan þó krafizt greiðslu. Að öðru leyti tekur Hagstofan greiðslu fyrir veitingu 

upplýsinga úr fyrirtækjaskrá, eftir gjaldskrá, sem hún setur. 

12. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt að ákveða, að í stað manntals árið 1970 samkvæmt 

lögum nr. 4/1920 skuli, með aðstoð fyrirtækjaskrár og þjóðskrár, fara fram athugun 

á mannafla þjóðarinnar til atvinnustarfa á þessu ári, með þeim hætti, sem Hagstofan 

ákveður í samráði við aðra opinbera aðila, sem mál þetta snertir. 

13. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt að setja, með reglugerð eða á annan hátt, nánari 

fyrirmæli um framkvæmd þessara laga. 

14. gr. 

Nú bregzt það, að látnar séu í té upplýsingar samkvæmt 9. gr., áður en almenn- 

um skilafresti lýkur, og getur Hagstofan þá þröngvað aðila með dagsektum, 100— 

1000 kr. á dag, til að láta upplýsingar í té. Dagsektir taka gildi 5 dögum eftir að aðili 

meðtekur símskeyti eða bréf um þær, enda geri hann ekki skil áður en þeim fresti 

lýkur. 
Nú kemur það í ljós, að aðili, er skal veita upplýsingar samkvæmt 9. gr., hefur 

vanrækt að láta þær í té áður en skilafresti lauk, og varðar það þá sektum allt að 

10 000 kr. 
Lögreglustjóri innheimtir sektarfé samkvæmt 1. málsgr. þessarar gr. Skal greiðsla 

þessi innt af hendi eigi síðar en 7 dögum eftir að hlutaðeigandi afhenti Hagstofu hina 

síðbúnu skýrslu eða setti hana í póst. 

15. gr. 

Nú er ákveðið að nota heimild þá, er um ræðir í 1. málsgr. 6. gr., og skulu þá 

brot gegn ákvæðum um tilkynningarskyldu varða sektum 300—-3000 kr. Ákvæði 2. 

málsgr. 112. gr. laga um meðferð opinberra mála, nr. 82/1961, sbr. lög nr. 29/1966, 

skulu gilda um mál þessi. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)
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LOG 

um verzlun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf. 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um áfengis- og tóbaksverzlun. 

1. gr. 
Ríkisstjórninni einni er heimilt að flytja inn frá útlöndum vínanda og áfengi, 

sem flytja má til landsins og í er meira en 2/4 % af vínanda að rúmmáli. Þó er öðrum 
aðilum heimilt að flytja til landsins varning, sem inniheldur vínanda, hafi hann verið 
gerður óhæfur til drykkjar og öruggt, að ekki sé kleift að gera hann drykkjarhæfan. 

Enn fremur er ríkisstjórninni einni heimilt að flytja inn frá útlöndum tóbak, 
hvort heldur er unnið eða óunnið, og til hvers sem það er ætlað, svo og vindlinga- 
pappir og eldspýtur. 

Lög þessi taka ekki til skipa og flugvéla, sem koma í landhelgi og hafa innan- 
borðs áfengi eða tóbak sem hluta af tollfrjálsum forða, ef með þann varning er 
farið samkvæmt sérákvæðum laga. Ráðherra er heimilt að selja sérreglur um inn- 
flutning ferðamanna og áhafna skipa og flugvéla á áfengi og tóbaki. 

2. gr. 
Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins annast innflutning vínanda, áfengis og tó- 

baks, samkvæmt lögum þessum, og dreifingu þessara vara undir yfirstjórn fjármála- 
ráðherra í því skyni að afla ríkissjóði tekna. 

Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins einni skal heimil starfræksla tóbaksgerðar, svo 
og framleiðsla áfengra drykkja annarra en öls. 

3. gr. 
Fjármálaráðherra ákveður útsöluverð áfengis og tóbaks á hverjum tíma. Álagn- 

ingarhlutfall á vindlingum (sígarettum) og smávindlum (cigarillos) skal vera þannig, 
að samkeppnisaðstaða síðarnefndrar vörutegundar gegn vindlingum sé auðvelduð, 
eftir því sem atvik leyfa. 

4. gr. 
Fjármálaráðherra skipar forstjóra Áfengis- og tóbaksverzlunar ríkisins, svo og 

aðra fasta starfsmenn og setur þeim erindisbréf. 

5. gr. 
Áfengi, sem Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins flytur inn eða framleiðir sam- 

kvæmt 1. gr., hefur hún ein heimild til að selja innanlands. Um endursölu áfengis 
hjá vínveitingahúsum fer eftir ákvæðum sérlaga. 

6. gr. 
Tóbak það, sem Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins flytur inn og/eða framleiðir, 

selur hún innanlands í heildsölu.
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7. gr. 

Allar vörur, sem Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins selur, skulu merktar með 

nafni verzlunarinnar og/eða merki hennar. 

Umbúðir um vindlinga skulu á áberandi hátt merktar með eftirfarandi áletrun: 

VIÐVÖRUN 
VINDLINGAREYKINGAR 

GETA VALDIÐ KRABBAMEINI 

Í LUNGUM OG HJARTASJÚKDÓMUM 

8. gr. 

Leggja skal hald á vörur þær, sem lög þessi taka til og inn eru fluttar eða 

framleiddar í heimildarleysi, og skal afhenda þær Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins 

til ráðstöfunar. 
Vörur, sem hér um ræðir, skulu með dómi eða sátt upptækar til ríkissjóðs. 

IL KAFLI 

Um verzlun með lyf o. fl. 

9. gr. 

. Íslenzka ríkinu er heimilt að reka lyfjaverzlun og lyfjagerð í tengslum við 

Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins undir nafninu Lyfjaverzlun ríkisins. Lyfjaverzlun 

ríkisins er skylt að útvega lyf, sáraumbúðir og hjúkrunargögn fyrir ríki og ríkis- 

stofnanir, þó ekki til endursölu einstaklingum, enn fremur lækna og dýralækna, er 

rétt hafa til lyfjasölu, svo og sjúkrahús. 

Enn fremur skal Lyfjaverzlun ríkisins útvega, í samráði við landlækni, hvers 

konar efni til ónæmisaðgerða. 

10. gr. 

Fjármálaráðherra skipar forstjóra fyrir Lyfjaverzlun ríkisins og setur honum 

erindisbréf. Fullnægi forstjóri Lyfjaverzlunar ríkisins ekki skilyrðum 9. gr. 1.—5. 

liðar, sbr. 6. lið lyfsölulaga nr. 30 frå 29. april 1963, skipar ráðherra sérstakan yfirlyfja- 

fræðing, sem fullnægir greindum lagaskilyrðum. 

11. gr. 

Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins og Lyfjaverzlun ríkisins skulu hafa sameig- 

inlegt skrifstofuhald, en aðskilinn fjárhag. 

12. gr. 

Lyfjaverzlun ríkisins fer með einkaréttindi Áfengis- og tóbaksverzlunar ríkisins 

að því er varðar vínanda til lyfja og vínandalyf. Forstjóri Lyfjaverzlunar ríkisins 

ber ábyrgð á afgreiðslu vínanda til lækninga og rannsóknastofa. 

13. gr. 

Lyfjaverzlun ríkisins er heimilt að flytja inn frá útlöndum, vinna úr, verzla með 

og flytja út þau lyf og efni, sem heyra undir lög um tilbúning og verzlun með ópíum 

og fleira, nr. 14 frá 20. júní 1923, sbr. lög nr. 43 frá 2. maí 1968, um breyting 

á þeim lögum, í samræmi við lög og aðrar stjórnlagareglur, eins og þær eru á hverjum 

tíma.
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III. KAFLI 

Almenn åkvædi. 

14. gr. 
Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara með reglu- 

gerð. 

15. gr. 
Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála, og 

varða brot sektum, nema varði þyngri refsingum samkvæmt öðrum lögum. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1969. 
Jafnframt falla þá úr gildi eftirtalin lög: 

Lög nr. 69 frá 7. maí 1928, um einkasölu á áfengi, með síðari breytingum. Lög nr. 
58 frá 8. september 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki, með síðari breytingum. Lög 
nr. 65 frá 10. desember 1934, um einkasölu á eldspýtum og vindlingapappir, og lög nr. 
3 frá 2. marz 1961, um sameining rekstrar Áfengisverzlunar ríkisins og Tóhakseinka- 
sölu ríkisins. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson. 

Nr. 64. . 28. maí 1969. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jarðirnar Höfðahóla 

með Hólagerði og Spákonufell í Höfðahreppi. 

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

þykki minu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Höfðahreppi í Austur-Húnavatnssýslu jarð- 

irnar Höfðahóla með Hólagerði og Spákonufell í sama hreppi fyrir það verð, er um 
semst eða ákveðið verður að mati dómkvaddra manna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

i Ingólfur Jónsson.
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LOG 

um breyting á lögum nr. 55/1962, um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

1. mgr. 8. gr. orðist svo: 
Uppsagnarfrestur kjarasamnings af hendi beggja aðila skal eigi vera skemmri 

en 4 mánuðir. 
2. gr. 

1. mgr. 22. gr. orðist svo: 

Stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja tekur af þess hendi ákvörðun um 

uppsögn kjarasamnings. Nú kemur fram ósk i stjórn Bandalagsins eða af hálfu fjár- 

málaráðherra um, að um þá ákvörðun fari fram allsherjaratkvæðagreiðsla, og skal 

slík allsherjaratkvæðagreiðsla þá fara fram meðal starfandi ríkisstarfsmanna, er í 

hlut eiga, til samþykktar eða synjunar. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

Magnús Jónsson. 

28. maí 1969. = Nr. 66. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Garðahreppi landspildur 

úr landi Vífilsstaða. 

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

þvkki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Garðahreppi landspildur úr landi Vifilsstaða. 

2. gr. 

Landspildurnar eru: 
I. Landspila, sem afmarkast að vestan af mörkum Vífilsstaða og Hofstaða, að 

norðan af mörkum Fífuhvamms, að austan af fyrirhuguðum Suðurnesjavegi, að 
sunnan af Vífilsstaðavegi. 

IT. Landspilda, sem afmarkast að vestan og norðan af girðingu við Hraunsholts- 
læk, að austan af fyrirhuguðum Suðurnesjavegi, að sunnan af mörkum Urriðavatns.
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3. gr. 
Náist ekki samkomulag um söluverð landsins, skal það metið af dómkvöddum 

mönnum. 

Andvirði landsins skal Garðahreppi heimilt að gr eida å 25 årum. 
Þarfnist ríkið eða ríkisstofnanir byggðarlóða úr landinu undir opinberar bygg- 

ingar, skal því heimilt að kaupa þær og þá við sama verði hlutfallslega og Garða- 
hreppi var gert að greiða fyrir landið. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

L.S.)   
Jóhann Hafstein. 

Nr. 67. . 28. maí 1969. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 64 26. nóv. 1958, um útflutning hrossa. 

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: 

Landbúnaðarráðuneytið hefur í samráði við Búnaðarfélag Íslands og Fram- 
leiðsluráð landbúnaðarins yfirumsjón með útflutningi hrossa og markaðsöflun fyrir 
hross erlendis. 

2. gr. 
2. gr. laganna orðist svo: 
Útflutningshross skulu eigi vera eldri en 10 vetra og heilbrigð að mati dýra- 

læknis. Útflutningur á stóðhestum tveggja vetra og eldri og tömdum kynbótahryss- 
um er óheimill, nema til komi leyfi landbúnaðarráðherra hverju sinni, að fengnum 
tillögum Búnaðarfélags Íslands og framleiðsluráðs landbúnaðarins. Ekkert hross 
má flytja út innan tveggja vetra aldurs, nema ráðunautur Búnaðarfélags Íslands í 
hrossaútflutningi samþykki útflutninginn. Útflutningshross skulu merkt bæði fram- 
leiðenda- og kynbótamerki. Á tímabilinu frá 1. nóvember til 1. júní er óheimilt að 
flytja hross til útlanda nema í sérstökum gripaflutningaskipum eða með flugvélum, 
enda hafi þau áður verið fóðruð inni á heyfóðri, og skulu nánari reglur settar um 
það í reglugerð, sbr. 8. gr. 

3. gr. 
Í stað „Atvinnumálaráðherra“ í 3. gr. laganna komi: Landbúnaðarráðherra. 

4. gr. 
8. gr. laganna orðist svo: 

Landbúnaðarráðherra setur, að fengnum tillögum Búnaðarfélags Íslands, Fram- 

leiðsluráðs landbúnaðarins, yfirdýralæknis og Sambands dýraverndarfélaga Íslands,
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reglugerð, sem kveður nánar á um framkvæmd laga þessara, að því er varðar 

útbúnað skipa og flugvéla, er annast útflutning hrossa, útlit, gæðamat og merkingar 

útflutningshrossa, hömlur við útflutningi til tryggingar kynbótastarfinu, hrossamark- 

aði og lágmarksverð til framleiðenda (seljenda). 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ingólfur Jónsson. 

28. maí 1969. |. Nr. 68. 

LOG 

um loðdýrarækt. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Loðdýr nefnast í lögum þessum öll þau dýr, sem ræktuð eru eða alin vegna 

verðmætis skinnanna eingöngu eða aðallega. Landbúnaðarráðherra sker úr ágreiningi 
um, hvort dýrategund skuli teljast til loðdýra eða ekki. 

2. gr. 
Loðdýrarækt nefnist í lögum þessum, þegar loðdýr eru haldin til tímgunar og 

uppeldis af ræktuðum stofni, eða ef dýr eru alin um stundarsakir vegna skinna- 
framleiðslu eingöngu eða aðallega. Loðdýrabú nefnast búr og girðingar, þar sem 

loðdýr eru höfð í vörzlu. 

3. gr. 
Það er meginstefna þessara laga, að loðdýr verði einungis ræktuð hér á landi i 

sérstaklega útbúnum og vönduðum loðdýrabúum og einungis verði ræktuð þar valin 
kyn loðdýra. 

4. gr. 

Eigi má flytja til landsins loðdýr, nema þau eða foreldrar þeirra hafi hlotið 
verðlaun á loðdýrasýningu eða þau séu af viðurkenndu sóðu kyni. 

Hverju innfluttu dýri skal fylgja vottorð dýralæknis í útflutningshöfn um ástand 
og heilbrigði dýranna á útflutningsdegi og aldur þeirra. Vottorð dýralæknis skal 
vera staðfest af lögreglustjóra á staðnum eða umboðsmanni hans. 

Umsagnar yfirdýralæknis skal leitað í hvert sinn, er innflutningsleyfis fyrir 
loðdýrum er óskað. 

5. gr. 
Loðdýrarækt er óheimil nema í loðdýrabúum, sem hlotið hafa viðurkenningu 

samkvæmt ákvæðum laga þessara. 
A 40
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6. gr. 
Þeir, sem óska að stofnsetja loðdýrabú hér á landi, skulu senda landbúnaðar- 

ráðuneytinu umsókn um það efni. Umsóknum skulu fylgja ýtarlegar áætlanir um 
byggingu loðdýrabúsins, um gerð þess, tæknilegan rekstur og fjármál, svo og um 
þau dýr, sem fyrirhugað er að rækta á búinu. Enn fremur skal umsókninni fylgja 
umsögn viðkomandi sveitar- eða bæjarstjórnar. 

Að fengnu áliti veiðistjóra um þessi gögn, tekur landbúnaðarráðuneytið ákvörðun 
um viðurkenningu loðdýrabúsins, með skilyrði um, að loðdýrarækt hefjist þar ekki, 
fyrr en gerð þess er öll í samræmi við fyrrgreindar áætlanir, og tryggt sé, að loð- 
dýrabúinu veiti forstöðu kunnáttumaður með a. m. k. eins árs reynslu í hirðingu, 
fóðrun og meðferð dyranna, og úttekt hefur farið fram af veiðistjóra eða umboðs- 
manni hans. 

Nú er umsókn um byggingu loðdýrabús á skipulagsskyldu svæði, og skal þá 
landbúnaðarráðuneytið leita umsagnar byggingarnefndar viðkomandi sveitarfélags 
um staðsetningu, áður en byggingarleyfi er veitt. 

Til stækkunar loðdýrabús þarf viðurkenningu landbúnaðarráðuneytisins, og er 
óheimilt að nota viðbótarbyggingar eða nýbyggingar, fyrr en úttekt veiðistjóra eða 
umboðsmanns hans hefur farið fram. 

7. gr. 

Embætti veiðistjóra samkvæmt 1. gr. laga nr. 52/1957 annast eftirlit með því, 
að ákvæðum laga þessara og reglugerða, sem settar verða á grundvelli þeirra, 
sé fylgt. 

8. gr. 
Loðdýrabú, þar sem minkar eru geymdir, skal hafa þrefalda vörn, virnetsbúr 

með hreiðurkassa, lokaðan dýrheldan skála á steyptum ramma og dýrhelda ytri 
girðingu úr traustu og viðurkenndu efni, til varnar því, að dýr geti sloppið úr haldi. 
Flutningur lífdýra milli loðdýyrabúa og flutningur dýra til slátrunar skal fara fram 
í netburum og í lokuðu flutningatæki. Um nánari gerð loðdýrabúa, rekstur svo og 
framkvæmd laga þessara að öðru leyti skal skipað með reglugerð. 

9. gr. 
Loðdýrabú skulu byggð það fjarri þéttbýli og alfaraleiðum, að ekki hljótist af 

óhagræði eða ónæði fyrir byggð eða umferð. 

Valdi óviðkomandi menn skemmdum í loðdýrabúum eða ónæði, sem tjón verður 
af, varðar það sektum og fullri bótaskyldu. 

Komi sjúkdómar upp í loðdýrabúi, skal tafarlaust tilkynna það dýralækni. Verði 
vart við hundapest eða aðra sjúkdóma, sem ætla má að loðdýr geti sýkzt af, skal 
dýralæknir tilkynna eigendum loðdýrabúa um hættuna, jafnframt því sem ráðstafanir 
séu gerðar til að fyrirbyggja, að sjúkdómar berist til loðdýrabúanna eða frá þeim. 

10. gr. 
Nú sleppa loðdýr úr vörzlu, og skal þá sá, er vörzluna hefur, þegar í stað gera 

sangskör að því að handsama eða veiða dýrin og tilkynna jafnframt án tafar hvarfið 
til veiðistjóra og viðkomandi lögreglustjóra, og varðar sektum til ríkissjóðs, 2000— 
10000 kr., ef út af er brugðið. 

11. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim, varða 

sektum til ríkissjóðs, 2000--20000 kr., nema þyngri viðurlög liggi við samkvæmt 
öðrum lögum.
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Ítrekuð alvarleg brot af ásetningi eða stórfelldu gáleysi skulu jafnframt valda 

leyfishafa eða vörzlumanni réttindamissi til að reka loðdýrabú. 

12. gr. 
Með lögum, þessum eru úr gildi numin lög nr. 32/1951, um loðdýrarækt. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ingólfur Jónsson. 

28. maí 1969. á Nr. 69. 
LÖG 

um áburðarverksmiðju ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Áburðarverksmiðja ríkisins er ríkisstofnun, sem hefur það markmið að fram- 

leiða og selja áburðarefni og önnur þau efni, sem tengd eru áburðarvinnslu. Verk- 
smiðjan lýtur sérstakri stjórn samkvæmt lögum þessum, undir yfirstjórn landbún- 

aðarráðherra. 

2. gr. 
Rekstri verksmiðjunnar skal jafnan hagað þannig, að hún sé þess tæknilega og 

fjárhagslega umkomin að gefa áburðarnotendum kost á eins góðum og ódýrum áburð- 
arefnum og frekast er völ á. 

3. gr. 
Áburðarverksmiðja ríkisins tekur við öllum eignum og skuldum, réttindum og 

skyldum Áburðarverksmiðjunnar h.f. hinn 1. júlí 1969 og kemur þá að öllu leyti í 
hennar stað. Hlutafélagið Áburðarverksmiðjan er jafnframt leyst upp miðað við 
sama tíma og hlutabréf, sem þá verða í eign annarra aðila en ríkisins, tekin eignar- 
námi skv. ákvæðum 13. og 14. gr. þessara laga. 

4. gr. 
Ríkissjóður leggur Áburðarverksmiðju ríkisins til sem stofnfé hlutafé Áburðar- 

verksmiðjunnar h.f. 
Ríkissjóður leggur verksmiðjunni enn fremur til stofnfjárframlög, eins og 

ákveðið kann að verða í fjárlögum. 

5. gr. 
Að því leyti, sem stofnfé ríkissjóðs hrekkur ekki til greiðslu stofnkostnaðar, 

er verksmiðjunni heimilt að taka fé að láni innanlands og utan, enda samþykki ríkis- 
stjórnin lántökuna samkvæmt sérstakri heimild í fjárlögum hverju sinni.



Nr. 69. 316 28. mai 1969. 

Heimilt er Áburðarverksmiðju ríkisins að taka lån og taka ábyrgð á greiðsl- 

um og öðrum skuldbindingum til þarfa fyrirtækisins, annarra en stofnkostnaðar. 

6. gr. 

Stjórn Áburðarverksmiðju ríkisins skal skipuð sjö mönnum, sem kosnir skulu 

hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi til fjögurra ára í senn. Landbúnaðarráð- 
herra skipar einn þeirra formann verksmiðjustjórnar. 

Ráðherra setur stjórninni erindisbréf og ákveður henni laun. 
Til að skuldbinda Áburðarverksmiðjuna þarf undirskrift fjögurra stjórnar- 

manna. 
7. gr. 

Stjórn Áburðarverksmiðjunnar ræður framkvæmdastjóra. Hann veitir fyrir- 
tækinu forstöðu og annast alla daglega stjórn og rekstur fyrirtækisins og hefur 
prókúruumboð fyrir það. Stjórnin ræður einnig verksmiðjustjóra með verkfræði- 
lega menntun, er annist tæknilega stjórn á framkvæmdum og sjálfum verksmiðju- 
rekstrinum. 

Stjórn Áburðarverksmiðjunnar setur framkvæmdastjóra og verksmiðjustjóra 
erindisbréf, sem kveði frekar á um starfsskyldur þeirra. 

8. gr. 
Endurskoðendur Áburðarverksmiðju ríkisins eru þrír. Skal einn skipaður af 

landbúnaðarráðherra og sé hann löggiltur endurskoðandi, annar af fjármálaráðherra, 
en hinn þriðji af stjórn Búnaðarfélags Íslands, allir til fjögurra ára í senn. 

9. gr. 
Stjórn Áburðarverksmiðjunnar ákveður, að höfðu samráði við landbúnaðarráðu- 

neytið, heildsöluverð á framleiddum áburði. Skal verðið við það miðað. að eðlilegur 
afrakstur fáist af því fjármagni, sem á hverjum tíma er bundið í rekstri fyrir- 
tækisins, og skulu eignir þá metnar til endurkaupsverðs að frádregnum hæfilegum 
afskriftum. Aldrei skal áburðarverð vera hærra en á sambærilegum innfluttum 
áburði, nema það sé nauðsynlegt, til að verksmiðjan geti staðið við fjárhagslegar 
skuldbindingar sínar. 

10. gr. 
Áburðarverksmiðjan skal undanþegin öllum sköttum og opinberum gjöldum, 

nema fasteignasköttum og landsútsvari samkvæmt TI. og TV. kafla laga um tekju- 
stofna sveitarfélaga. 

11. gr. 
Reikningsár áburðarverksmiðjunnar er almanaksárið. Skal stjórn hennar gera 

reikningsskil fyrir hvert starfsár svo fljótt sem auðið er og svo snemma, að endur- 
skoðun geti farið fram fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Reikningarnir skulu sendir 
landbúnaðarráðherra þegar að lokinni endurskoðun, undirritaðir af stjórn og fram- 
kvæmdastjóra og áritaðir af endurskoðendum. 

12. gr. 
Nánari ákvæði um rekstur og tilhögun áburðarverksmiðjunnar setur landbún- 

aðarráðherra með reglugerð, að fengnum tillögum verksmiðjustjórnarinnar. 

13. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt 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.
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Ríkisstjórnin tekur eignarnámi þau hlutabréf í Áburðarverksmiðjunni h.f., sem 

verða í einkaeign að kvöldi hins 30. júní 1969. Kemur eignarnámið til framkvæmda 

hinn 1. júlí 1969. 

14. gr. 

Hinn 1. júlí 1969 falla hlutabréf Áburðarverksmiðjunnar h.f. úr gildi sem hluta- 

bréf. Eigendur hlutabréfa geta þá þegar í stað framvísað bréfum og krafizt bóta úr 

ríkissjóði samkvæmt mati. Skal verð bréfanna metið af þriggja manna nefnd, er 

Hæstiréttur tilnefnir. Skipar Hæstiréttur einn þeirra formann, er skal vera lög- 

fræðingur. Nefndin skal miða mat sitt við sannvirði hlutabréfanna við gildistöku lag- 

anna og veita eigendum bréfanna kost á að gæta hagsmuna sinna við matið. Mal 

nefndarinnar er endanlegt. 

15. gr. 

Úrskurðir matsnefndarinnar eru fullnaðarúrskurðir um bætur til handa hlut- 

höfum vegna eignarnáms hlutabréfanna, og er hluthöfum skylt að afhenda bréf sin 

gegn greiðslu matsverðsins auk 9% ársvaxta af matsverðinu frá 1. júlí 1969 til 

greiðsludags. 

16. gr. 
Matsnefndin hefur heimild til að stefna eigendum hlutabréfa fyrir sig með opin- 

berri innköllun í Lögbirtingablaði, er birt sé þrisvar sinnum. Gefi einhverjir eig- 
endur sig ekki fram innan 4 vikna frá birtingu síðustu innköllunar að telja, falla 
kröfur til endurgjalds fyrir hlutabréfin niður. Gefi þeir sig fram innan fjögurra ára 
og sanni eignarheimild sína, er þó heimilt að greiða þeim andvirði bréfanna. 

17. gr. 
Áburðarverksmiðjan tekur við öllum réttindum og skyldum gagnvart starfs- 

fólki og framkvæmdastjóra Áburðarverksmiðjunnar h.f., er hlutafélagið hættir 

störfum. 

18. gr. 
Allar bækur og skjöl Áburðarverksmiðjunnar h.f. skulu renna til áburðarverk- 

smiðjunnar. 

19. gr. 
Umboð stjórnar Áburðarverksmiðjunnar h.f. fellur niður, um leið og hlutafé- 

lagið hættir störfum. 

20. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 40 23. mai 1949, um 

áburðarverksmiðju, og lög nr. 47 21. april 1962, um breyting á þeim lögum. 

Gjört í Reykjavik, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson.
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LOG 
um breyting á lögum nr. 29 7. april 1956, um atvinnuleysistryggingar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
5., 6. og 7. málsliður 1. málsgreinar 14. gr. laganna falli niður. 

2. gr. 
15. gr. hljóði svo: 
Rétt til bóta samkv. lögum þessum hafa þeir menn 16 ára og eldri, sem: 

a. eru fullgildir meðlimir í verkalýðsfélögum, sem lög þessi taka til og hafa 20 
meðlimi eða fleiri. Þó skulu meðlimir félaga, sem hafa færri meðlimi en 20, 
og gert hafa samning við atvinnurekendur um greiðslur til atvinnuleysistrygg- 
ingasjóðs fyrir gildistöku þessara laga, öðlast rétt til bóta samkvæmt lögum 

þessum. 
b. hafa á síðustu 12 mánuðum stundað vinnu í a. m. k. 1144 dagvinnustundir, eða 

572 dagvinnustundir ef um reglubunda hálfsdagsvinnu er að ræða, hvort tveggja 
greitt samkv. kauptaxta verkalýðsfélags eða kjarasamningi. Bótaþegi, sem full- 
nægir ákvæðum þessa stafliðs, missir ekki rétt sinn til bóta, þó að hann taki 
starfi, sem ekki er tryggingaskylt samkv. lögum þessum, og stundi það allt að 24 
mánuðum. Bótaréttur glatast heldur ekki, þó að umsækjandi hafi verið veikur 
um allt að tveggja ára skeið, enda sanni hann veikindi sín með læknisvottorði 
svo og vinnuhæfni sína, ef hann sækir um atvinnuleysisbætur að loknum veik- 
indunum. Enginn getur þó öðlazt bótarétt vegna vinnu við störf, sem ekki eru 
tryggingarskyld, eða atvinnuleysis, sem stafar af veikindum hans. Skólafólk, 
sem stundar vinnu að námi loknu, telst hafa fullnægt ákvæði þessa stafliðs, 
hafi það á síðastliðnum 12 mánuðum stundað vinnu a. m. k. í þrjá mánuði og 
skólanám í sex mánuði. Sá, sem öðlast bótarétt, samkvæmt grein þessari, heldur 
honum, þó að hann síðar fullnægi ekki ákvæði þessa stafliðs um vinnustundun 
vegna skráðs atvinnuleysis á tímabilinu. Elli- og örorkulífeyrisþegar öðlast því 
aðeins bótarétt, að loknu fyrsta bótatímabili, að þeir sanni með læknisvottorði, 
að þeir séu þá færir til almennrar vinnu. 

c. sanna með vottorði vinnumiðlunar, skv. lögum um vinnumiðlun, að þeir hafi á 
síðastliðnum sex mánuðum verið atvinnulausir a. m. k. 36 virka daga, þar af 

9 daga á síðustu 18 dögum, eða í 9 daga virka, ef um algert og samfellt atvinnu- 
leysi er að ræða. Í þessu sambandi teljast ekki með þeir dagar, sem hlutaðeig- 
andi hefur átt í verkfalli eða verkbanni, sbr. 16. gr. a-lið, eða notið atvinnu- 

leysisbóta. 
Til þess að öðlast bótarétt verður umsækjandi að láta skrá sig vikulega hjá 

vinnumiðlun, samkvæmt lögum nr. 52 9. apríl 1956, um vinnumiðlun, að viðlögðum 
missi bótaréttar til næsta skráningardags. Verði meira en 12 dagar milli skráninga, 
reiknast að auki 6 daga biðtími. Geti umsækjandi ekki látið skrá sig vegna þess, að 
hann er í vinnu eða veikur, skal hann láta skrá sig næsta dag, sem hann getur, að 
viðlögðum missi bóta skv. framansögðu. Óheimilt er að greiða bætur fyrir atvinnu- 
leysistímabil, sem ekki hefur verið skráð hjá vinnumiðlun lögum samkvæmt.
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3. gr. 
16. gr. orðist svo: 
Bætur greiðast ekki þeim, sem: 

a. taka þátt í verkfalli eða verkbann nær til. 
bh. njóta slysa- eða sjúkradagpeninga samkvæmt lögum um almannatryggingar. 
c. misst hafa vinnu af ástæðum, sem þeir eiga sjálfir sök á, svo sem drykkjuskapar- 

óreglu. 
d. sviptir eru frelsi sínu að opinberri tilhlutan. 
e. ófærir eru til vinnu eða neita vinnu, er þeim býðst að tilhlutan vinnumiðlunar- 

skrifstofu, samkv. lögum um vinnumiðlun, eða á annan hátt, svo að sannað 

sé, þó því aðeins að ekki hvíli verkfall eða verkbann á vinnunni og kaupgjald 
og vinnutími séu í samræmi við taxta eða kjarasamninga hlutaðeigandi verka- 
lýðsfélags, og ekki sé annað vanhæfi á vinnunni. Vanhæfi á vinnu verður að- 
eins sannað með læknisvottorði, sem kveður á um það, að bótaþegi geti ekki af 
heilsufarsástæðum stundað þá vinnu, sem hann á kost á, enda sé ekki um að 
ræða starfsgrein, sem hann stundaði, þegar hann varð atvinnulaus, eða önnur hlið- 
stæð störf. Bótaréttur glatast þó ekki, þó að hafnað sé vinnu í starfsgrein, sem 
umsækjandi hefur ekki áður stundað, enda fylgi slíkri starfsgrein verulega meiri 
áreynsla eða vosbúð en þeirri, sem hann áður stundaði. Þegar úthlutunarnefnd 
metur bótarétt, ef um er að ræða vinnu í öðru byggðarlagi eða í annarri starfs- 
grein, ber m. a. að taka tillit til heimilisástæðna umsækjanda. Þegar hafnað er 
vinnu Í öðru byggðarlagi eða í annarri starfsgrein, sem veldur ekki bótamissi, 
samkvæmt ákvæðum þessa stafliðs, getur úthlutunarnefnd fellt niður bóta- 
greiðslur, þegar umsækjandi hefur notið bóta í 4 vikur. 
stundar vinnu í eigin þágu, sem hann hefur beinar tekjur af. 
á maka, sem á síðustu 12 mánuðum hefur haft og hefur hærri tekjur en sem 
svarar tvöföldum dagvinnutaxta Verkamannafélagsins Dagsbrúnar í Reykjavík. 
Regla þessi um hjón gildir einnig um karl og konu, sem búa saman og eru bæði 
ógift, ef þau hafa átt saman barn, eða konan er þunguð af hans völdum, eða 
sambúðin hefur varað í samfleytt tvö ár. 

h. dvelja erlendis. 
Sá, sem orðið hefur uppvís að því að reyna að afla sér bóta með því að gefa vis- 

vitandi rangar upplýsingar um hagi sína, missir bótarétt. Fyrsta brot varðar bóta- 
missi í 2 mánuði, annað brot í 2 ár og þriðja brot fyrir fullt og allt. 

Fella skal niður bótagreiðslur, sbr. c-lið þessarar greinar, í 30 daga virka. Missi 
maður oftar rétt til bóta, samkvæmt þessum staflið, öðlast hann ekki bótarétt að 
nýju, nema sannað sé með vottorði vinnumiðlunar, að hann hafi stundað vinnu sam- 
fellt í 30 daga virka, eftir að hann fyrirgerði bótarétti sinum. 

ga 
mm 

4. gr. 
17. gr. orðist svo: 
Sá, sem öðlast bótarétt samkvæmt 15. gr., sbr. 16. gr., á þegar rétt til bóta fyrir 

þá virka daga umfram 6, sem hann hefur verið atvinnulaus á síðustu 12 dögum virk- 
um. Sé um algert og samfellt atvinnuleysi að ræða í 9 daga virka, á umsækjandi rétt 
til bóta frá og með 7. atvinnuleysisdegi. Fái hinn tryggði vinnu, eftir að hann hefur 
öðlazt rétt til bóta, falla bótagreiðslur niður frá þeim tíma þannig, að við ákvörðun 
þess dagafjölda, sem greiða skal bætur fyrir, skal draga frá, auk vinnudaganna, einn 
atvinnuleysisdag fyrir hverja þrjá daga, sem hann hefur vinnu. Nemi launagreiðslur 
í slíkri vinnu meiru en tvöföldum 2. dagvinnutaxta Dagsbrúnar, skal enn fremur draga 
frá einn atvinnuleysisdag fyrir tekjur umfram það, sem svarar til 8 klst. vinnu 

samkv. 2. taxta Dagsbrúnar.
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Hafi hinn tryggði samfellt vinnu í 12 daga, eða 18 daga af síðustu 24 dögum, 
fellur réttur hans til bóta niður, og þarf hann þá að fullnægja skilyrðum skv. 15. 
gr., sbr. 16. gr., til þess að öðlast bótarétt að nýju. 

Heimilt skal að fella niður eða stytta biðtíma þeirra, sem notið hafa sjúkra- 
eða slysadagpeninga og verða atvinnulausir, þegar þær greiðslur falla niður. 

Atvinnuleysisbætur greiðast ekki fyrir sunnudaga og ekki fyrir skemmri tíma 
en þrjá daga og engum skal greiða slíkar bætur lengur en 156 daga virka á sid- 
ustu 12 mánuðum. 

5. gr. 
18. gr. orðist svo: 
Atvinnuleysisbætur skulu vera sem hér segir: 

a. Til kvænts manns eða giftrar konu, sem er aðalfyrirvinna heimilis, kr. 266.00 á 
dag. Nú eiga bæði hjónin rétt á bótum og greiðast þeim þá, hvoru um sig, bætur 
samkvæmt b-lið þessarar greinar. Bætur samkvæmt c-lið falla þá niður. Sama rétt 
til bóta og hjón hafa samkvæmt grein þessari einnig karl og kona, sem búa 
saman og eru bæði ógift, ef þau hafa átt saman barn eða konan er þunguð af 
hans völdum, eða sambúðin hefur varað samfleytt í tvö ár. 

b. Til einstaklinga kr. 230.00 á dag. 
c. Til bótaþega kr. 25.00 fyrir hvert barn á framfæri, yngra en 16 ára, þar með talin 

börn utan heimilis, sem bótaþegi sannanlega greiðir með samkvæmt meðlags- 
úrskurði eða skilnaðarleyfisbréfi. 
Hámark bóta að meðtöldum bótum vegna barna má nema kr. 355.00 á dag. Eng- 

inn getur þó fengið hærri dagpeninga en sem svarar 75% af meðaldagtekjum hans 
á síðustu 12 mánuðum, áður en hann varð atvinnulaus. 

Framangreindar bótafjárhæðir eru grunnupphæðir, og greiðast á þær sömu verð- 
lagsbætur og á grunnkaup skv. 2. taxta Verkamannafélagsins Dagsbrúnar í Reykja- 
vík. 

Atvinnuleysisbætur til þeirra, sem njóta örorkubóta samkv. lögum um almanna- 
tryggingar, greiðast aðeins að því marki, sem þær eru hærri en bætur almannatrygg- 
inganna. Með bótum almannatrygginga í þessu sambandi teljast barnalifeyrir og 
makabætur, sem bótaþegi atvinnuleysisbóta kann að fá greiddar. 

Nú hefur umsækjandi haft hálfsdagsvinnu, og skulu bætur til hans þá nema 
% bótum, sbr. a—c-lidi þessarar greinar. 

Eigi má gera fjárnám eða lögtak í bótafé samkv. lögum þessum né halda því 
til greiðslu opinberra gjalda. 

6. gr. 
19. gr. orðist svo: 
Bætur greiðast úr sérreikningi þess félags, sem bótaþegi telst til. Nú er fé eigi 

fyrir hendi á sérreikningi félags eða sambands til greiðslu bóta, og skal þá sjóð- 
stjórn lána stofnfé sjóðsins í þessu skyni. Ef einnig er þrotið stofnfé sjóðsins, er 
sjóðstjórn heimilt að lána milli sérreikninga. 

7. gr. 
Fyrsta málsgr. 20. gr. orðist svo: 
Umsóknir um bætur skulu ritaðar á eyðublöð, sem félagsmálaráðuneytið lætur 

sera. Skulu eyðublöð þessi þannig úr garði serð, að þan skulu vera hvort tveggja 
i senn, skráningareyðublöð til afnota fyrir vinnumiðlun og umsóknareyðublað um 
bætur, sbr. 7. gr. laga nr. 52/1956, um vinnumiðlun. Skulu eyðublöð þessi fást hjá út- 
hlutunarnefndum, skrifstofum Tryggingastofnunarinnar, umboðsmönnum hennar 
og annars staðar eftir því, sem henta þykir.
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8. gr. 
Orðið „vikulega“ í 21. gr. laganna falli niður. 

9. gr. 
22. gr. laganna orðist svo: 
Ráðherra setur, að fengnum tillögum stjórnar atvinnuleysistryggingasjóðs, 

ákvæði með reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara að því er varðar störf 

úthlutunarnefnda og úthlutun bóta. 

10. gr. 
Á eftir 23. gr. komi ný grein, sem verði 24. gr., svo hljóðandi, en greinatala 

laganna breytist samkvæmt því: 
Úthlutunarnefnd getur leitað umsagnar tryggingayfirlæknis Tryggingastofnunar 

ríkisins um læknisvottorð, sbr. 15. gr. b og 16. gr. e, ef ástæða þykir til. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi bráðabirgðalög nr. 81/1968 

og 1. og 2. gr. laga nr. 28 25. apríl 1966. 

Gjört í Reykjavik, 28. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Eggert G. Þorsteinsson. 

28. maí 1969. R Nr. 71. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 52 9. apríl 1956, um vinnumiðlun. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
1. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo: 
Í hverjum kaupstað og kauptúni með 300 íbúa skal starfrækt vinnumiðlun. 

Heimilt er sveitarfélögum, sem hafa sameiginlegan vinnumarkað, að semja um 

rekstur einnar vinnumiðlunar, sem annast öll störf vinnumiðlunar á svæðinu. 

2. gr. 
f-liður 3. gr. laganna falli niður og stafliðir greinarinnar breytast í samræmi 

við það. ik 
h-liður, sem nú verður g-liður, orðast þannig: 
að annast atvinnuleysisskráningar og láta launþegum, sem óskað hafa aðstoðar 

við vinnuráðningar, í té vottorð um atvinnu þeirra eða atvinnuleysi það tímabil, sem 
þeir hafa verið skráðir sem umsækjendur um atvinnu, enda leggi þeir fram vottorð frá 
vinnuveitendum um vinnutímabil og launagreiðslur, sbr. 5. gr. 

A 41
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3. gr. 
2. mgr. 5. gr. orðist svo: 
Vinnuveitendur skulu og láta launþegum í té vottorð um vinnustundafjölda, 

sundurliðað eftir dagvinnu, eftirvinnu og næturvinnu á því tímabili, sem óskað er, 
innan 12 síðustu mánaða. Í vottorði þessu skal enn fremur upplýsa um launa- 
greiðslur á þeim tíma, sem vottorðið tekur til. Enn fremur er vinnuveitendum skylt 
að tilkynna vinnumiðlun, hverjir neita vinnu á atvinnuleysistímabilinu. Slík neitun 
jafngildir, að umsækjandi neiti vinnu, sem vinnumiðlun býður honum. 

4. gr. 
Á eftir 5. gr. komi ný grein, sem verði 6. gr., sem orðist svo: 
Sérhver launþegi, sem óskar aðstoðar vinnumiðlunar, skal snúa sér til vinnumiðl- 

unar i sínu sveitarfélagi. Dvelji hann utan sveitarfélags sins í sveitarfélasi, sem lög 
þessi taka til, getur hann snúið sér til vinnumiðlunar þar, sem umsækjandi um at- 

vinnu. Vinnumiðlun dvalarsveitar sendir vinnumiðlun heimilissveitar þá tilkynningu 

um skráninguna hverju sinni, sem launþeginn lætur skrá sig. Jafnframt skal litið á 
slíkan umsækjanda sem umsækjanda um atvinnu í heimabyggð sinni. 

5. gr. 
7. gr. orðist svo: 
Félagsmálaráðuneytið lætur gera nauðsynleg eyðublöð til afnota við framkvæmd 

laga þessara, þar á meðal eyðublöð fyrir kaupgjaldsskrár og vottorð vinnuveitenda, 
sbr. 5. gr. Útbúa skal sameiginlegt eyðublað fyrir skráningu hjá vinnumiðlun og 
umsókn um bætur til úthlutunarnefndar, sem vinnumiðlun ritar í bríriti. Tvö eintök 

skal senda hlutaðeigandi úthlutunarnefnd eða verkalýðsfélagi, en vinnumiðlun 

heldur þriðja eintakinu. 
Eyðublöð, samkvæmt lögum þessum, skulu afhent hlutaðeigendum ókeypis. 

6. gr. 
Greinatala laganna raskast þannig, að 6. gr. verður 8. gr. og síðari greinar sam- 

kvæmt þvi. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 28. mai 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 
um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Stofna skal sjóð, er nefnist Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins. Hlutverk sjóðs- 

ins er að draga úr áhrifum verðsveiflna, er verða kunna á útflutningsafurðum 

fiskiðnaðarins. 

2. gr. 
Sjávarútvegsmálaráðherra skipar stjórn Verðjöfnunarsjóðs til fjögurra ára Í 

senn, og skal hún þannig skipuð: 3 menn án tilnefningar, einn maður eftir tilnefn- 

ingu Landssambands íslenzkra útvegsmanna, einn maður samkvæmt sameiginlegri 

tilnefningu Sjómannasambands Íslands og Farmanna- og fiskimannasambands Ís- 

lands og tveir eftir tilnefningu fiskiðnaðarins, þannig að við hverja ákvörðun um 

verðgrundvöll taki sæti í stjórninni fulltrúar frá þeirri grein fiskiðnaðarins, sem 

um er rætt hverju sinni. Sjávarútvegsmálaráðherra skipar formann sjóðsstjórnar. 

Seðlabanki Íslands hefur á hendi rekstur Verðjöfnunarsjóðs. 

3. gr. 

Verðjöfnunarsjóði skal skipt í deildir eftir tegundum afurða, og skulu deild- 

irnar hafa aðskilinn fjárhag. Við gildistöku þessara laga skal sett á stofn deild fyrir 

frystar fiskafurðir, en heimilt er síðar að fjölga deildum. 

4. gr. 

Stofnfé Verðjöfnunarsjóðs skal vera: 

a. Afgangur, sem kann að verða af verðbótasjóði frystra fiskafurða, sbr. 6. gr. 

laga nr. 4 31. marz 1967, um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins. Renni fé þetta 

til deildar frystra fiskafurða. 
b. Fé samkvæmt d-lið 2. gr. laga nr. 79 29. des. 1967, um ráðstöfun á gengishagnaði 

af útfluttum sjávarafurðum o. fl. Fénu skal skipt þannig, að stofndeild frystra 

fiskafurða fái í hlutfalli við gengishagnað af frystum fiskafurðum, en eftir- 

stöðvar skulu færðar óskiptar í sérreikning hjá sjóðnum til ráðstöfunar og 

skiptingar á sama hátt við stofnun nýrra deilda. 

5. gr. 

Tekjur Verðjöfnunarsjóðs skulu vera allt að helmingur af verðhækkun, sbr. 7. 

gr., sem verður á þeim afurðum fiskiðnaðarins til útflutnings, sem lög þessi ná til. 

Renna þessar tekjur til viðkomandi deilda sjóðsins. 

Greiðsla hluta verðhækkunar samkvæmt þessari grein skal áætluð fyrir fram 

fyrir ekki lengri tíma en hálft ár í senn. Innheimta fer fram við gjaldeyrisskil, og 

skal lokauppgjör fara fram eftir hvert framleiðsluár. 

6. gr. 

Til greiðslu verðbóta úr Verðjöfnunarsjóði kemur, þegar meðalverð framleiðslu 

til útflutnings af einhverri þeirra útflutningsafurða fiskiðnaðarins, sem lög þessi 

ná til, hefur lækkað á grundvelli eins árs eða framleiðslutímabils, sbr. 7. og 8.
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gr. Verðbætur skulu þó aldrei nema meiru en helmingi verðlækkunarinnar og ekki 
umfram það fé, sem viðkomandi deild ræður yfir, þegar til greiðslu verðbóta 
kemur. 

7. gr. 
Við upphaf hvers árs eða framleiðslutímabils skal sjóðsstjórnin, að fenginni 

staðfestingu sjávarútvegsmálaráðherra, ákveða verðgrundvöll þann, sem miða skal 
við verðhækkun samkvæmt 5. gr. eða verðlækkun samkvæmt 6. gr. Skal hún þá 
einkum hafa hliðsjón af verðlagi þriggja undanfarinna ára, svo og af niðurstöðum 
Verðlagsráðs sjávarútvegsins um afkomu framleiðslunnar, þó þannig, að tekið sé 
tillit til sérstakra ástæðna, svo sem óvenjulegra breytinga á erlendum mörkuðum, 
sengisbreytingar og annarra hliðstæðra atvika. 

8. gr. 
Sjávarútvegsmálaráðherra ákveður, að fengnum tillögum sjóðsstjórnar, hlutföll 

afgjalda samkv. 1. málsgr. 5. gr. og hlutföll verðbóta samkv. 6. gr. Ákveða má, að 
þessi hlutföll séu föst eða stigbreytileg miðað við hlutfallslega breytingu verðs og 
heildaraflamagns. 

9. gr. 
Hafi verðfall afurða, er falla undir ákvæði laga þessara, orðið svo mikið, að 

hagkvæmara þyki að færa notkun veiðiskipa eða vinnslutækja yfir til annarra 
veiða eða vinnslu, getur ráðherra ákveðið, að fengnum tillögum sjóðsstjórnar, að 
bæta skuli upp verð viðkomandi afurða með hliðsjón af þeim bótum, er fallið 
hefðu á óbreyttar veiðar eða vinnslu með hlutaðeigandi tækjum. 

10. gr. 
Sjávarútvegsmálaráðherra setur með reglugerð, að fengnum tillögum sjóðsstjórn- 

ar, nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. Enn fremur ákveður ráðherra með 
reglugerð um stofnun nýrra deilda. 

11. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Á árinu 1968 skal vera i gildi verðtrygging fyrir frystar fiskafurðir, aðrar 
en sildar- og loðnuafurðir, svo og fyrir frysta rækju. Skal miða verðirygginguna 
við verðlag við áramót 1967/68. Skiptist verðtryggingin í tvö tímabil, miðað við 
framleiðslu frá 1. janúar til 31. júlí annars vegar, en frá 1. ágúst til 15. nóvember 
hins vegar. Verði meðalverðið á hvoru tímabilinu um sig hærra en það var um 
áramótin 1967/68, greiði framleiðendur helming þeirrar hækkunar í Verðjöfnunar- 
sjóð. Verði meðalverðið á hvoru tímabilinu fyrir sig lægra en það var um ára- 
mótin 1967/68, skal helmingur þeirrar lækkunar greiddur úr Verðjöfnunarsjóði 
fyrir framleiðslu fyrra tímabilsins, en þrír fjórðu hlutar fyrir framleiðslu síðara 
tímabilsins. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
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LOG 

i i um Stjérnarråd Islands. 
ForsETr ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

I. KAFLI 

1. gr. 

Forseti lýðveldisins skipar ráðherra, ákveður tölu þeirra og skiptir störfum 

með þeim. 
Ráðherrar fara með stjórnarmálefni í Stjórnarráði Íslands, sem hefur aðsetur 

í Reykjavík. 

2. gr. 

RBáðherrafundi skal halda um nýmæli í lögum og um mikilvæg stjórnarmálefni. 

Svo skal og ráðherrafund halda, ef einhver ráðherra óskar að bera þar upp mál. 

Málefni, sem bera á upp fyrir forseta lýðveldisins til staðfestingar, skulu áður 

tekin til meðferðar á ráðherrafundi. 
Forsætisráðherra stjórnar ráðherrafundum. 

3. gr. 

Forsætisráðherra skipar starfsmann Forsætisráðuneytis ritara ráðherrafunda. 

Ritari skráir fundargerð ráðherrafundar í gerðabók, er ráðherrar hafa stað- 

fest fundargerðina. 

4. gr. 

Stjórnarráð Íslands greinist í ráðuneyti, og skulu þau vera þessi: 

Forsætisráðuneyti, 
dóms- og kirkjumálaráðuneyti, 
félagsmálaráðuneyti, 

fjármálaráðuneyti, 
Hagstofa Íslands, 
heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneyti, 

iðnaðarráðuneyti, 
landbúnaðarráðuneyti, 
menntamálaráðuneyti, 
samgönguráðuneyti, 
sjávarútvegsráðuneyti, 
utanríkisráðuneyti og 
viðskiptaráðuneyti. 

Ráðuneyti má eigi á stofn setja né af leggja nema með lögum. 

5. gr. 

Þegar skipt er störfum með ráðherrum, skal hvert ráðuneyti óskipt lagt til 

eins og sama ráðherra. 

6. gr. 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun og ríkisendurskoðun, er lúta fjármálaráðherra, 

eru sjálfstæðar stjórnardeildir innan fjármálaráðuneytis. 

Ákvæði laga þessara um ráðuneyti gilda jöfnum höndum um fjárlaga- og 

hagsýslustofnun og ríkisendurskoðun, eftir því sem við á.
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1. gr. 
Ráðherra kveður á um skiptingu ráðuneytis í starfsdeildir eftir verkefnum. 

8. gr. 
Stjórnarmálefni ber undir ráðuneyti eftir ákvæðum reglugerðar, er forseti 

Íslands setur samkvæmt tillögum forsætisráðherra, enda sé þess jafnan gætt, að 
ráðuneyti lúti málefni, sem eðli sínu samkvæmt eiga þar heima, sbr. 4. gr. 

Nú þykir vafi á leika, undir hvert ráðuneyti málefni heyri, og sker forsætis- 
ráðherra þá úr. 

9. gr. 
Ráðuneyti hefur eftirlit með starfrækslu stofnana, sem undir það ber, og eign- 

um á vegum þeirra stofnana. 

II. KAFLI 

10. gr. 
Ráðuneytisstjórar og hagstofustjóri stýra ráðuneytum undir yfirstjórn ráðherra. 
Ríkisendurskoðandi stýrir ríkisendurskoðun og hagsýslustjóri fjárlaga- og hag- 

sýslustofnun undir yfirstjórn fjármálaráðherra, sbr. 6. gr. 
Ríkisendurskoðandi og hagsýslustjóri hafa lögkjör ráðuneytisstjóra, og taka 

ákvæði laga þessara um ráðuneytisstjóra jöfnum höndum til þeirra, eftir því 
sem við á. 

Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis skal jafnframt því embætti sínu gegna störf- 
um ritara ríkisráðs Íslands. 

Heimilt er forsætisráðherra að kveða á um, að ráðuneytisstjóri veiti fleiri en 
einu ráðuneyti forstöðu og að fleiri en eitt ráðuneyti hafi, eftir því sem við verður 
komið, sameiginlegt starfslið og húsnæði. 

Slíka skipan sem í 5. mgr. greinir getur forsætisráðherra afnumið, er nauðsyn 
krefur, og þá jafnframt ákveðið, hverju þeirra ráðuneyta, sem um er að tefla, ráðu- 
neytisstjóri skuli áfram stýra. 

11. gr. 
Starfsdeild ráðuneytis, sbr. 7. gr., stýrir deildarstjóri undir umsjón ráðuneytis- 

stjóra. 

Heimilt er að skipa deildarstjóra ráðuneytis skrifstofustjóra þess ráðuneytis, og 
tekur hann þá sjálfkrafa við störfum ráðuneytisstjóra í forföllum hans. 

Nú er starfsmaður ráðuneytis skipaður deildarstjóri eða skrifstofustjóri þess 
ráðuneytis, og þarf þá eigi að sæta ákvæða 5. gr. laga nr. 38/1954. 

Ráðherra setur deildarstjórum og skrifstofustjórum erindisbréf, þar sem meðal 
annars skal kveðið á um starfssvið þeirra og starfsskyldur. 

12. gr. 
Auk ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og deildarstjóra eru starfsmenn ráðu- 

neyta fulltrúar, bókarar og ritarar eftir ákvörðun ráðherra. 

13. gr. 
Forseti Íslands veitir embætti ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og deildarstjóra. 
Ráðherra skipar aðra starfsmenn ráðuneytis. 

14. gr. 
Ráðherra er heimilt að kveðja sér til aðstoðar, meðan hann gegnir embætti, 

mann utan ráðuneytis, sem starfi þar sem deildarstjóri, enda hverfi hann úr starfi
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jafnskjótt sem ráðherra, en njóti þá launa þrjá mánuði, hafi hann ekki áður verið 

ríkisstarfsmaður, en ella eigi hann rétt á að hverfa til fyrra starfs síns eða annars 

starfs eigi lakara að föstum launum í þjónustu ríkisins. 

15. gr. 

Með úrskurði forseta Íslands má samkvæmt tillögum forsætisráðherra setja 

nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1970. 

Frá sama tíma eru eftirfarandi lagafyrirmæli úr gildi numin: 

Lög um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands nr. 17 3. október 1903, 1. gr. 

Lög nr. 1 2. jan. 1917 um breyting á lögum nr. 17 3. okt. 1903 um aðra skipun 

á æðstu umboðsstjórn Íslands. 

Auglýsing um breyting á konungsúrskurði 12. febrúar 1917 um skipting mála 

milli deilda stjórnarráðs Íslands nr. Í 5. janúar 1922. 

Lög nr. 58 11. júní 1938 um breyting á lögum nr. 17 3. október 1903 um aðra 

skipun á æðstu umboðsstjórn Íslands. 

Önnur lagaboð, er fara í bága við lög þessi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þegar lög þessi eru komin til framkvæmda, skulu ráðuneytisstjórar, skrifstofu- 

stjórar og deildarstjórar, sem þá eru fastir starfsmenn án skipunar í embætti í 

samræmi við ákvæði 1. mgr. 18. gr., hljóta veitingu embætta sinna samkvæmt 

nefndu lagaboði. part ore 

Gjört í Reykjavik, 28. mai 1969. 

Kristjån Eldjårn. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

28. mai 1969. É. Nr. 74. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 77 28. apríl 1962, um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins. 

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

þykki mínu: 

i 1. gr. 
Á undan 1. gr. laganna komi kaflafyrirsögn: 
I. kafli. — Um aflatryggingar. 

2. gr. 
2. töluliður 9. gr. laganna orðist svo: 
Framlag ríkissjóðs á árinu 1969 er fjórðungur á móti 1. lið.
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3. gr. 
Á eftir 14. gr. laganna bætist nýr kafli, er kemur í stað 15. til 18. gr. svo og bráða- 

birgðaákvæðis laganna, svo hljóðandi: 

II. kafli. — Um greiðslu fæðiskostnaðar. 

15. gr. — Við aflatryggingasjóð skal starfa sérstök deild, áhafnadeild, sem 
greiðir hluta af fæðiskostnaði áhafna á fiskibátum (þ. e. fiskiskipum öðrum 
en togurum). 

16. gr. — Árlegar tekjur áhafnadeildar eru 1% af fob-verði útfluttra sjávar- 
afurða (annarra en þeirra, sem koma frá hvalveiðum og selveiðum). Skal gjald 
þetta reiknast á sama hátt og annað útflutningsgjald af sömu vöru. 

17. gr. — Áhafnadeild aflatryggingasjóðs skal greiða útvegsmönnum hluta af 
fæðiskostnaði lögskráningarskyldra sjómanna á fiskibátum og hlutaráðinna land- 
manna á línubátum, sem lögskráð er á, sem hér segir: 
a) Vegna áhafna á fiskibátum 151 brúttórúmlest að stærð og stærri: 100 krónur 

á úthaldsdag og áhafnarmann. 
b) Vegna áhafna á fiskibátum undir 151 brúttórúmlest að stærð: 85 krónur á 

úthaldsdag og áhafnarmann. 
18. gr. — Greiðslur úr áhafnadeild aflatryggingasjóðs skulu vera ársfjórð- 

ungslegar. Greiðslur vegna úthalds á fyrsta ársfjórðungi hvers árs skulu inntar 
af hendi eins fljótt og við verður komið frá og með 15. maí sama árs, og með 
sama hætti frá og með 15. degi annars mánaðar eftir lok annars, þriðja og fjórða 
ársfjórðungs. 

19. gr. — Við ákvörðun úthaldsdagafjölda og áhafnarstærðar skal aflatrygg- 
ingasjóður styðjast við úthaldsskýrslur Fiskifélags Íslands og upplýsingar lög- 
skráningarstjóra. Hafi fullnægjandi upplýsingar um úthald einhvers báts ekki 
borizt Fiskifélagi Íslands, að mati aflatryggingasjóðs, skal heimilt að fresta 
greiðslum úr áhafnadeild vegna áhafnar hans, þar til útvegsmaður hefur ráðið 
bót á þessu. 

20. gr. — Sjávarútvegsmálaráðuneytið getur með reglugerð sett nánari 
ákvæði um framkvæmd þessara laga. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og taka til framlags ríkissjóðs árið 1969 og til út- 

flutnings sjávarafurða og úthalds fiskibáta frá og með 19. febrúar 1969. 

Gjört í Reykjavík, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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AUGLYSING 

um vegåætlun fyrir årin 1969—1972. 

Alþingi hefur 17. maí 1969 samþykkt þingsályktun þá, sem hér fer á eftir, um 
vegáætlun fyrir árin 1969—-1972. 

Alþingi ályktar, samkvæmt HI. kafla vegalaga, nr. 71 30. desember 1963, að 
árin 1969—1972 skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir sam- 
kvæmt eftirfarandi vegáætlun: 

I. ÁÆTLUN UM TEKJUR 
(Fjárhæðir í millj. króna.) 

  

  

      

Tekjur af: 1969 1970 1971 1972 

1.1 Benzíngjaldi ............ FAN 364.1 418.8 450.0 483.3 
1.2 Þungaskatti ...........0..00...0.. 130.1 138.8 147.4 156.0 
1.3 Gúmmígjaldi ......020.000.0 00. 39.4 47.6 53.6 58.0 

Brúttó tekjur  533.6 605.2 651.0 697.3 
Endurgreiðslur af: 

1.1.1 Benzíngjaldi ................. 11.5 13.6 14.5 14.5 
1.2.1 Þungaskatti 2...............… 8.0 8.0 8.0 8.0 

Nettó tekjur — 514.1 583.6 628.5 674.8 

II. SKIPTING UTGJALDA 

(Fjárhæðir í millj. króna.) 
2.1 Stjórn og undirbúningur: 1969 1970 1971 1972 

2.1.1 Launagreiðslur ............... 10.9 12.1 12.8 13.5 
2.1.2 Eftirlaunagreidslur ............ 1.3 1.3 1.5 1.5 
2.1.3 Skrifstofukostnadur ........... 4.8 5.0 5.0 5.0 
2.1.4 Verkfrædilegur undirbúningur .. 4.0 4.0 4.0 4.0 
2.1.5 Umferdartalning og eftirlit ..... 1.5 1.5 1.5 1.5 

—— 22.5. ——— 23.9 — 24.8 — 25.5 
2.2 Viðhald þjóðvega: 

2.2.1 Viðhaldskostnaður þjóðvega ... 175.0 197.4 206.9 211.9 
2.2.2 Vegmerkingar ............... 1.5 1.5 1.5 1.5 
2.2.3 Tryggingagj., orlof o. fl. ....... 5.7 6.1 6.4 6.6 

—— 1822 ——— 2050 ———— 248 ——— 220.0 
2.3 Til nýrra þjóðvega: 

2.3.1 Til hraðbrauta ............... 50.0 85.0 100.0 125.0 
2.3.2 Til þjóðbrauta ............... 45.1 50.7 55.3 72.5 
2.3.3 Til landsbrauta ............... 30.9 7.4 63.3 56.9 
2.3.4 Til girðinga og uppgræðslu ..... 4.0 4.0 4.0 4.0 
2.3.5 Tryggingagj., orlof o. fl. ....... 4.4 5.9 6.8 8.2 
2.3.6 Til rannsókna á Skeiðarársandi 3.5 1.8 1.1 1.2 

— 1379 — 2048 —— 230.5 — 267.8 
2.4 Til fjallvega o. fl.: 

2.4.1 Til aðalfjallvega .............. 1.0 1.1 1.1 1.1 
2.4.2 Til annarra fjallvega .......... 14 1.5 1.5 1.6 
2.4.3 Til reidvega .........00....... 0.2 0.2 0.2 0.2 
2.4.4 Tryggingagj., orlof o. fl. ....... 0.1 0.1 0.1 0.1 

—— 2.7 — 29 —— 20 — 3.0 
2.5 Til brúargerða: 

2.5.1 Til brúa 10 m og lengri ........ 34.7 38.0 40.6 38.0 
2.5.2 Til småbråa ..........0...... 6.1 6.1 6.8 8.5 
2.5.3 Tryggingagj., orlof o. fl. ....... 1.5 1.2 1.4 1.5 

42.3 45.3 48.8 48.0   

A 42
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1969 1970 1971 1972 
2.6 Til sýsluvegasjóða: ................ 17.1 18.5 18.5 18.5 

2.7 Til vega í kaupstöðum og kauptúnum 58.0 62.3 66.1 68.7 

2.8 Til véla- og áhaldakaupa: 

2.8.1 Til véla- og verkfærakaupa .... 14.0 14.0 15.0 16.0 
2.8.2 Til byggingar áhaldahúsa ...... 3.0 4.0 4.0 4.0 

— 10 — 18.0 — 19.0 — - 20.0 

2.9 Til tilrauna í vegagerð: ............ 2.6 2.9 3.1 3.3 

2.10 Til greiðsluhalla á vegáætlun 1968: sig a a 

Samtals 514.1 583.6 628.5 674.8 

Sundurliðun. 

2.3 Til nýrra þjóðvega. 

1. Til hraðbrauta: Fjárhæðir í millj. kr. 

1. Reykjanesbraut (A 2): 1969 1970 1971 1972 Samt. 

1. Vextir af afborganir lána ...... 6.8 6.8 6.8 6.8 27.2 

2. Vesturlandsvegur (B 1): 
1. Miklabraut—Rofabær .......... 7.0 38.0 25.0 —- — 
2. Rofabær--Höfðabakki ......... 12.0 11.0 10.0 — — 
3. Höfðabakki-Korpa ............ — — 36.0 44.0 — 
4. Um Skeiðhól .................. 3.5 2.6 0.9 — — 
5. Um Hafnarå .................. 1.6 — — — — 
6. Um Seleyrargil ytra ............ 0.8 -- — — — 
7. Um Brynjudalsá ............... —- - 2.7 10.9 — 
8. Til rannsåkna å Hvalf. og Borg- 

arf. samkv. þál.till. ............ 0.7 0.9 04 0.1 208.1 

3. Borgarnesbraut (B 24): 
1. Við Borgarnes ................ 0.2 — — — 0.2 

4. Nordfjardarvegur (F 26): 
1. Um Egilsstadakauptun ......... — 2.2 — 2.2 

5. Sudurlandsvegur (G 1): 

1. Vextir og afborganir låna ...... 0.9 0.8 - — — 

2. Lækjarbotnar--Svínahraun ..... 3.7 - — 6.0 — 
3. Svinahraun—Reykjarfell ....... - — — 17.3 — 
4. Hveragerði-Bakkarholtsá ......  — - — — 18.7 — 
5. Bakkarholtså—Selfoss .......... 7.5 20.9 12.0 16.1 — 
6. Um Skeggjastaði .............. — — — 1.1 — 

7. Vid Lyngás .........0.0..... 0.4 — — — 
8. Um Eystri-Rangå (vid nyja bru) 0.8 —— — — — 
9. Skuld vegna flutnings raflina .. 0.1 — — — 106.3 

6. Verkfræðilegur undirbúningur ..... 4.0 4.0 4.0 4.0 16.0 

Fært å 2. 3. 1 50.0 85.0 100.0 125.0 360.0 
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2. Til þjóðbrauta: Fjårhædir i bus. kr. 

1. Grindavikurvegur (A 5): 1969 1970 1971 1972 
1. Gighæð—Svartengi .......... — — — 500 
2. Ofan Grindavíkur ............ 500 560 560 — 

2. Garðskagavegur (A 7): 
1. Keflavík—Garður ............ — 530 400 — 

3. Vesturlandsvegur (B 1): 

1. Um Hraunsnef .............. — 480 — 1200 
2. Um Austurá ................ — 640 — — 
3. Um 'Tunguá.................. — — — 290 
4. Um Haukadalsá ............. — 1800 2230 — 
5. Um Laxå ...........0000000... 500 — — — 
6. Fellsendi-Nesoddi........... —- 700 1100 
7. Brekka-Hvoll .............. 400 — — — 
8. Um Neðri-Brunná ........... — — — 1080 
9. Kleifablid .........0.0000.... 460 — — — 

10. i Gilsf. um Drifandahamar .. 540 — — — 
11. Í Gilsfirði .................. 460 — — — 
12. Í Þorskafirði, Kinnarstaðir— 

Kollabúðir ................... — 1000 1500 1500 

4. Stykkishólmsvegur (B 26): 
1. Um Borg á Mýrum .......... — — 1900 — 
2. Um Grundarlæk ............. — — 450 — 
3. Skjálg--Kolbeinsstaðir ....... — — 520 1600 
4. Á Kerlingarskarði ............ 500 — — — 
5. Um Nesvog ..............0.... — 2800 — — 

5. Ólafsvíkurvegur (B 36): 
1. Rif-Enni ................... — — 480 800 
2. Enni ...........0 00. 1850 — — — 

6. Grundarfjarðarvegur (B 41) ...... 150 — — — 

1. Vestfjarðavegur (C 1): 

1. Sunnan Þingmannaheiðar .... 1500 600 600 600 
2. Gemlufallsheiði ............. — 650 650 650 
3. Breiðadalsheiði .............. 1300 2000 1400 1000 
4. Um Tunguá í Skutulsfirði .... — — 480 

8. Bardastrandarvegur (C 7): 
1. Kleifaheiði ................. 940 1620 1640 2030 
2. Í Vatnsfirði ................. — — — 1000 

9. Strandavegur (C 28): 
1. ÍBæjarhreppi ................ 90 — — — 
2. Kjörseyri --Laxá—Hlaðhamar . — 1750 — — 
3. Húsavíkurkleif—-Hrófártún ... — — — 2200 

4. Hrófártún— Víðidalsá ........ — — 1800 — 

10. Sauðárkróksbraut (D 23): 
1. Um Grófargil ............... — — — 1680 

2. Um Staðará ............0.... — — — 1790 

11. Siglufjarðarvegur (D 33): 
1. Norðan Sauðárkróksflugv. ... 500 500 — — 
2. Um Vatn ........0000 00... 430 900 — 

3. Um Hagnesvík ............... — — 1300 —
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4. Ketilås-—Lambanesås ........ — — 2000 — — 

5. Um Lambanesá ............. — — 1600 — — 

6. Um Almenninga ............ 11840 - —— — 19070 

12. Norðurlandsvegur (E 1): 

1. Um Norðurá í Heiðarsporði .. — — — 1170 — 

2. Biskupsbeygja á Holtavörðuh. . 430 — — — — 

3. Hæðarsteinsbrekka ........... 1450 —- — — — 

4. Um Sikå .....000000 0. 400 4000 — — — 

5. Um Sporðshús .............. - — 440 4000 — 

6. Um Laxá á Åsum .......... — 1160 — — — 

7. Um Langadal ............... —- 1010 2000 4000 — 

8. Um Bólstaðarhlíðarbrekku ... 300 — — — — 

9. Við Löngumýri .............- — 530 — — — 

10. Um Djúpadalsá .............. -— 1850 — — — 

11. Um Úlfsstaðagil.............. — — — 930 — 
12. Á Öxnadalsheiði ............ — 3000 — — — 
13. Um Fnjóská .......0.00....... 1130 — — — — 
14. Norðan Lauga ............... 230 —-- — — — 
15. Kárhóll--Reykjadalsá ........ —- 1000 1500 — — 

16. Norðan Mývatns ............ — 500 — — — 
17. Á Mývatnsöræfum .......... 300 — — —… 31330 

13. Ólatsfjarðarvegur (E 2): 
1. Reistará-Hagaás ............ — — 1740 1260 — 

2. Brimneså—Karlså ............ —- — 1000 2500 — 
3. Um Ólafsfjarðarmúla ........ 2020 — 2220 — — 
4. Um Lágheiði ................ —— — — 1000 11740 

14. Kinnarvegur (E 21): 

1. Halldórsstaðir--Fellssel ...... — — 1350 — — 

9. Um Ófeigsstaði .............. — — 300 800 — 
3. Um Húsabakka .............. - 1610 1190 — 5250 

15. Þingeyjarsýslubraut (E 25): 
1. Norðan Vestmannsvatns ..... — — — 4000 — 
9. Í Aðaldalshraumi ............. 510 490 — — — 
3. Einarsstaðir--Húsavík ....... 1550 — — — — 

4. Sunnan Húsavíkur .......... 360 — — — — 

5. Norðan Húsavíkur ........... 800 — — — — 
6. Um Köldukvísl .............. — — 1200 — — 

7. Um Audbjargarstadabrekku .. 350 — — — — 
8. Lindarbrekka- Hóll .......... — — 900 — — 

9. Kópasker--Klifshagi ......... — 1000 500 1500 — 
10. Norðan Kópaskers .......... 750 — — — — 
11. Á Ytra-Hálsi ................ 350 — — — — 
12. Kollavík—Sævarland ......... — — — 9440 — 

13. Um Svalbard ................ —— 400 2100 — — 
14. Um Ytri-Brekkur ............ 650 — — — 26850 

16. Austurlandsvegur (F 1): 

1. Å Jökuldalsheiði ............ 1800 3400 — — — 
2. Á Jökuldal .................. — — — 900 — 
3. Um Rangá .................. 890 — — — — 
4. Í Skriðdal .................. — 1500 — 2500 —



3. Júní 

17. 

19. 

20. 

3. Til 

  

  

  

1969. 333 Nr. 75. 

Fjárhæðir í þús. kr. 

1969 1970 1971 1972 Samt 

5. Í Breiðdal ..........0........ 1440 — — 1560 — 

6. Os—Starmyri ............... 900 4000 4100 5000 — 
7. Í Léni ......00. — 1000 — — 28990 

Stranda- og Jökulsárhlíðarv. (F 2): 

1. Í Bakkafirði ................ 1000 - 900 
2. Í Vopnafirði ................ 441 586 1380 

3. Á Hellisheiði ................ 500 — — — 

4. Í Hlíð 20.00.0000... — 1500 - 6307 

Norðfjarðarvegur (F 26): 
1. Egilsstaðir Eskifjörður ...... 580 1000 1900 1800 — 

2. Um Oddsskarð .............. 650 1400 2500 2450 12286 

Suðurfjarðavegur (F 31): 
1. Um Vattarnes .............. 2200 - —— — — 

2. Í Stöðvarfirði ................ 500 — 1600 — 4300 
Suðurlandsvegur (G 1): 

1. Við Rauðalæk ............... 110 — — — — 

2. Við Steinslæk ................ — — — 1460 — 

3. Þverá—Eyland .............. — - 1300 — 

4. Affall—Vorsabær ............ — 1000 — — — 

5. Við Kattarnef ................ 1800 — — — — 

6. Holtså—Porvaldseyri ........  — - 650 1071 — 
7. Við Svaðbælisá .............. — - 420 — — 
3. Við Bakkakotså ............. — — 220 — 
9. Við Kaldaklifså ............. — — 1780 — — 

10. Í Mýrdal .................... - 1460 500 — 11771 
Þingvallavegur (G 3): 

1. I þjóðgarði .................. 140 170 340 650 
Biskupstungnabraut (G 9): 

1. Við Kerið ................... … 2500 
2. Vid Borgargil................ — 880 — — — 
3. Við Minni-Borg .............. — — - 550 3930 

Skeidavegur (G 23): 
1. Laugarås—Biskupst.br. ....... — -- — 1000 — 
2. Suðurlandsvegur--vegamót vid 

Reyki 20.00.0000 540 540 540 540 3160 

Fært å 2. 3. 2 45096 0671 55306 72511 223584 

landsbrauta: Fjårhædir i bus. kr. 

. Nesvegur (Á 6): 1969 1970 1971 1972 Samt. 

1. Flugv.—Reykjanesviti ....... — 1010 1940 910 — 

2. Við Grindavík ............... — — 900 4760 

Medalfellsvegur (A 14): 

1. Vesturlandsv.—Bugda ........ 450 160 — — — 

2. Eyjatjörn-—Laxá ............ — 430 — — 1040 

Kjósarskarðsvegur (A 15: 

1. Vesturlandsv—-Laxá ......... — 300 — — 

2. Fremri-Håls—Fellsendi ...... 200 — — 500



Nr. 

N
æ
g
 

14. 

15. 

334 

Dragavegur (B 2): 

1. Um Kornahlíð .............. 
2. Um Geldingadraga .......... 
Svínadalsvegur (B 3) .......... 

Leirársveitarvegur (B 6) ........ 
Melasveitarvegur (B 7): 

1. Um Belgsholt ............... 
Mófellsstaðavegur (B 8): 
1. Um Hrepp .............0.... 
Skorradalsvegur (B 9): 

1. Háafell-Fitjar .............. 

Borgarfjarðarbraut (B 11): 
1. Um Norðurá hjá Haugum .... 
2. Hjá Síðumúlaveggjum ....... 

. Reykdælavegur (B 16): 
1. Um Logaland ............... 

Hálsasveitarvegur (B 17): 
1. Um Deildargil ............... 
2. Hringsgil- Húsafell .......... 

Hvitársíðuvegur (B 18): 

1. Um Kalmanstungu ........... 
2. Um Hvitá hjá Bjarnast. ...... 
3. Kinnargil ................... 
4. Um Þorgautsstaði ............ 

Þverárhlíðarvegur (B 19): 
1. Um Örnólfsdalsá ............ 
Norðurárdalsvegur (B 22): 
1. Hóll--Hafþórsstaðir ......... 
2. Hafþórsstaðir—-Skarðshamrar . 

. Þursstaðavegur (B 27) .......... 

- Hraunhreppsvegur (B 30): 

1. Um Akra .......000.00...... 
2. Akrar—Kálfalækur .......... 
Heydalsvegur (B 33) ............ 
Útnesvegur (B 40) .............. 

- Hörðudalsvegur (B 44) .......... 
- Hálsabæjavegur (B 45) .......... 

. Hlíðarvegur (B 46) .............. 
Haukadalsvegur (B 47) .......... 
Laxårdalsvegur (B 48) .......... 

5. Klofningsvegur (B 49) .......... 
. Neðribvggðarvegur (B 50) ....... 
Efribyggðarvegur (B 51) ........ 

. Staðarhólsvegur (B 52) .......... 
Sælingsdalsvegur (B 53) ........ 
Tröllatunguheiði (C 3) .......... 

. Reykhólasveitarvegur (C 4): 
1. Um Berufjörð ............... 
2. Um Barmahlíð .............. 

3. Um Hrafnanes .............. 

3. júní 1969. 

Fjárhæðir í þús. kr. 

1970 1971 

90 — 
1060 — 

220 — 

700 900 

— 2290 

—- 1000 

640 — 

— 480 

2000 1000 

1840 1850 
1280 1450 

200 — 

200 400 
500 450 

1540 1500 
— 200 

340 — 

— 1000 

400 — 
— 900 

1972 

1450 

Samt.
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32. Orlygshafnarvegur (C 9): 
1. Að flugvelli og Hafnarfj. .... 
2. Vörðubrekka ............... 

33. Rauðasandsvegur (C 10) ........ 
#4. Kollsvíkurvegur (C 11) .......... 
35. Bíldudalsvegur (C 12): 

1. Um Hálfdán ................ 
2. Reykjarfjörður - Trostans- 

fjörður--Helluskarð ......... 

36. Tálknafjarðarvegur (C 14): 

38. 

39. 

40. 
41. 
42. 
43. 

46. 

Í. Frá Bildudalsvegi að Tungu- 
þorpi 22... 

Ingjaldssandsvegur (C 17): 
1. Sandsheiði .................. 
2. Um Núp ...0.0000000 0. 
Valþjófsdalsvegur (C 18): 

1. Frá Þórustöðum að Grundar- 
enda 2... 

Flateyrarvegur (C 20): 
1. Frá Selakirkjubóli að Hvilft .. 
Súsandafjarðarvegur (C 21) 
Bolungarvíkurvegur (C 22) „..... 
Djúpvegur (C 24) .............. 
Vatnsfjarðarvegur (C 25): 
1. Frá Djúpvegi að Hörgshl. og 

Bjarnarskarð ................ 
2. Í Ísafirði .................... 
Snæfjallastrandarvegur (C 27): 

1. Utan við Mórillu ............ 
Strandavegur (C 28): 
I. Balar--Kaldbakskleif ......... 
2. Brattabrekka ................ 
Laxárdalsvegur (B 48): 
1. Um bru å Laxå .............. 
Drangsnesvegur (C 31): 
1. Norður úr Drangsnesporpi 
2. Hálsg—-Sandnes, Drangsnes— 

Kaldrananes ................. 
3. Vestan Kaldrananess ......... 
Norðurfjarðarvegur (C 32): 

1. Urðarhlíð ................... 
Heggstaðanesvegur (D 1): 
1. Mýrar-—-Bessastaðir .......... 
2. Um Grímsá .................. 
3. Um Sanda ................... 
Vesturárdalsvegur (D 3): 
1. Kollafoss-Húkur ............ 
Fitjavegur (D 4): 
1. Norðurlandsvegur--Fitjaá .... 
Vatnsnesvegur (D 5): 
1. Um Þórsá .................. 

1969 
550 

150 

Fjårhædir i hus. kr. 

1970 

900 
330 

1971 

170 

800 

110 

1972 

290 

1000
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69. 

73. 

74. 
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2. Norðan Hvammstanga ........ 
3. Í Vestur-Hópi .............. 
Þorgrímsstaðadalsvegur (D 6): 
1. Vatnsnesvegur—Tunguá ..... 

Borgarvegur (D 7): 

1. Síða--Reyðarlækur .......... 
2. Gottorp-Borg .............. 

Vatnsdalsvegur (D 9): 

1. Kornsá—Miðhús ............. 

. Reykjabraut (D 11): 
1. Beinakelda--Reykir .......... 

Svínvetningabraut (D 13): 
1. Tindar— Langamýri .......... 
2. Tindar- Blönduós ........... 
Svartárdalsvegur (D 17) ........ 

Skagavegur (D 18): 
1. Tjörn—-Tjarnarklif ........... 
2. UmDigramúla............... 
3. Bergskáli-Kleifargil ........ 
4. Í Gönguskörðum ............ 
Þverárfjallsvegur (D 21): 
1. Um Njálsstaðabrúnir ........ 
Sæmundarhlíðarvegur (D 24) .... 
Skagafjarðarvegur (D 25): 
1. Á Kjálka ...........0........ 
2. Álfagerði— Mælifell .......... 

53. Hegranesvegur (D 34) .......... 
64. 
65. 

. Sléttuhlíðarvegur (D 41) ........ 

„ Flókadalsvegur vestri (D 42): 

Deildardalsvegur (D 37) ........ 
Bæjarvegur (D 40) .............. 

1. Um Sigriðarstaði ............ 
Kleifavegur (E 3): 
1. Sunnan Syðri-Ár ............. 
Ólafsfjarðarvegur eystri (E 4): 
1. Hóll—Vatnsendi ............. 
Svarfaðardalsvegur (E 5): 
1. Um Klaufabrekku ........... 

. Hauganesvegur (E 7): 
1. Ólafsfjarðarvegur— Hauganes 
Hörgárdalsvegur (E 11): 
1. Um Dunhaga ............... 
2. Dunhagi-Myrká ............ 
Dagverðareyrarvegur (E 12): 
1. Ólafsfjarðarvegur- Endur- 

varpsst. seere, 

2. Um Glæsibæjarflóa .......... 
Blómsturvallavegur (E 13) ...... 

  

1969 

30 

3. júní 1969. 

Fjárhæðir í þús. kr. 

1970 

480 

1971 

1000 

1330 

1972 
100 

1000 

Samt. 

2580 

1330 

1240 

450 

5770
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75. Eyjafjardarbraut (E 14): 
1. Um Rifkelsstaði ............. 
2. Við Finnastaðaá ............. 
3. Við Torfufellsá .............. 
4. Norðurlandsv—-Hrafnagil .... 

76. Svalbarðsstrandarvegur (E 17): 
1. Um Þórisstaði .............. 

77. Fnjóskadalsvegur vestri (E 18): 
1. Sunnan Skóga .......0.00000... 

78. Vaglaskógarvegur (E 19): 
1. Um Mörk .....0000 00. 

79. Fnjóskadalsvegur eystri (E 20): 
1. Um Ytri-Klauf .............. 
2. Pálsgerði- Borgargerði ....... 

80. Fremstafellsvegur (E 22): 
1. Vestan Fremstafells .......... 

81. Út-Kinnarvegur (E 23): 
1. Ófeigsstaðir--Skálaá ......... 

82. Bárðardalsvegur (E 24): 
1. Lundarbrekka—Víðiker ...... 
2. Sunnan Halldórsstaða ........ 

83. Hvammavegur (E 27): 
1. Um Daufhyl ..........0..... 
2. Við Grenjaðarstað ........... 
Sandsvegur (E 30): 
1. Þingeyjarsýslubr.--Hraunkot . 
Austurhlíðarvegur (E 31): 
1. Um Stóru-Laugar ........... 

  

. Stafnsvegur (E 32): 
1. Narfastaðir--Stafn ........... 

- Myvatnssveitarvegur (E 33): 
1. Um Garðsgrundir ............ 
2. Lagfæringar á hættulegum st.. 

. Baldursheimsvegur (E 34): 
1. Um Litlu-Strönd ............ 

9. Vestursandsvegur (E 35): 
1. Um Seyrur .........0..... 

. Vopnafjarðarvegur (F 7) ........ 
. Jökuldalsvegur efri (F 11) ...... 
. Jökuldalsvegur eystri (F 12) .... 

Hróarstunguvesir (F 13 og F 14) 
Upphéraðsvegur (F 16) .......... 

. Fljótsdalsvegir (F 17--19) ...... 
>. Fjarðarheiðarvegur (F 20) ...... 

Seyðisfjarðarvegur (F 21) ...... 
Uthéraðs- og Borgarfjv. (F 22) .. 

. Lagarfossvegur (F 23) .......... 

Hjaltastaðarvegur (F 24) ........ 

. Mjóafjarðarvegur (F 27) ........ 

. Viðfjarðarvegur (F 28) .......... 

Vallanesvegur (F 29) ............ 

250 

Fjárhæðir í þús. kr. 

1970 1971 1972 Samt. 

— — 3320 — 
530 — — — 

— 2200 — 6250 

2130 2430 

- 520 

- - 150 

2300 - — — 
— 600 500 3400 

— — — 170 

180 — — 500 

500 — — — 
750 — — 1500 

690 — — — 
— 1100 — 1840 

— — — 250 

— 110 — 110 

200 — 200 

- 450 

— 110 — 110 

— — — 200 
1400 — 1900 — 3800 
800 — 700 1500 

— 400 400 

— 200 — 200 
1800 1800 1500 5900 
220 — — 400 

- 2300 2600 6000 
300 — — 300 
— 300 — 300
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104. Skriðdalsvegur (F 30) .......... 
105. Norðurdalsvegur í Breiðd. (F 34) 
106. Breiðdalsvegur syðri (F 35) 
107. Axarvegur (F 36) 2....0..... 

108. Austurlandsvegur í Skaftaf. (F 1): 

I. Austan Jökulsár á Breiðams. . 
2. Vestan Jökulsár á Breiðams. . 

109. Suðurlandsvegur (G 1): 
1. Í Hrífunesbrekkum .......... 
2. Við Kálfá ................... 
3. Við Ásakvíslar .............. 
1. Við Geirlandsá .............. 
5. Við Brunná ..............0.... 

110. Þorlákshafnarvegur (G 5): 
Í. Sunnan við vegamót í Gríms- 

lækjart. „00... 

111. Tjarnarvegur (G 16): 
1. Ofan Vatnsleysu ............ 

112. Geysisvegur (G 18): 
1. Kjóastaðir--Brattholt ....... 

113. Hrunamannavegur (G 26): 
1. Norðan Laxárbrúar .......... 

114. Langholtsvegur (G 28): 
1. Efra-Langholt—Auðsholtsv. 

115. Hrunavegur (G 29): 

Í. Við Hruna .................. 
116. Þjórsárdalsvegur (G 31): 

Í. Sandlækjarholt—Sandá ...... 
117. Gaulverjabæjarvegur (G 39): 

1. Eyrarbakkav.-Stokkseyri .... 
118. Hamarsvegur (G 42): 

1. Skóganes—-Sýrlækur ......... 
119. Ásmundarstaðavegur (G 47): 

1. Ásmundarstaðir--Þykkva- 
bæjarv. 2... 

120. Þykkvabæjarvegur (G 49): 
1. Háfshverfi-Sandhólaferja 
2. Í Þykkvabæ ................. 
3. Við Ægissíðu ............... 

121. Landvegur (G 51): 

1. Brúarlundur—Skarð ......... 
122. Árbæjarvegur (G 53): 

1. Af Suðurlandsv. til norðurs .. 
123. Efri Ransárvallavegur (G 55): 

1. Við Geldingalæk ............. 
124. Fljótshlíðarvegur (G 58): 

1. Við Moshvol ................ 
125. Út-Landevjavegur (G 60) ........ 
126. Þúfnavegur (G 61) .............. 
127. Reynishverfisvegur (G 74) ...... 
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Fjárhæðir í þús. kr. 

128. Álftaversvegur (G 76): 1969 1970 1971 1972 — Samt. 

. Við Norðurhjáleigu .......... 130 —- 640 — 770 

129. Medallandsvegur (G 79): 
. Ásabrú--Leiðvellir .......... — 1300 

2. Fljótakrókur— Efri-Fljótar — — 1000 — — 

3. Vid Langholt ............... 150 — —- — 2450 

130. Stórhöfðavegur (G 81) .......... 290 146 385 320 1141 

131. Til greiðslu skulda á vegum, sem 
falla úr tölu þjóðvega .......... 590 A 590 

Fært á 2. 3. 3 30950 57396 63340 56881 208567 

2.4.1 Til adalfjallvega. Fjárhæðir í þús. kr. 

1969 1970 1971 1972 

1. Kaldadalsvegur „.......0..0000 0. 100 100 100 100 

2. Kjalvegur .........0.0. 0000 400 400 400 400 

3. Fjallabaksvegur .......0..0. 00... 150 150 150 150 

4. Sprengisandsleið ..........0..0......... 350 450 450 450 

Fært á 24.1 1000 1100 1100 1100 

2.5 Til brúargerða. Fjárhæðir í þús. kr. 

1. Til brúa 10 m og lengri: 1969 1970 1971 1972 
1. Hafnará í Melasveit (B 1) ....0.0..00..0..... 2300 —- — — 

2. Hvítá hjá Bjarnastöðum (B 18) .......... 1000 1860 2200 — 

3. Laxá hjá Búðardal (B 1) seere 5100 — — — 

4. Staðarhólsá hjá Kjarlaksv., sysluv. ........ 130 — — 

5. Þingmannaá á Hjarðarnesv., sýsluv. ...... 420 — — — 

6. Bjarnardalsá í Bjarnardal (C 1) ........ 1400 — — — 

7. Langá í Skutulsfirði (C 24) .............. 1216 - — — 

8. Hólsá í Bolungarvík (C 22) .............. 1373 — — — 

9. Möórilla í Kaldalóni (C 27) .......0000... 856 — — — 

10. Svartá hjá Fossum, sýsluv. .............. 784 — — — 

11. Jökulsá eystri við Austurbug, fjallv. ...... 400 — — — 
12. Strandhafnará í Vopnaf., sýsluv. .......... 800 — — — 
13. Rangá hjá Flúðum (F 1) .....0.....0.... 3500 — — — 
14. Hólá í Öræfum (F 1) 20... 2100 — — 

15. Stigå í Öræfum (F 1) 2....0.0.0.00. 0... 2300 — — — 

16. Holtsá hjá Álftagróf, sýsluv. ............ 165 — — — 
17. Fljótsvegur í Landeyjum (G 62) ........ 1296 — —- — 
18. Ytri-Ransgá ofan við Galtalæk, fjallv. ...... 600 — — — 
19. Eystri-Rangá hjá Djúpadal (G 1) ........ 8300 — — — 

20. Til endurgr. á geymslufé Hvítár .......... 710 — — — 

21. Austurá í Sökkólfsdal (B 1) .............. — 1400 — —
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Fjárhæðir í þús. kr. 

1969 1970 1971 1972 
22. Laxá hjá Kjörseyri (GC 28) ................ — 2700 — — 
23. Sikå í Hrútafirði (E 1) .................. — 3300 — — 
24. Laxá á Åsum (E 1) 2. — 8800 — — 
25. Djúpadalsá í Skagafirði (E 1) ............ — 5100 — — 
26. Finnastaðaá í Eyjafirði (E 14) .......... —- 1900 — — 
27. Þverá í Borgarfirði, sýsluv. .............. — 1000 — — 
28. Holtakill á Mýrum (F 1) 2... — 5700 — — 
29. Brunnå í Fljótshverfi (G 1) .............. — 2900 — - 
30. Hvammsá í Mýrdal (G 1) ................ — 1200 — — 
31. Strandarsiki (G 1) ss. — 2200 — — 
32. Norðurá hjá Haugum (B 11) ............ — — 14300 — 
33. Haukadalså (B 1) ........0.000000000 — — 5100 — 
34. Þórsá á Vatnsnesi (D 5) ................ — — 2000 — 
35. Kaldakvísl á Tjörnesi (E 25) ............ — — 7000 — 
36. Geitdalsá í Skriðdal, sýsluv. .............. — — 2300 — 
37. Laxá í Nesjum (F 1) 2... — — 3000 — 
38. Jökulkvísl á Álftaversafrétti, fjallv. ...... — — 450 — 
39. Svaðbælisá (G 1) ........000.)..0..0... — — 1900 — 
40. Bakkakotså (G 1) 20.00.0000... — — 2100 — 
41. Rimhúsaáll hjá Holti, einkav. ............ — — 190 — 
42. Norðurá í Heiðarsporði (E 1) ............ — — — 2500 
43. Laxá á Breið (B 36) 2... — -— — 2070 
44. Tunguå hjá Sauðafelli (B 1) ............ — —- — 3000 
45. Tunguå í Skutulsfirði (C 1) .............. — — — 8100 
46. Austurá hjá Skárastöðum, sýsluv. ........ — — 1900 
47. Grófargil í Skagafirði (D 23) „........... — — — 1600 
48. Staðará í Skagafirði (D 23) .............. — — — 2700 
49. Úlfsstaðagil í Skagafirði (E 1) .......... — — — 1600 
50. Jökulsá á Dal hjá Merki, sysluv. .......... — — — 1000 
öl. Fagradalså (F 27) .........00...000.... — — — 1000 
52. Geirlandsá (G 1) ..................0...... — —- —- 10700 
53. Kaldaklifsá (G 1) ....................... — — — 3100 
54. Steinslækur (G 1) .................... — — — 2100 
55. Flóaáveituskurður (G 1) .................. — —- 1600 

  

Fært á 2.5.1 34750 38060 40540 37970 
  

2. Til smábrúa (4—9 m) 2... esse. 6060 6100 6800 8500 
  

Fært á 2.5.2 6060 6100 6800 8500 
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III. FRAMKVÆMDIR VIÐ HRAÐBRAUTIR, ÞJÓÐBRAUTIR OG LANDS- 

BRAUTIR, SEM VERÐA EKKI AÐ ÖLLU LEYTI GREIDDAR AF 

FÉ VEGASJÓÐS Á Á ÆTLUNARTÍMABILINU 

Heimilt er að vinna að lagningu hraðbrauta, þjóðbrauta og lands- 

brauta, svo sem rakið er hér á eftir, ef fjár verður aflað til framkvæmd- 

anna, talið í millj. kr. 

  

1. Hraðbrautir: 1969—1972 

1.1 Hafnarfjarðarvegur ..........0..002 0. .n 0. 115.0 

1.2 Suðurlandsvegur .........0.00.200 0. nn renn 500.0 

1.3 Vesturlandsvegur .........202200 0... sn 165.0 

14 Verkfræðilegur undirbúningur ..........020000 0... 0... 20.0 
— 8000 

2. Þjóðbrautir ...........2.000%00nn eeen 21.9 

3. Landsbrautir ...........0.00200 0000 9.8 

Alls 831.7 

IV. FLOKKUN VEGA 

3.1. Þjóðvegir eftir kjördæmum. 

A. Reykjaneskjördæmi. 

1 Hafnarfjarðarvegur: Frá Reykjavík, um Kópavog á Reykjanesbraut ofan 

Hafnarfjarðar. 
1 Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík við Elliðaár um Mosfellssveit og Kjalarnes, 

kringum Hvalfjörð, að sýslumörkum Borgarfjarðarsýslu í Hvalfjarðarbotni. 

1 Suðurlandsvegur: Frá Reykjavík um Lækjarbotna, að sýslumörkum Árnes- 

sýslu ofan Sandskeiðs. 

2 Reykjanesbraut: Frá Reykjavík við Elliðaár austan Kópavogs og Hafnar- 

fjarðar, um Vatnsleysustrandarheiði, Keflavík um Miðnesheiði til Sandgerðis 

ásamt álmu að Innri-Njarðvík. 
3 Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð um Krýsuvík 

að Sýslusteini í Herdisarvíkurhrauni. 

4 Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði um Vatnsleysu- 

strönd og Voga á Reykjanesbraut austan Vogastapa. 

5 Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur. 

6 Nesvegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvíkum um Kirkjuvog í Höfnum, fram- 

hjá Reykjanesvita, um Grindavík og Ísólfsskála á Krýsuvíkurveg sunnan 

Krýsuvíkur. 

7 Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut norðan Keflavíkur um Gerðar og Sand- 

gerði að Stafnesi. 

8 Álftanesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi við Engidal að Bessastöðum ásamt 

hringvegi frá Bessastöðum um Landakot og Sviðholt að Bessastöðum. 

9 Garðavegur: Af Álftanesvegi á Garðaholti um Garða að bæjarmörkum Hafn- 

arfjarðar. 
A 10 Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Rauðavatni um Vatnsenda og 

Vífilsstaðavatn á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar, ásamt álmu að Viífils- 

stóðum. 

A 11 Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Korpúlfsstaðaá hjá Úlfars- 

felli á Reykjaveg.
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A 12 Reykjavegur: Af Vesturlandsvegi sunnan við Álafoss um Reykjahverfi hjá 
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Middal å Sudurlandsveg hjå Geithålsi. 
Þingvallavegur: Af Vesturlandsvegi nálægt Köldukvísl að sýslumörkum, Ár- 
nessýslu, austan Leirvogsvatns. 
Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á Vest- 
urlandsveg hjá Blönduholti. 
Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á 
Kjósarskarðsveg sunnan Vindáss. 
Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár um Reynivelli, Vindás 
og Fremri-Háls að sýslumörkum í Kjósarskarði. 

B. Vesturlandskjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfjall, 
um brú á Hvítá hjá Hvítárvöllum, á vegamót Borgarnesbrautar norðan Eski- 
holts, um Norðurárdal, Bjarnadal, Miðdali, Búðardal, Svínadal og Saurbæ 
að sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni. 
Dragavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd, um Fer- 
stikluháls, Svínadal, Geldingadraga, neðan Skorradalsvatns um Hestháls að 
Lundarreykjadalsvegi á Götnási. 
Svínadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, 
um Eyri, að Dragavegi gegnt Geitabergi. 
Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi. 
Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl, fyrir Akrafjall hjá Klafa- 
stöðum, um Innra-Hólm á Akranesveg fyrir ofan kaupstaðinn. 
Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú um Leirá að Svínadals- 
vegi vestan við Hól. 
Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti, um Melasveit að Vestur- 
landsvegi sunnan við Höfn, með álmu á Vesturlandsveg hjá Belgsholti. 
Mófellsstaðavegur: Af Vesturlandsvegi sunnan við Andakilsá um Hreppa og 
Mótellsstaði að Dragavegi sunnan Skorradalsvatns. 
Skorradalsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossa- 
bæi, norðan Skorradalsvatns, yfir Fitjaárbrú og sunnan vatns að Dragavegi 
hjá Stóru-Drageyri. 
Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum, um Kvigsstaði og 
Heggsstaði að Borgarfjarðarbraut. 
Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi hjá Hvítárvöllum um Andakíl, Bæjar- 
sveit, Reykholtsdal, yfir brú á Reykjadalsá hjá Kleppjárnsreykjum, yfir brú 
á Hvítá hjá Kljáfossi um Stafholtstungur yfir brú á Norðurá að Vestur- 
landsvegi hjá Haugum. 
Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut neðan við Götuás, inn Lundar- 
reykjadal, sunnan ár yfir brú á Grímsá hjá Brautartungu út Lundarreykja- 
dal norðan ár að Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni. 
Uxahryggjavegur: Af Lundarreykjadalsvegi hjá Brautartungu inn Lundar- 
reykjadal um Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum. 
Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvítár- 
bakka, með álmu að Laugarholti. 
Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut innan við Varmalæk, hjá Múlastöðum, 
um brú á Flókadalsá fyrir innan Brúsholt, inn hjá Skógum, um brú á Geirsá, 
hjá Brennistöðum, að Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
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Stéra-Kroppsvegur: Af Borgarfjardarbraut um flugvöll å Kålfanesmelum, um 

Stóra-Kropp að Borgarfjarðarbraut á Hamramelum. 

Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum yfir brú á 

Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum að Borgarfjarðarbraut hjá Gróf með álmu 

norðan ár frá brú hjá Steindórsstöðum fram hjá Giljum á Hálsasveitarveg 

nálægt Stóraási. 

Hálsasveitarvegur: Af Reykdælavegi hjá Úlfsstöðum, yfir Úlfsstaðaháls um 

Hálsasveit að Hvítársíðuvegi við Hvítárbrú hjá Kalmanstungu. 

Hvítársíðuvegur: Af Bor garfjarðarbraut norðan við Kljáfoss um Hvítársíðu 

yfir Skeljaháls um Kalmanstungu að Hálsasveitarvegi við Hvítárbrú, með 

álmu yfir Hvítá hjá Bjarnastöðum. 

Þverárhlíðarvegur: Af Hvítársíðuvegi norðan Kljáfoss, um Norðtungu, Arn- 

bjargarlæk og Hjarðarholt að Borgarfjarðarbraut vestan Þverár með álmu 

sunnan Litlu-Þverár að Kvíum. 

Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á 

Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum. 

Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts um Stafholt að 

Svarfhóli. 
Norðurárdalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts um Einifell, 

Glitstaði og Háreksstaði, að Norðurlandsv egi um brú á Norðurá hjá Króki, með 

álmu að Vesturlandsv egi yfir brýr á Norðurá hjá Glitstöðum. 

Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsv egi vestan Ferjukotssíkis um Ferjubakka 

að Borgarnesbraut hjá Brennistöðum. 

Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi neðan Eskiholts að Borgarnesi. 

Valbjarnarvallavegur: Af Vesturlandsvegi ofan Galtarholts að Birkibóli. 

Norðurlandsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Norðurárdal að 

sýslumörkum á Holtavörðuheiði. 

Stykkishólmsvegur: Af Borgarnesbraut fyrir ofan Borgarnes, um Mýrar, 

Kerlingarskarð og Helgafellssveit til Stykkishólms. 

Þursstaðavegur: Af Stykkishólmsvegi vestan Borgar að Rauðanesi. 

Álftaneshreppsvegur: Af Stykkishólmsvegi vestan Langár, suður fyrir Hóls- 

vatn um Krossnes og Þverholt á Stykkishólmsveg hjá Arnarstapa, með álmu 

frá Kolviðarholti að heimreið að Miðhúsum. 

Grímsstaðavegur: Af Stykkishólmsvegsi hjá Urriðaárbrú að Árbæ. 

Hraunhreppsvegur: Af Stykkishólmsvegi á Raftási, um Saura, Jaðar, Hunda- 

stapa, Kolás, Vog, Akra, Stóra-Kálfalæk, Einholt og Fíflholt að Stykkishólms- 

vegi, með álmu frá Jaðri að Álftaneshreppsvegi yfir brú á Álftá. 

Staðarhraunsvegur: Af Stykkishólmsvegi á Raftási að Staðarhrauni. 

Hítarnesvegur: Af Stykkishólmsvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Kross- 

holt. 

Heydalsvegur: Af Stykkishólmsvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og 

Heydal á Skógarstrandarveg vestan Bíldhóls. 

Kolviðarnesvegur: Af Stykkishólmsv egi vestan Gerðubergslækjar, að Lauga- 

gerðisskóla. 
Skógarnesvegur: Af Stykkishólmsvegi vestan við Rauðkollsstaði, að Haust- 

húsum. 
Ólafsvíkurvegur: Af Stykkishólmsvegi austan við Straumfjarðará, um Stað- 

arsveit og Fróðárheiði um Ólafsvík og Rif til Hellissands. 

Krossavegur: Af Ólafsvíkurvegi austan Hofstaða að Stakkhamri. 

Ölkelduvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Ölkeldu að Hóli. 

Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkur vegi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól 

á Ólafsvíkurveg vestan Vatnsholtsár.



Nr. 75. 344 3. júní 1969. 

B 

B 
SD
 

OW
 
W
W
W
 

UW
 

w
 

C 

C 

40 

41 

42 

53 

Utnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík og Hell- 
issand að Ólafsvíkurvegi nálægt Sveinsstöðum. 
Grundarfjarðarvegur: Af Stykkishólmsvegi á móts við Drápuhlíð um Kóngs- 
bakka, Hraunháls, Berserkjahraun, Mjósund, Grundarfjörð og Búlandshöfða 
á Ólafsvíkurveg austan við Fróðá, með álmu um Berserkjahraun á Stykkis- 
hólmsveg norðan Kerlingarskarðs. 

Framsveitarvegur: Af Grundarfjarðarvegi hjá Eiði út fyrir Eyrarfjall um 
Setberg að Grundarfjarðarvegi hjá Vindási. 

Skógarstrandarvegur: Af Stykkishólmsvegi norðan Drápuhlíðar, fyrir Álfta- 
fjörð, um Skógarströnd, um Hörðudal, á Vesturlandsveg í Miðdölum. 
Hörðudalsvegur: Af Skógarstrandarvegi vestan Hörðudalsár um Seljaland og 
Tungu á Skógarstrandarveg hjá Hörðubóli. 

Hálsabæjavegur: Af Vesturlandsvegi sunnan brúar á Reykjadalsá um Hunda- 
dal og Bæ að Skógarstrandarvegi við Snóksdal. 
Hlíðarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu að 
Vesturlandsvegi norðan Tunguár. 
Haukadalsvegur: Af Vesturlandsvegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal 
að Smyrlahóli. 
Laxárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi sunnan Laxár í Dölum inn Laxárdal 
yfir Laxá á brú á Dönustaðagrjótum út Laxárdal norðan ár á Vesturlands- 
veg norðan Búðardals, með álmu yfir Laxárdalsheiði að sýslumörkum Dala- 
sýslu og Strandasýslu. 
Klofningsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd, Klofn- 
ing og Skarðsströnd á Vesturlandsveg í Saurbæ. 
Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, um Ketilsstaði 
og Skorravík að Klofningsvegi vestan Hellu. 
Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi nálægt Helluá, um Túngarð og Stóru- 
Tungu á Klofningsveg nálægt Kjarlaksstöðum. 
Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi við Kirkjuhvol í Saurbæ um Staðarhól 
að vegamótum við brú á Staðarhólsá hjá Bjarnastöðum. 
Sælingsdalsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Leysingjastaða að Sælingsdals- 
tungu. 
Steinadalsvegur: Af Vesturlandsvegi sunnan Brekkuár að sýslumörkum á 
Steinadalsheiði. 

C. Vestfjarðakjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Úr Gilsfjarðarbotni um Geiradal og Króksfjörð í Þorska- 
fjarðarbotn. 
Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi í Þorskafjarðarbotni, um Skálanes, 
Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, um Hjarðarnes, fyrir Vatnsfjarðarbotn, um 
Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, Gemlu- 
fallsheiði, Önundarfjörð um Breiðadalsheiði til Ísafjarðar. 
Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Strandaveg í Kolla- 
firði. 
Tröllatunguheiði: Af Vesturlandsvegi sunnan Geiradalsár, nálægt Bakka hjá 
Valshamri um Tröllatunguheiði hjá Tröllatungu á Strandaveg hjá Húsavík. 
Reykhólasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi í Berufjarðarbotni út Barmahlíð 
um Reykhóla að Stað. 
Fjarðarhlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð, um Fjörð að 
Hamri.
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6 Þingmannaheiði: Af Vestfjardavegi á Eiði við Vattarfjörð um Þingmanna- 

heiði og Þingmannadal á Vestfjarðaveg austan brúar á Vatnsdalsá í Vatns- 

fjarðarbotni með álmu úr Þingmannadal um Hjarðarnes að Fossá. 

Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi norðan brúar á Peningsdalsá, hjá 

Hellu í Vatnsfirði, um Barðaströnd yfir Kleifaheiði til Geirseyrar við Patreks- 

fjörð. 
Siglunesvegur: Frá Vestfjarðavegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að 

Skriðnafelli. 
Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um Hval- 

sker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall að Látrum. 

Rauðasandsvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Hvalskeri um Saurbæ að Gröf 

á Rauðasandi. 
Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur, Hænuvík, 
Hænuvíkurháls, Kollsvík um Kóngshæð á Örlygshafnarveg á Aurholti. 

Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi á Geirseyri við Patreksfjörð, um Mikla- 

dal, fyrir Tálknafjarðarbotn, um Hálfdán til Bíldudals, um Suðurfirði til 

Trostansfjarðar, þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð. 
Suðureyrarvegur: Af Bíldudalsvegi sunnan Tálknafjarðar að Hvammeyri. 

Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar að Sveinseyri. 

Ketildalavegur: Frá Bíldudal út með Arnarfirði um Bakka að Selárdal. 

Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal og Keldudal að 

Svalvogum. 
Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Núp, Alviðruvör, 

Sandsheiði að Sæbóli á Ingjaldssandi. 

Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Mosvöllum í Önundarfirði, um 

Hjarðardal að Kirkjubóli í Valþjófsdal. 

Önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Vífilsmýrum um Hól á Vest- 

fjarðaveg hjá Kirkjubóli. 
Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar. 

Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Breiðadalsheiði að Suðureyri. 

Bolungarvíkurvegur: Frá Ísafirði um Hnífsdal til Bolungarvíkur. 
Syðridalsvegur: Af Bolungarvíkurvegi á Hólssandi að Geirastöðum. 

Djúpvegur: Af Vesturlandsvegi í Þorskafjarðarbotni um Þorskafjarðarheiði, 

Arngerðareyri, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall, út með Mjóafirði, um Ögur, 

fyrir Skötufjörð og Hestfjörð. um Seyðisfjörð, fyrir Álftafjörð, um Súðavík, 
Arnardal, fyrir botn Skutulsfjarðar, á Vestfjarðaveg í Skutulsfjarðarbotni. 
Vatnsfjarðarvegur: Af Djúnvegi hjá Eyri við Ísafjörð um Vatnsfjörð, Skála- 

vík, Hörgshlíð á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni. 
Laugardalsvegur: Af Djúpvesi hjá Hagakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum. 
Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi um brú á Langadalsá utan við Neðri- 
Bakka út Langadalsströnd um Ármúla, fyrir Kaldalón út Snæfjallaströnd 

að Lyngholti. 
Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að Hrútafjarðará. 
Strandavegur: Af Norðurlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrútafirði 

yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um FEnnisháls, Kollafjörð, inn með Stein- 

grímsfirði um Hólmavík, fyrir botn Steingrímsfjarðar, um Bjarnarfjarðar- 
háls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um Gjögur, Árnes, 
að Eyri við Ingólfsfjörð. 

Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Strandaveg utan Borð- 

eyrar. 
Krossárdalsvegur: Af Strandavegi sunnan Krossárbrúar að Gröf. 
Staðardalsvegur: Af Strandavegi í Staðardal að Víðivöllum. 
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Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarð- 
arháls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnar- 
firði sunnan brúar á Bjarnarfjarðará. 
Norðurfjarðarvegur: Af Strandavegi hjá Melum í Trékyllisvík á bryggju á 
Norðurfirði. 

D. Norðurlandskjördæmi vestra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará, um Hrútafjörð, yfir 
Hrútafjarðarháls, Miðfjörð, Víðidal, Vatnsdal, um Blönduós, Langadal, Stóra- 
Vatnsskarð, Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á Öxna- 
dalsheiði. 
 Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Reykjastapa, 
um Mýrar, Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg nokkru utan við Melstað. 
Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Mið- 
fjörð vestan Miðfjarðarár, að Efra-Núpi, austur yfir Austurárdalsháls, út 
Austurárdal, yfir Austurá hjá Barkarstöðum, út Miðfjörð, austan Miðfjarð- 
arár um Laugarbakka á Norðurlandsveg austan brúar á Miðfjarðará, með 
álmu yfir brú á Núpsá vestur á Miðfjarðarveg, vestan ár hjá Haugi. 
Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan 
Brekkulækjar fram Vesturárdal, að vegamótum gegnt Skeggjastöðum. 
Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól suður Fitjaárdal um 
Fremri-Fitjar, yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg innan við brú á Urriðaá. 
Vatnsnesvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi um Hvammstanga út Vatns- 
nes um Hindisvík yfir Þórsá suður Vesturhóp, á Norðurlandsveg hjá Vatns- 
horni. 
Þorgrímsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hjá Tjörn um Tungu og yfir Tunguá 
að Ásbjarnarstöðum. 
Borgarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um 
Síðu og Stóruborg á Vatnsnesveg hjá Þorfinnsstöðum með álmu um Bjarg- 
hús á Vatnsnesveg. 
Víðidalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Víðidalstungu, yfir 
brú á Víðidalsá hjá Hvarfi, um Dæli og Ásgeirsá, á Norðurlandsveg vestan 
Lækjamóts með álmu frá Hvarfi að Kolugili. 
Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Hólabaki fram Vatnsdal, vestan 
ár um brýr á Álftaskálará og Vatnsdalsá og út austan ár á Norðurlandsveg 
nálægt Aralæk. 
Þingeyravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við 
Leysingjastaði. 
Reykjabraut: Af Norðurlandsvegi fyrir norðan Giljá um Reyki á Svínadals- 
veg vestan Reykjabótar. 
Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk, að Hæli. 
Svínvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og 
Svinavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svart- 
árbrúar. 

Svínadalsvegur: Af Svínvetningabraut hjá Tindum, vestur fyrir Svínavatn, 
um Grund og Auðkúlu á Svínvetningabraut í Stóradalsflóa. Með álmu frá 
Grund að Ljótshólum. 
Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum Eiðs- 
staðavegar. 
Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut norðan Blöndubrúar hjá Löngumýri 
að Austurhlíð.



17 

D 18 

|) 
0 

0 
0
0
0
 

0 
0
0
0
 g
g 

9 
0
0
 

0
0
 

gg
 

þa
 

Nø
r 

19 

20 

21 

22 
23 
24 

25 

. juni 1969. 347 Nr. 75. 

Svartårdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstadi og 

Hvamm að Stafni. 
Skagavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi um Skagaströnd og Kálfs- 

hamarsvík, Hafnir, Hvalnes, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð til 

Sauðárkróks. 
Neðribyggðarvegur: Af Skagavegi hjá Enni um Sölvabakka á Skagaveg sunn- 

an Neðri-Lækjardals. 
Laxárdalsvegur: Af Skagavegi hjá Lækjardal um Mýrar, yfir Laxá hjá Skrapa- 
tungu um Balaskarð að Mánaskál, með álmu frá Skrapatungu yfir Norðurá 

á Þverárfjallsveg í Njálsstaðahlíð. 
Þverárfjallsvegur: Af Skagavegi utan við brú á Laxá, um Norðurárdal og 

Þverárfjall á Skagaveg hjá Skíðastöðum. 
Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Daðastöðum. 
Sauðárkróksbraut: Frá Sauðárkróki að Norðurlandsvegi hjá Varmahlíð. 
Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundar- 

hlíð, á Norðurlandsveg austan Vatnsskarðs. 
Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi skammt innan við Varmahlíð, um 

Mælifell, Tungusveit og Kjálka, um bru hjá Skeljungshöfða á Norðurlands- 

veg. 
Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð, á 

Skagafjarðarveg norðan Mælifells. 
Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar, hjá Reykjum, 
um Héraðsdal, á Skagafjarðarveg vestan Jökulsár gegnt Flatatungu. 
Vesturdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Tunguhálsi, um Jökulsá hjá Goð- 

dölum og Hofsá að Hofi. 
Austurdalsvegur: Af Vesturdalsvegi austan við Jökulsá vestri, um Bústaði 

að vegamótum hjá Skuggabjörgum. 
Kjálkavegur: Af Skagafjarðarvegi utan Flatatungu, um Kjálka að Keldulandi. 
Vallhólmavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma og Vind- 
heima á Skagafjarðarveg norðan Daufár. 
Út-Blönduhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu, 
um Blönduhlíð á Norðurlandsveg austan við Héraðsvatnabrú á Grundarstokki. 
Siglufjarðarvegur: Frá Sauðárkróki, um Hegranes, Víðvíkursveit, Óslands- 

hlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, Fljót og Almenninga til Siglufjarðar. 
Hegranesvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hellulands, um Hegranes að 
vestan hjá Ketu og Ríp og norður á Siglufjarðarveg á Garðsási hjá Garði, 
með álmu að Eyhildarholti. 
Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjalta- 
dalsá á Laufskálaholti og á Siglufjarðarveg hjá Gálga með álmu að Hólum. 
Hjaltadalsvegur: Frá brú á Hjaltadalsá við Laufskálaholt, að Hrafnhóli. 

Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, yfir Deildará hjá Kambi 
á Siglufjarðarveg norðan Ártúns. 
Unadalsvegur vestri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár, að Enni. 
Unadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Hof að Hug- 

ljótsstöðum. 
Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg 

hjá Mannskaðahóli. 
Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi, yfir Langalæk um Skálá austan Sléttu- 
hlíðarvatns á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots. 
Flókadalsvegur vestri: Af Siglufjarðarvegi vestan við Yzta-Mó að vegamót- 

. um Austari-Hólsvegar. 
Flókadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi austan við Haganes að Barði.



E 

E Wi 

348 3. juni 1969. 

Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar, hjá Sléttu að Minni- 
Brekku. 

Ólafsfjarðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Fljótaár um Stíflu, að sýslu- 
mörkum á móts við Klaufabrekkudal. 

FE. Norðurlandskjördæmi eystra. 

Norðurlandsvegur: Frá Grjótá á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk og 
Kræklingahlíð til Akureyrar, um Vaðlaheiði, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, 
Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit norðan Mývatns og Mývatnsöræfi, 
um Jökulsárbrú til Grímsstaða á Fjöllum. 
Ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugahálsi, um Arnarneshrepp 

og Árskógsströnd, um Dalvík, fyrir Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð og 
Lágheiði að sýslumörkum móts við Klaufabrekkudal. j 
Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi vestan Ólafsfjarðarár að Syðri-Á. 
Ólafsfjarðarvegur eystri: Frá Ólafsfjarðarkaupstað inn undir Hól, yfir Fjarð- 
ará, Ólafsfjarðarveg hjá Kvíabekk. 
Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atla- 
stöðum. 

Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá 
Hvarfi, um Skíðadal að vestan og austur yfir Skíðadalsá á brú sunnan við 
Hnjúk, ásamt tengivegi yfir Tungur, yfir á Svarfaðardalsveg hjá Hreiðars- 
stöðum. 
Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi að Hauganesi. 
Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi að Árskógssandi. 
Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi, um Bragholt og Ós, á 
Ólafsfjarðarveg hjá Hofi, með álmu á Hjalteyri. 
Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli á Hörgárdals- 
veg hjá Björgum. 

Hörgárdalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi norðan Hörgárbrúar, um brú á Helgu- 
hyl og á Norðurlandsveg hjá Bægisá, með álmu að Staðarbakka um Hörgá 
hjá Skugga. 

Dagverðareyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi sunnan Hörgárbrúar, um Gásir og 
Dagverðareyri, á Norðurlandsveg hjá Sólborgarhóli. 
Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá Syðsta- 
Samtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela. 
Eyjafjarðarbraut: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar, yfir Eyjafjarðará hjá 
Möðruvöllum, um Möðruvelli og Laugaland, á Norðurlandsveg hjá Kaupangi, 
með álmu í Torfufell og lykkju um brú á Eyjafjarðará móts við Vatnsenda 
um Hóla, Núpufell og brú á móts við Saurbæ. 

Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut, skammt norðan Hólshúsa, um brýr á 
Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum á Eyjafjarðarbraut hjá Saurbæ, með 
þvervegi frá Evjafjarðarbraut hjá Melgerði að Litladal. 
Sölvadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut hjá Núpufelli að Þormóðsstöðum. 
Svalbarðsstandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Veigastöðum, um Svalbarðs- 
strönd á Fnjóskadalsveg eystri austan við brú á Fnjóská hjá Laufási, með 
álmu að Svalbarðseyri og tengingu við Norðurlandsveg ofan Geldingsárbrúar. 
Fnjóskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Skóga, að Grímsgerði og af 
Norðurlandsvegi austan Skóga að Illugastöðum. 
Vaglaskógarvegur: Af Norðurlandsvegi austan við brú á Fnjóská, um Vagla- 
skóg að Mörk.
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Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi hjá Hálsi, út Fnjóskadal austan- 

verðan, um Höfðahverfi að Hjalla, með lykkju um Grenivík. 

Kinnarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldu- 

kinn, yfir Skjálfandafljótsbrú, norður fyrir Garðsnúp, á Þingeyjarsýslubraut 

segnt Tjörn í Aðaldal. 
Fremstafellsvegur: Af Kinnarvegi hjá Landamóti, hjá Fremstafelli, um brú á 

Djúpá, á Norðurlandsveg vestan Kvíslarbrúar. 

Út-Kinnarvegur: Af Kinnarvegi hjá Ófeigsstöðum út að Granastöðum. 

Bárðardalsvegur: Af Norðurlandsvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfandafljóts, 

um Skjálfandafljótsbrú hjá Stóruvöllum á Norðurlandsveg hjá Fosshóli með 

álmum að Mýri og Víðikeri. 
Þingeyjarsýslubraut: Af Norðurlandsvegi hjá Breiðumýri, um Aðalreykjadal, 

Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Axarfirði, um Kópasker, Mel- 

rakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð til Þórshafnar. 

Reykjahverfisvegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Laxamýri, um Reykjahverfi, 
Hvammsheiði og Hólasand á Norðurlandsveg hjá Grímsstöðum með tengivegi 

á Hvammaveg. 
Hvammavegur: Af Þingeyjarsýslubraut yfir Laxá hjá Hólmavaði, um Laxár- 
virkjun, hjá Grenjaðarstað, á Þingeyjarsýslubraut sunnan Syðra-Fjalls í 

Aðaldal. 
Laxárdalsvegur: Af Reykjahverfisvegi vestan Laxár að Halldórsstöðum með 

álmu um brú á Laxá á Sogi að Árhvammi. 
Fagranesvegur: Af Reykjahverfisvegi hjá Hellulandi að Fagranesi. 

Sandsvegur: Af Þinseyjarsýslubraut norðan Knútsstaða að Hraunkoti. 
Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla út 
Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Þingeyjarsýslubraut móts við 

Hamra. 
Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði, að Stafni. 
Mývatnssveitarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði á 
Norðurlandsveg hjá Reykjahlið. 
Baldursheimsvegur: Af Mývatnssveitarvegi skammt austan Arnarvatns, að 

Litlu-Strönd. 
Vestursandsvegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Lindarbrekku, að vegamótum 

Nýjabæjarvegar. 
Uppsveitarvegur: Af Þingeyjarsýslubraut norðan við Meiðavelli að Tóvegg. 

Hólsfjallavegur: Af Þingeyjarsýslubraut austan Jökulsárbrúar í Axarfirði, hjá 
Dettifossi á vegamót Norður- og Austurlandsvegar við Grímsstaði. 
Gilsbakkavegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Lundi að Gilsbakka. 
Austursandsvegur: Af Þingeyjarsýslubraut, skammt vestan Klifshaga, um 

Sandárbrú að vegamótum Skógavegar. 
Axarfjarðarheiðarvegur: Af Þingeyjarsýslubraut hjá Klifshaga um Hraun- 

tanga, á Þingeyjarsýslubraut austan Stóraviðarvatns. 
Langanesvegur: Frá Þórshöfn út Langanes að vegamótum Eiðisvegar. 
Austurlandsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, að sýslu- 

mörkum á Biskupshálsi. 
Stranda-og Jökulsárhlíðarvegur: Af Þingeyjarsýslubraut við Þórshöfn að 
sýslumörkum á Brekknaheiði. 

F. Austurlandskjördæmi. 

Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldals- 

heiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróarstungu, yfir Lagar-
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fljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Beru- 
fjörð, Geithellnahrepp, Lónsheiði, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljóts- 
brú hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og 
Skeiðarársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu. 
Stranda- og Jökulsárhlíðarvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði um Strand- 
ir, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hellisheiði og á Austurlandsveg nálægt Jökuls- 
árbrú hjá Fossvöllum. 
Gunnarsstaðarvegur í Bakkafirði: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi nálægt 
Hölkná að Gunnarsstöðum. 
Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi hjá Bakkaá að 
Hafnarkauptúni. 
Strandhafnarvegur: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi við Borgarlæk að Há- 
mundarstöðum. 
Vesturdalsvegur: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi austan Vesturár um brú 
á Vesturá hjá Öskumel að Ytri-Hlíð. 
Vopnafjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Möðrudal um Langadal og Hofs- 
árdal á Stranda- og Jökulsárhlíðarveg nálægt Vatnsdalsgerði. 
Sunnudalsvegur í Vopnafirði: Af Stranda- og Jökulsárhliðarvegi austan við 
Hofsá um brú á Sunnudalsá norðan Sunnudals og á Vopnafjarðarveg nálægt 
Teigi. 
Eyjavegur: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi nálægt Bakkagerði um Eyja- 
sel og Hnitbjörg á Stranda- og Jökulsárhlíðarveg móts við Fögruhlið. 
Grófarselsvegur: Af Stranda- og Jökulsárhlíðarvegi hjá Kaldá að Grófar- 
seli. 
Jökuldalsvegur efri: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú. 
Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og 
út Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal. 
Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni yfir Rangá nálægt 
Skógargerði, um Kirkjubæ, Geirastaði og Litla-Bakka á Austurlandsveg við 
Jökulsárbrú. 
Kirkjubæjarvegur: Af Hróarstunguvegi nálægt Litla-Bakka, og á Hróars- 
tunguveg nálægt Kirkjubæ, með álmu frá Þórisvatni um Brekku á Hróars- 
tunguveg hjá Litla-Steinsvaði. 
Fellavegur efri: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Staffell, Egilssel og 
á Austurlandsveg við Rangá. 
Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljóts- 
dal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöð- 
um á Völlum. 
Norðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálægt Valþjófsstað að Þurið- 
arstöðum. 
Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá 
um Langhús að Glúmsstöðum. 
Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan brúar á Kelduárkvísl 
við Víðivöllum fremri. 
Fjarðarheiðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum um Fjarðarheiði 
til Seyðisfjarðar. 
Seyðisfjarðarvegur: Frá vegamótum við síldarbræðslu vestan Sörlastaðaár, 
um Seyðisfjarðarkaupstað, Vestdalseyri og að Sunnuholti. 
Úthéraðs- og Borgarfjarðarvegur: Af Fjarðarheiðarvegi norðan Eyvindaár 
um Eiða, Bóndastaði, Ásgrímsstaði og yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, um 
Vatnsskarð, Njarðvík og Bakkagerði í Borgarfirði að vegamótum við Hvann- 
stóð. Å
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Lagarfossvegur: Af Uthérads- og Borgarfjardarvegi gegnt Hreimsstöðum 
um Stóra-Steinsvað, Ekru og á Úthéraðs- og Borgarfjarðarveg nálægt Ás- 
grímsstöðum, með álmu yfir Lagarfljót hjá Fossi á Hróarstunguveg. 
Hjaltastaðarvegur: Af Úthéraðs- og Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði 
um Hjaltastað og Sandbrekku á Úthéraðs- og Borgarfjarðarveg sunnan við 

Unaós. 
Desjamýrarvegur: Af Úthéraðs- og Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um bru 
á Fjarðará að heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú. 
Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum, um Fagradal, Búð- 
areyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaup- 
staðar. 
Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarð- 
arheiði og norðurströnd Mjóafjarðar að Brekku. 
Viðfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkauptúni að Stóru-Breiðu- 

vík. 
Vallanesvegur: Af Upphéraðsvegi í Víkingsstaðablá að Vallanesi. 
Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á 
Geitdalsá og Múlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku, með álmu að Birkihlið. 
Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyð- 
arfjarðar, fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, 
Kambanes og á Austurlandsveg nálægt Heydölum. 
Dalavegur í Fáskrúðsfirði: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði. 
Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvíkur. 
Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að 
vegamótum við brú á Norðurdalsá. 
Breiðdalsvegur syðri: Af Austurlandsvegi sunnan Breiðdalsárbrúar að Rand- 

versstöðum. 
Axarvegur: Af Austurlandsvegi í Víðigróf í Skriðdal um Öxi og á Austurlands- 
veg í Berufjarðarbotni. 
Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns. 
Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn. 
Hoffellsvegur: Af Austurlandsvegi vestan Hoffellsárbrúar að Hoffelli. 
Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi nálægt Viðborðsseli að Rauðabergi. 

G. Suðurlandskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Frá Reykjavík um Ölfus, Flóa, Holt, Rangárvelli, Hvol- 
hrepp, Landeyjar, Eyjafjöll, Sólheimasand og Mýrdal til Víkur, um Mýr- 
dalssand, Skaftártungu, yfir Eldhraun, um Síðu og Fljótshverfi að sýslumörk- 
um á Skeiðarársandi. 
Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni um Þrengsli og Eldborgar- 

hraun á Þorlákshafnarveg í Grímslækjarhrauni í Ölfusi. 
Þingvallavegur: Frá sýslumörkum, um Valhöll á Þingvöllum, um Gjábakka, 
austan Þingvallavatns, um Ljósafoss á Biskupstungnabraut skammt austan 
við Sogsbrú hjá Alviðru. 
Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum í Kjósarskarði á Þingvallaveg. 
Uxahryggjavegur: Af Þingvallavegi á Þingvöllum, um Víðivelli, Sandkluftir 

og Tröllháls, um Brunna að sýslumörkum austan Uxavatns. 
Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni um Selvog á Þor- 
lákshafnarveg nálægt Hlíðarenda. 
Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar.
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Hafnarskeiðsvegur: Frá Þorlákshöfn austur Hafnarskeið um brúarstæði hjá 
Óseyrarnesi og þaðan á þjóðveginn hjá Eyrarbakka. 
Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að Ósgerði. 
Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um nýbýlahverfi og 
Gljúfur á Suðurlandsveg vestan Kotstrandar. 
Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi undir Ingólfsfjalli um Grímsnes og 
Biskupstungur að Hvítá hjá Brúarhlöðum. i 
Grafningsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Alviðru, um Grafning hjá Ulfljots- 
vatni á Pingvallaveg nálægt Heidarbæ, með álmu yfir Írafossbrú á Þingvalla- 
vegi hjá Syðri-Brú. 
Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á 
Biskupstungnabraut austan Seyðishóla. 
Laugardalsvegur: Af Þingvallavegi nálægt Þingvallavatni, um Laugardal hjá 
Laugarvatni á Geysisveg hjá Múla. 
Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni að Laugardals- 
vegi hjá Laugarvatni. 
Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að Útey. 
Böðmóðsstaðavegur: Af Laugardalsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðs- 
stöðum. 
Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum, um Tjörn, Kjarans- 
staði og Arnarholt á Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu. 
Reykjavegur: Af Tjarnarvegi, nálægt Syðri-Reykjum og Efri- Reykjum á Laug- 
ardalsveg. 
Geysisvegur: Af Biskupstungnabraut vestan Tungufljóts um Geysi að Gull- 
fossi. 
Gullfossvegur: Af Biskupstungnabraut vestan við Brúarhlöð á Geysisveg ofan 
við Brattholt. 
Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið 
að Gelti. 
Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Bisk- 
upstungnabraut austan Svínavatns. 
Bræðratunguvegur: Af Biskupstungnabraut austan Tungutljóts að Bræðra- 
tungu. 
Skeiðavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Skeið hjá Reykjum um brú á 
Hvítá hjá Iðu, á Biskupstungnabraut austan við Brúará. 
Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kíilhraun, um Skeiðháholt og Skeiða- 
veg að Ólafsvöllum. 
Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti að Vorsabæ. 
Hrunamannavegur: Af Skeiðavegi nálægt Reykjum um brú á Stóru-Laxá 
hjá Hrepphólum, Hruna og Skipholt á Biskupstungnabraut við Brúarhlöð. 
Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár að Auðsholti. 
Langholtsvegur: Af Auðsholtsvegi vestan við Langholtsfjall um brú á Litlu- 
Laxá hjá Flúðum á Hrunamannaveg vestan Kirkjuskarðs, með álmu um Flúðir 
á Hrunamannaveg. 
Hrunavegur: Af Hrunamannavegi, um Hruna að Þverspyrnu. 
Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að Tungufelli. 
Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti um Þjórsárholt 
sunnan Miðfells upp Þjórsárdal að Ásólfsstöðum. 
Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði og á 
Þjórsárdalsveg vestan Þverár, með álmum á Þjórsárdalsveg hjá Þjórsár- 
holti og Stóra-Núpi, og að Hæli og Skáldabúðum. 
Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni, að Langholti.
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Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði að vegamótum við 
Austurkot og Oddgeirshóla. 
Ölvesholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði að vegamótum við 

Ölvesholt. 
Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi að Eyr- 

arbakka. 
Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverja- 

bæjarveg við Smjördali. 
Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að heimreið að Hreið- 

urborg. 
Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokks- 

eyri að Eyrarbakkavegi. 
Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt að Stokkseyri. 
Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu við Vorsa- 
bæ á Hamarsveg við Syðri-Velli. 
Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Gaulverjabæjarvegar um Ham- 
arsbæi og Skógsnes á Villingaholtsveg hjá Sýrlæk. 
Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súlu- 

holt, á Villingaholtsveg norðan Önundarholts. 

Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með 

Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða. 
Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi skammt vestan Þjórsár, um Urriðafoss, 

Villingaholt og Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi. 
Hamravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa að Hamrahóli. 
Ásmundarstaðavegur: Af Suðurlandsvegi við Selsund um Ásmundarstaði á 

Þykkvabæjarveg við Áshverfi. 
Bugavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti. 
Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sand- 
hólaferju, Háfshverfi og Þykkvabæ á Suðurlandsveg vestan við Ytri-Rangá. 
Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Giísl- 

holt, á Hagabraut. 
Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Holt og Land, hjá Múla að 
Galtalæk. 
Hagavegur: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Haga og Stúfholt á Land- 
veg neðan við Köldukinn. 
Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ, Snjall- 
steinshöfða og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu. 
Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Varmadals, upp Rangárvelli, um 

Gunnarsholt og Keldur niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan við Eystri- 
Rangá. 
Efri Rangárvallavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts um Geld- 

ingalæk og Kaldbak, upp með Ytri-Ransá og um brú yfir Ytri-Rangá á Land- 
veg hjá Leirubakka. 
Heklubraut: Af Rangárvallavegi við Gunnarsholt yfir Brekknaheiði, að Hauka- 
dal. 
Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Odda. 
Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múla- 

kot að Árkvörn. 
Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli. 
Út-Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi sunnan við Þverárbrú niður með Þverá, 

að Hólsá um Skúmsstaði, Sigluvík og Akurey, á Suðurlandsveg við Hemlu, 

með álmu um brú á Hólsá hjá Ártúni á Þykkvabæjarveg. 
A 45
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Þúfnavegur: Af Út-Landeyjavegi vestan Fróðárholts, um Þúfu á Út-Land- 
eyjaveg vestan Skúmsstaða. 
Landeyjavegur syðri: Af Út-Landeyjavegi nálægt Álfhólshjáleigu, um Arnar- 
hól yfir Affallsbrú, um Úlfsstaði, austur Landeyjar, um Lágafell, Miðey, og 
Voðmúlastaði á Suðurlandsveg austan við Affall. 
Hólmavegur: Af Landeyjavegi syðri hjá Búðarhóli að Bakka. 
Hólmabæjarvegur: Af Landeyjavegi syðri nálægt Sandtjörn, um Svanavatn, 
Borgareyrar og Dalsel á Suðurlandsveg á Markarfljótsaurum. 
Dímonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljóts- 
aura hjá Stóra-Dímon á Fljótshlíðarveg nálægt Eyvindarmúla. 
Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts, um Stóru-Mörk 
inn með Markarfljóti í Húsadal í Þórsmörk. 
Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fitjamýri um Nýjabæ og Lamb- 
húshól á Suðurlandsveg austan við Hvamm. 
Skálavegur: Af Suðurlandsvegi austan við Hvamm um Skálabæi á Suðurlands- 
veg vestan við Efstu-Grund. i 

Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi austan Írár, um Holtshverfi á Suðurlands- 
veg vestan við Holtsá. 
Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi austan við Steina, um Leirnahverfi og Rauðs- 
bakka á Suðurlandsveg vestan við Svaðbælisá. 
Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Svaðbælisá um Raufarfells- 
bæi á Suðurlandsveg vestan Kaldaklifsár. 
Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Péturseyjar um Eyjarhóla og 
Pétursey á Suðurlandsveg austan Péturseyjar. 
Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal að Dyrhólum. 
Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi á Fossholtum að Presthúsum með 

lykkju norðan Lækjarbakka um Þórisholt að Reyni. 
Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingar- 
dalsá, að Bólstað. 
Alftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Hraun- 

bæ, Þykkvabæjarklaustur og Jórvíkurhryggi á Álftaversveg nálægt Holti. 
Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu 
um Búland að Skaftárdal. 
Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um 
brú á Tungufljóti undan Snæbýli að heimreið að Snæbýli. 
Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi í Skaftártungu um Ásabrú, Leiðvöll og 
Langholt í Meðallandi um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum og upp Landbrot 
austanvert á Suðurlandsveg við Skaftárbrú. 
Holtsvegur á Síðu: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú 
að heimreið að Heiðarseli. 
Stórhöfðavegur í Vestmannaeyjum: Frá vegamótum ofan við kirkjuna um Of- 
anleitishverfi suður að vita á Stórhöfða. 

3.2. Flokkun þjóðvega, samkv. 3.1 í undirflokka. 

3.2.1 Hraðbrautir A og B: 

A 1 Hafnarfjarðarvegur: Kópavogur — Hafnarfjörður. 
A 2 Reykjanesbraut: Reykjavík -— Keflavík — Sandgerði. 
A 5 Grindavíkurvegur: Vegamót Reykjanesbrautar — Seltjörn. 
A 6 Nesvegur: Vegamót Reykjanesbrautar — Keflavíkurflugvöllur. 
A 8 Álftanesvegur: Vegamót Hafnarfjarðarvegar — Garðaholt. 
B 1 Vesturlandsvegur: Reykjavík — vegamót Borgarfjarðarbr. hjá Haugum.
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B 4 Akranesvegur. 
B 24 Borgarnesbraut. 

E 1 Norðurlandsvegur: Vegamót Ólafsfjarðarvegar — vegamót Svalbarðs- 

strandarvegar. 
F 1 Austurlandsvegur: Vegamót Flugvallarvegar — vegamót Norðfjarðarv. 

F 26 Norðfjarðarvegur: Vegamót Austurlandsv. — vegamót Fjarðarheiðarv. 

G 1 Suðurlandsvegur: Reykjavík — vegamót Skeiðarvegar og vegamót 
Landvegar — Hvolsvöllur. 

G 3 Þingvallavegur: Vegamót Vesturlandsv. — Köldukvísl hjá Gljúfrasteini. 

3.2.2 Þjóðbrautir: 

A 2 Reykjanesbraut: Álma að Innri-Njarðvík. 
A 5 Grindavíkurvegur: Seltjörn — Grindavík. 
A 7 Garðskagavegur: Keflavík — Garður — Sandgerði. 

B 1 Vesturlandsvegur: Annað en hraðbraut. 

B 26 Stykkishólmsvegur. 

B 36 Ólafsvíkurvegur. 
B 41 Grundarfjarðarvegur: Vegamót Stykkishólmsvegar móts við Drápuhlíð 

— vegamót Ólafsvíkurvegar. 
C 1 Vestfjarðavegur. 

C 7 Barðastrandarvegur. 

D 28 Strandavegur: Vegamót Norðurlandsvegar — Hólmavík. 

D 23 Sauðárkróksbraut. 
D 32 Út-Blönduhlíðarvegur. 
D 33 Siglufjarðarvegur. 

E 1 Norðurlandsvegur: Annað en hraðbraut. 

E 2 Ólafsfjarðarvegur. 
E 21 Kinnarvegur. 
E 25 Þingeyjarsýslubraut. 
F 1 Austurlandsvegur: Vegamót Norðurlandsvegar — vegamót Flugvalla- 

vegar og vegamót Norðfjarðarvegar — vegamót Hafnarvegar. 
F 2 Stranda- og Jökulsárhlíðarvegur. 

F 26 Norðfjarðarvegur: Vegamót Fjarðarheiðarvegar — Neskaupstaður. 

F 31 Suðurfjarðavegur. 

F 38 Hafnarvegur. 

G 1 Suðurlandsvegur: Vegamót Skeiðavegar — vegamót Landvegar og Hvols- 
völlur — Vík í Mýrdal. 

G 3 Þingvallavegur: Kaldakvísl hjá Gljúfrasteini — Þingvellir — vegamót 
Biskupstungnabrautar. 

G 6. Hafnarskeiðsvegur. 
G 9 Biskupstungnabraut: Vegamót Suðurlandsv. — vegamót Skeiðavegar. 

G 23 Skeiðavegur. 
G 36 Eyrarbakkavegur. 

3.2.3 

3.3.1 

3.3.2 

Aðrir þjóðvegir eru landsbrautir. 

3.3. Aðalfjallvegir. 

Kaldadalsvegur: 

Af Uxahryggjavegi (G 4) í Brunnum um Kaldadal á Hvítársíðuveg (B 18) hjá 
Húsafelli (41 km). 

Kjalvegur: 

Af Geysisvegi (G 18) hjá Gullfossi um Hvítanes, Hveravelli á Kjalveg (D 15) 
hjá Eiðsstöðum í Blöndudal (167 km).
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3.3.3  Fjallabaksvegur nyrðri: 
Af Landvegi (G 51) hjá Galtalæk um Rangárbotna, Dómadalsháls, Jökulgils- 
kvísl hjá Landmannalaugum, Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (G 77) hjá 
Búlandi (116 km). 

3.3.4 Sprengisandsleið: 

Af Fjallabaksvegi nyrðri í Rangárbotnum um Tungnaá hjá Haldi, Búðaháls, 
Þveröldu, Tómasarhaga, hjá Fjórðungsvatni um Hólafjall á Sölvadalsveg (E 16) 
hjá Þormóðsstöðum í Eyjafirði (213 km). 

Álma norðan Fjórðungsvatns um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri 
(E 24) hjá Mýri í Bárðardal (65 km). 

Alma úr Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upptyppingum, 
um Hvannalindir austan í Þríhyrningsfjallgarði á Jökuldalsveg efri (F 11) 
hjá Brú á Jökuldal (222 km). 

Samgöngumálaráðuneytið, 3. júní 1969. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

Nr. 76. 28. mai 1969. 

LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Keflavikurkaupstad landssvæði, 
sem áður tilheyrði samningssvæði varnarliðsins. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að selja Keflavíkurkaupstað landssvæði, sem tilheyrt 
hefur samningssvæði varnarliðsins, en varnarliðið afsalaði 28. marz 1968. 

2. gr. 
Landssvæði það, sem hér um ræðir, takmarkast af línu, sem dregin er úr Hellu- 

nefi í Keflavikurborg, þaðan í punkt 49 metra í vestur frá eldri vatnstank skv. mæl- 
ingu Ágústs Böðvarssonar, dags. 29. júlí 1950, unz sú lína sker mörk lands Njarð- 
víkurbænda, og fylgir henni síðan til norðurs og takmarkast úr því af mörkum lög- 
sagnarumdæmis Keflavíkurkaupstaðar, eins og þau eru tilgreind í lögum nr. 51/1966. 

3. gr. 
Náist ekki samkomulag um söluverð landsins, skal það metið af dómkvöddum 

mönnum. 
Andvirði landsins skal Keflavíkurkaupstað heimilt að greiða á 25 árum. 
Þarfnist ríkið eða ríkisstofnanir byggingarlóða úr landinu undir opinberar bygg- 

ingar, skal því heimilt að kaupa þær og þá við sama verði hlutfallslega og Kefla- 
víkurkaupstað var gert að greiða fyrir landið. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 28. maí 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

Ingólfur Jónsson. 
  

Stjórnartíðindi A, nr. 25—76. Útgáfudagur 10. júní 1969.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og Ísvarinnar síldar 

af fjarlægum miðum sumarið 1969. 

ForseTir ISLANDS 
gjörir kunnugt: Sjávarútvegsmálaráðherra hefur tjáð mér að brýna nauðsyn beri 

til að gera ráðstafanir vegna framleiðslu sjósaltaðrar sumarsíldar á miðun- 

um norðaustur og austur af Íslandi, til að koma í veg fyrir rýrnun markaða 

fyrir saltsíldarframleiðslu landsmanna, svo og til hagsbóta fyrir þá, sem 

hlut eiga að saltsíldarframleiðslunni á sjó og í landi. 

Nefnd, sem skipuð var hinn 2. apríl s. 1. til að gera tillögur um hagnýt- 

ingu síldar á fjarlægum miðum sumarið 1969, hefur gert tillögur um ráð- 

stafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og Ísvarinnar síldar af fjarlægum mið- 

um á komandi sumri. Nefndin, sem skipuð var fulltrúum samtaka sjómanna, 

útvegsmanna, síldarsaltenda, síldar- og fiskimjölsverksmiðja og Sildarútvegs- 

nefndar, stóð einróma að tillögum þessum, eftir að hver fulltrúi hafði ráðfært 

sig við samtök sín. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar á þessa leið: 
1. gr. 

Stofna skal sjóð, er nefnist Flutningasjóður síldveiða. Sjávarútvegsmálaráðherra 

setur reglugerð um stjórn og rekstur sjóðsins og skal kostnaður af stjórn og rekstri 

hans greiðast af fé sjóðsins. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán og endurlána Flutningasjóði eða takast 

á hendur sjálfskuldaábyrgð á láni, sem Flutningasjóður tæki, svo og að veita Flutn- 

ingasjóði lán úr ríkissjóði, að fjárhæð allt að 30 milljónum króna eða jafnvirði 

hennar í erlendri mynt, til greiðslu útgjalda samkvæmt lögum þessum. Stjórn Flutn- 

ingasjóðs annast lántökur þessar fyrir hönd sjóðsins. 

2. gr. 

Stjórn Flutningasjóðs skal annast flutninga saltaðrar síldar af fjarlægum miðum 

til íslenzkra hafna sumarið 1969. Er henni heimilt að taka á leigu allt að fimm 

flutningaskip í þessu skyni og gera aðrar ráðstafanir, er nauðsynlegar teljast til að 

tryggja flutninga, þ. á m. að ráða nauðsynlegt starfsfólk vegna flutninganna, svo 

og til að veita söluleyfi á fersksild í umboði viðskiptamálaráðuneytisins. Í reglugerð, 

sem sjávarútvegsmálaráðherra setur skal kveðið nánar á um þessi atriði. Kostnaður 

af þessum ráðstöfunum skal greiðast úr Flutningasjóði. Enn fremur skal setja í reglu- 

gerð ákvæði um sölu og afhendingu á tunnum og salti úr flutningaskipum á miðun- 

um og greiðslur fyrir þær vörur. 

Greiða skal úr Flutningasjóði styrki til flutninga á sjósaltaðri og Ísvarinni síld 

samkvæmt reglum, sem sjávarútvegsmálaráðherra setur. Stjórn Flutningasjóðs skal 

annast greiðslu flutningastyrkja. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. gr. 
Tekjur Flutningasjóðs er gjald, að fjárhæð kr. 100.00 á tunnu, er greiða skal af 

útflutningsandvirði hverrar tunnu saltaðrar síldar, sem. unnin er úr síld veiddri á 
Norður-, Norðaustur- og Austurmiðum á árinu 1969. Sé sildin notuð til niðurlagningar 
eða flökunar til útflutnings greiðist tilsvarandi gjald. Gjaldið er miðað við heiltunnu. 
Skal Sildarútvegsnefnd draga gjald þetta frá útflutningsandvirði hverrar útfluttrar 
tunnu, áður en kemur til greiðslu andvirðisins til síldarsaltenda og greiða það í 
Flutningasjóð, svo fljótt sem unnt er. Aðrir útflytjendur skulu á sama hátt inna 
tilsvarandi gjald af hendi í Flutningasjóð. Tekjum Flutningasjóðs samkvæmt þessari 
grein skal varið til greiðslu gjalda samkvæmt 1. og 2. gr. og endurgreiðslu lána 
ásamt vöxtum samkvæmt 1. gr. 

Verðlagsráð sjávarútvegsins skal, við ákvörðun fersksildarverðs sumarið 1969, 
taka fullt tillit til þessa gjalds til Flutningasjóðsins samkvæmt 1. mgr., Þannig að 
helmingur gjaldsins sé borinn uppi af sjómönnum og útvegsmönnum, en hinn helm- 
ingurinn af síldarsaltendum. 

4. gr. 
Nú reynist inneign í Flutningasjóði, eftir að endurgreidd hafa verið lán ásamt 

vöxtum samkvæmt 1. gr. svo og útgjöld samkvæmt 1. og 2. gr., og skal hún þá 
geymd á sérstökum reikningi til næsta árs. Inneign þessari skal varið til greiðslu 
kostnaðar vegna ráðstafana, er gerðar kynnu að verða vegna flutninga sjósaltaðrar 
og Ísvarinnar síldar sumarið 1970, svo sem, sjávarútvegsmálaráðherra kveður á um 
með reglugerð. Verði ekki gerðar slíkar ráðstafanir, skal inneigninni ráðstafað 
samkvæmt ákvörðun Verðlagsráðs sjávarútvegsins. 

Reynist tekjur Flutningasjóðs samkvæmt 3. gr. ekki nægja til endurgreiðslu lána 
ásamt vöxtum samkvæmt 1. gr., svo og útgjalda samkvæmt 1. og 2. gr., skal sá mis- 
munur (skuld) greiddur af útflutningsandvirði saltsíldarframleiðslunnar úr sild 
veiddri á Norður-, Norðaustur- og Austurmiðunum á árinu 1970. Síldarútvegsnefnd 
skal draga mismun þennan (skuld) frá útflutningsandvirðinu og greiða í Flutninga- 
sjóð, áður en kemur til greiðslu andvirðisins til síldarsaltenda, en stjórn Flutninga- 
sjóðs skal verja fénu til endurgreiðslu á skuldum sem safnast hafa. Verðlagsráð 
sjávarútvegsins skal taka fullt tillit til þessa mismunar (skuldar), ef til kemur, við 
verðákvörðun sumarsíldar til söltunar vorið 1970, og skipta honum til helminga 
milli útgerðarmanna og sjómanna annars vegar og síldarsaltenda hins vegar. 

5. gr. 
Sjávarútvegsmálaráðherra getur sett reglugerð um nánari framkvæmd laga 

þessara, þar á meðal um framkvæmd söltunar um borð í veiðiskipum, flutninga, 
losun flutningaskipanna, löndunarstaði o. fl. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 2. júní 1969. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 77. Útgáfudagur 3. júní 1969.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um skipan gerðardóms í kjaradeilu atvinnuflugmanna og flugvélstjóra 

og Íslenzkra flugfélaga. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Ríkisstjórnin hefur tjáð mér, að kjarasamningum Félags íslenzkra at- 

vinnuflugmanna og Flugvirkjafélags Íslands, vegna flugvélstjóra, við Flug- 

félag Íslands h.f. og Loftleiðir h.f., hafi verið sagt upp frá og með Í. 

febrúar þ. á. 
Mikill ágreiningur hafi síðan risið, vegna skattlagningar dagpeninga- 

uppbótar atvinnuflugmanna og flugvélstjóra, en sá ágreiningur verið leystur 

23. maí þ. á., eftir tilfinnanlegar truflanir á flugi í apríl þ. á. 

Kröfur stéttarfélaga alvinnuflugmanna og flugvélstjóra um kauphækk- 

anir hafi hins vegar verið lagðar fram 3. og 6. júní þ. á. og sé þar krafizt 

meðalkauphækkana, sem nemi að hundraðshluta margfaldri þeirri kauphækk- 
un, sem samið hafi verið um 19. maí þ. á. milli vinnuveitenda og Alþýðu- 
sambands Íslands, fyrir mikinn meirihluta launþega innan Alþýðusambands 
Íslands og nemi meðalhækkun, samkvæmt kröfunum, frá 66.4—116.3 af 
hundraði fyrir atvinnuflugmenn. Samningsumleitanir hafi engan árangur 

borið. 
Hafi nú Félag íslenzkra atvinnuflugmanna boðað 48 klst. vinnustöðvun, 

er hefjast eigi kl. 24.00, aðfaranótt 19. b. m. og Flugvirkjafélag Islands jafn 
langa vinnustöðvun flugvélstjóra kl. 12 á hádegi 21. þ. m. 

Væri samið við atvinnuflugmenn og flugvélstjóra nú, á grundvelli krafna 
þeirra, myndi raskað því jafnvægi og vinnufriði, sem komizt hafi á með hin- 

um víðtæku samningum 19. maí þ. á. 
Komi til vinnustöðvunar, myndi hún valda algerri stöðvun alls áætlunar- 

flugs íslenzkra flugfélaga, bæði í innanlands- og utanlandsflugi, en reksturs- 
afkoma flugfélaganna myndi bíða slíkan hnekki, að framtíð þeirra væri stefnt 
í voða, enda myndi slíkt spilla mjög aðstöðu þeirra til samkeppni við erlend 
flugfélög og fjöldi manna missa atvinnu í landinu. Loks myndi stöðvun alls 
áætlunarflugs innanlands valda landsmönnum miklum óþægindum og kostn- 
aði. 

Því telur ríkisstjórnin, að brýna nauðsyn beri til að koma í veg fyrir 
stöðvun á starfsemi íslenzku flugfélaganna. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Hæstiréttur tilnefnir þrjá menn i gerðardóm, sem ákveði kaup og kjör atvinnu- 

flugmanna og flugvélstjóra í Félagi íslenzkra atvinnuflugmanna og Flugvirkjafélagi 

Íslands, við störf fyrir íslenzk flugfélög. 
A 4€ 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Gerðardómurinn skal einnig kveða á um lausn ágreinings þess, sem upp hefur 
komið, um einkennisfatnað atvinnuflugmanna og flugvélstjóra. 

Hæstiréttur kveður á um, hver hinna þriggja gerðardómsmanna skuli vera for- 
maður dómsins. 

Gerðardómurinn setur sér starfsreglur. Hann aflar sér af sjálfsdáðum nauðsyn- 
legra gagna og er rétt að krefjast skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstökum 
mönnum og embættismönnum og fyrirsvarsmönnum flugfélaga og stéttarfélaga, 
sem hlut eiga að máli. 

2. gr. 
Gerðardómurinn skal við ákvörðun kaups og kjara atvinnuflugmanna og flug- 

vélstjóra miða í meginatriðum við þá samninga stéttarfélaga þeirra við Flugfélag 
Íslands h.f. og Loftleiðir h.f., sem gilt hafa og þær launa- og kjarabreytingar, sem 
samið var um milli fulltrúa vinnuveitenda og Alþýðusambands Íslands, 19. maí 1969. 

3. gr. 
Verkföll í því skyni að knýja fram aðra skipan kjaramála þeirra stétta, er lög 

þessi taka til, eru óheimil, þar á meðal samúðarverkföll og verkföll þau, sem boðuð 
hafa verið 19. og 21. júní 1969. 

4. gr. 
Laun gerðardómsmanna greiðist úr ríkissjóði, eftir ákvörðun ráðherra. 

5. gr. 
Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála, og varða brot 

sektum. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu kaup- og kjaraákvæði í úrskurði gerðar- 

dómsins gilda frá gildistökudegi laganna. 

7. gr. 
Lög þessi gilda til 15. maí 1970. Úrskurður gerðardóms samkvæmt 1. gr. gildir 

til sama tíma. 

Gjört að Bessastöðum, 18. júní 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Ingólfur Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 78. Útgáfudagur 19. júní 1969.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breyting á lögum nr. 96 22. desember 1965, um ráðstafanir 

til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins. 

ForseTr ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Landbúnaðarráðherra hefur tjáð mér, að fjárhagur Rafmagns- 

veitna ríkisins hafi farið versnandi og var um síðastliðin áramót skipuð nefnd 
til að kanna hag þeirra og rekstur og hefur nefndin nú skilað tillögum til 
úrbóta. 

Enda þótt ráðstafanir hafi verið gerðar til að draga úr kostnaði og bæta 
rekstursafkomuna, þá vega þær ekki á móti auknum tilkostnaði Rafmagns- 
veitnanna á síðastliðnu ári og ber þess vegna brýna nauðsyn til að afla 
Rafmagnsveitum ríkisins aukinna tekna og hækka verðjöfnunargjald til 
Rafmagnsveitnanna samkvæmt lögum nr. 96 22. desember 1965. 

Þá þykir rétt að skipuð sé sérstök stjórn, er fari með málefni Rafmagns- 

veitna ríkisins undir yfirstjórn ráðherra. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 

skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 

1. mgr. 4. gr. laganna orðist svo: 
Þeir aðilar, sem selja raforku í heildsölu til dreifiveitu eða selja raforku beint 

til notenda frá aðalorkuveitu, skulu greiða í Orkusjóð verðjöfnunargjald, sem verja 
skal til ráðstafana til bóta á fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins samkvæmt nánari 

ákvörðun stjórnar sjóðsins. 

2. gr. 
5. gr. laganna orðist þannig: 
Verðjöfnunargjald samkvæmt 4. gr. skal vera, sbr. þó 2. mgr. þessarar greinar: 
Aflgjald: 420.00 kr. fyrir hvert kW. 
Orkugjald 2 aurar fyrir hverja kWh. 
Fyrir fyrsta dag septembermánaðar ár hvert lætur ráðherra áætla tekjur af 

verðjöfnunargjaldi næsta almanaksárs. Skal verðjöfnunargjaldið endurskoðað til 

lækkunar í samræmi við þessa áætlun og við það miðað, að heildartekjur af gjaldinu 

verði 70 milljónir króna. 
Við lækkun verðjöfnunargjalds samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar ákveður 

ráðherra, hvernig sú lækkun deilist milli aflgjalds og orkugjalds. 

3. gr. 
Í stað orðanna „50 krónur“ í 2. mgr. 6. gr. laganna komi: 100 krónur. 

A 461 
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4. gr. 
8. gr. laganna orðist þannig: 
Verðjöfnunargjald greiðist mánaðarlega eftir á með gjalddaga 15 hvers mánaðar. 
Orkugjald miðast við mælaálestur seljanda og útreikning, sem sendur skal 

orkumálastjóra strax að álestri loknum. 
Aflgjald miðast við áætlun um gjaldskylt afl, sem seljandi eða orkumálastjóri 

áætla eigi sjaldnar en hálfsmánaðarlega fyrirfram. Mismunur á áætluðu og afhentu 
afli hvers almanaksárs gerist upp eigi síðar en 1. febrúar næsta árs, með gjalddaga 
15. sama mánaðar. 

Gjaldendum verðjöfnunargjalds er skylt að hafa fullnægjandi mælitæki til að 
mæla afl og orku til ákvörðunar á gjaldskyldu. Þeim er einnig skylt að veita allar 
upplýsingar og aðgang að mælitækjum og skjölum, sem þarf til þess að ákveða 
verðjöfnunargjald. 

5. gr. 
Á árinu 1969 skal aflgjald samkvæmt 5. gr. reiknast þannig að greiða skal 167 kr. 

fyrir hvert kW af helmingi mesta afhents afls almanaksársins og 420 kr. fyrir 
hvert kW af helmingi aflsins. 

6. gr. 
Aftan við 11. gr. laganna komi ný grein svo hljóðandi: 
Ráðherra sá, er fer með raforkumál skipar þrjá menn til að eiga sæti í stjórn 

Rafmagnsveitna ríkisins og skal einn þeirra skipaður samkvæmt tillögum Sambands 
íslenzkra rafveitna. Ráðherra skipar formann stjórnarinnar. Stjórnin hefur á hendi 
stjórn Rafmagnsveitna ríkisins undir yfirstjórn ráðherra. Ráðherra ákveður starfs- 
hætti og starfskjör stjórnarmanna. 

Til þess að skuldbinda Rafmagnsveitur ríkisins þarf undirskrift tveggja stjórn- 
enda. 

7. gr 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1969. 

Gjört í Reykjavík, 23. júní 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 79. Útgáfudagur 25. júní 1969.
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LÆKNALÖG. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 5. gr. laga nr. 49 17. maí 1969 um breyting á 

lögum nr. 47 23. júní 1932 um lækningaleyfi o. fl. hef látið fella meginmál 

þeirra ásamt meginmáli laga nr. 8 15. febrúar 1964 inn í lög nr. 47 23. júni 

1932 um lækningaleyfi, um réttindi og skyldur lækna og annarra, er lækn- 

ingaleyfi hafa, og um skottulækningar og gef þau út svo breytt með fyrir- 

sögninni: Læknalög. 

I. Um lækningaleyfi. 

1. gr. 

Rétt til að stunda lækningar og kalla sig lækna hér á landi hafa þeir einir, 

sem til þess hafa fengið leyfi ráðherra. 

2. gr. 

Þeir eiga rétt á ótakmörkuðu lækningaleyfi og að heita læknar, er lokið hafa 

prófi við læknadeild Háskóla Íslands og framhaldsnámi í sjúkrahúsi eftir reglum, 

sem læknadeild setur og ráðherra staðfestir. 

Framhaldsnámi samkv. 1. mgr. skal lokið hér á landi eða erlendis við sjúkra- 

hús, sem fullnægir skilyrðum til þess að dómi heilbrigðisstjórnar, að fengnum til- 

lögum læknadeildar háskólans. 

Þeir einir geta hlotið lækningaleyfi, sem eru Íslenzkir ríkisborgarar, hafa ekki 

verið sviptir lækningaleyfi samkvæmt lögum þessum og eru lögráða, enda mæli 

læknadeildin og landlæknir með leyfisveitingunni. Ráðherra getur þó veitt tíma- 

bundið lækningaleyfi mönnum, sem ekki eru íslenzkir ríkisborgarar, ef þeir fuli- 

nægja ákvæðum 1. mgr. 3. gr., hafa lokið prófi í læknisfræði frá viðurkenndum 

háskóla og hafa nægilega kunnáttu í töluðu og rituðu íslenzku máli að dómi land- 

læknis, enda sé um að ræða tiltekið læknisstarf, er enginn íslenzkur læknir hefur 

fengizt til að gegna. 
Læknadeildin eða landlæknir mega ekki mæla með lækningaleyfi til handa 

þeim, sem eru heilsulausir á þann hátt andlega eða líkamlega, að stafað geti hætta 

af þeim við læknisstörf, eða þeir fyrir það séu ófærir eða lítt hæfir til læknisstarfa, 

eða kunnir að drykkjuskaparóreglu eða eiturlyfjanotkun eða hafa kynnt sig að 

alvarlegu hirðuleysi og ódugnaði í störfum sínum. 

Heimilt er að synja manni um lækningaleyfi, ef ákvæði 2. mgr. 68. gr. al- 

mennra hegningarlaga á við um hagi hans. 

Ráðherra er heimilt að gera það að skilyrði fyrir ótakmörkuðu lækningaleyfi, 

að umsækjendur hafi gegnt læknishéraði eða aðstoðarlæknisstörfum hjá héraðslækni 

allt að 6 mánuði að loknu námi. 

Reykjavík. Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. gr. 
Ráðherra getur veitt mönnum, er eigi hafa tekið próf það eða lokið því námi, 

er um getur í 2. gr., ótakmarkað lækningaleyfi og þar með rétt til að kalla sig 
lækna, ef þeir hafa sannað fyrir læknadeild háskólans, að þeir hafi næga kunnáttu 
og læknadeildin og landlæknir mæla með leyfisveitingunni. Ráðherra getur einnig 
veitt mönnum takmarkað lækningaleyfi, svo sem tannlæknum samkvæmt tann- 
lækningalögum, nuddurum og öðrum, ef þeir hafa til þess næga þekkingu að dómi 
landlæknis og hann mælir með leyfisveitingunni. 

Um meðmæli samkv. þessari grein ber læknadeild og landlækni að gæta hins 
sama og tekið er fram í 4. mgr. 2. gr. 

4. gr. 
Læknisefni, sem ekki hefur að fullu lokið námi eða verið veitt lækninga- 

leyfi, má, ef nauðsyn krefur og landlæknir mælir með því, fela um stundarsakir 
að gegna læknishéraði sem settum héraðslækni eða staðgöngumanni eða aðstoðar- 
manni héraðslæknis eða annars læknis, eða öðrum ákveðnum læknisstörfum, og 
hefur hann þá lækningaleyfi á meðan hann segnir þeim störfum. 

5. gr. 
Enginn læknir má kalla sig sérfræðing nema hann hafi fengið til þess leyfi 

ráðherra. 
Læknadeild háskólans setur reglur um nám sérfræðinga, er ráðherra staðfeslir, 

og gelur enginn fengið leyfi til að kalla sig sérfræðing nema hann sanni fyrir 
læknadeildinni, að hann hafi lokið slíku námi. 

Læknir á rétt á leyfi til að kalla sig sérfræðing, ef hann sannar fyrir lækna- 
deild háskólans, að hann hafi lokið tilskildu sérfræðinámi og landlæknir mælir 
með leyfisveitingunni. 

IL. Um réttindi og skyldur lækna og annarra, er lækningaleyfi hafa. 

6. gr. 
Læknum og hverjum þeim, sem hafa lækningaleyfi, takmarkað sem ótakmark- 

að, ber að gegna störfum sínum með árvekni, halda þekkingu sinni sem bezt við, 
fara nákvæmlega eftir henni og gæta fyllsta samvizkusemi í hverju einu, þar á 
meðal í því að baka ekki sjúklingum sínum eða aðstandendum þeirra óþarfan 
kostnað, svo sem með óhóflegri lyfjanotkun, óþörfum vitjunum eða aðgerðum, 
ónauðsynlegri aðstoð o. s. frv. 

7. gr. 
Læknar eru skyldir til að láta hinu opinbera í té vottorð um sjúklinga, er 

þeir hafa eða hafa haft undir höndum, er slíkra vottorða er almennt krafizt, vegna 
viðskipta sjúklinganna við hið opinbera, vegna fálækrahjálpar, styrkveitinga, trygg- 
inga eða þess háttar, og ber þeim að fara nákvæmlega eftir öllum fyrirmælum um 
gerð vottorðanna. Sama skylda hvílir á sjúkrahúsum og öðrum tilsvarandi stofn- 
unum. Heimilt er lækni að senda landlækni einum vottorðið sem trúnaðarmál, 
ef honum þykir ástæða til vegna ákvæða 10. gr. 

Til allra vottorða og umsagna, er læknir gefur út sem læknir, ber honum að 
vanda sem bezt og segja það eitt, er hann veit sönnur á, hvort sem vottorðin eða 
umsagnirnar eiga að vera til leiðbeiningar hinu opinbera eða öðrum. 

8. gr. 
Sérhverjum lækni, öðrum en þeim, sem fyrir elli sakir eða sjúkdóms er hættur 

störfum, ber í skyndilegum sjúkdóms- eða hættutilfellum, ef hann er nærstaddur
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og til hans er leitað — og ekki því alvarlegri forföll banna — að veita hina 

fyrstu nauðsynlegu læknishjálp, unz til annarrar hjálpar hefur náðst. 

9. gr. 

Sérhver læknir, sem stundar almennar lækningar í kaupstað eða kauptúni og 

hefur opna lækningastofu í því skyni, er skyldur til, einnig þó að hann sé ekki 

embættislæknir, að gegna aðkallandi sjúkravitjunum í kaupstaðnum eða kauptún- 

inu, hvenær sem eftir því er leitað, nema hann sé hindraður af öðrum meira að- 

kallandi læknisstörfum eða öðrum alvarlegum forföllum. 

Nú tekur læknir í kaupstað eða kauptúni þátt í félagsskap um, að læknavörður 

sé til taks til að gegna sjúkravitjunum innan kaupstaðarins eða kauptúnsins, enda 

sé vörðurinn fullnægjandi að dómi landlæknis, og er læknirinn þá ekki skyldur til 

að gegna læknisvitjunum þann tíma, er vörðurinn situr, sbr. þó 8. gr. 

10. gr. 

Sérhverjum lækni ber að gæta fyllstu þagmælsku um öll einkamál, er hann 

kann að komast að sem læknir, nema lög bjóði annað eða hann viti sönnur á, að 

brýn nauðsyn annarra krefji, enda láti hann þá ekki uppi annað eða meira en 

minnst verður komizt af með til að afstýra hættu. 

Um slík einkamál verður læknir ekki leiddur sem vitni í réttarmálum gegn 

vilja þess, er einkamálið varðar, nema ætla megi, að úrslit málsins velti á vitnis- 

burðinum, enda sé málið þýðingarmikið fyrir málsaðila eða þjóðfélagið. 

Nú er lækni gert að bera vitni í slíkum málum, og skal það þá jafnan gerast 

fyrir luktum dyrum. 

Ákvæði þessarar greinar ná einnig til þeirra, sem hafa takmarkað lækninsa- 

leyfi, svo og til yfirsetukvenna og aðstoðarfólks lækna við læknisstörf. 

11. gr. 

Nú verður læknir þess vísari vegna starfsemi sinnar sem læknir, að heilsufari 

manns er þannig háttað andlega eða líkamlega, að öðrum stafar bein lífshætta 

af honum eða yfirvofandi heilsutjón, og ber þá lækninum að leitast við að afstýra 

hættunni með því að snúa sér til viðkomanda sjálfs eða, ef nauðsyn krefur, til 

landlæknis. 

12. gr. 

Læknum eru óheimilar hvers konar auglýsingar um starfsemi sina sem lækna 

fram yfir látlausar auglýsingar í blöðum, sem birta má í hæsta lagi þrisvar, eða 

á lyfseðlum og dyraspjöldum með nafni, lærdómstitli, stöðu, heimilisfangi, síma, 

viðtalstímum og sérgrein, ef um sérfræðing er að ræða. Læknum og sléttarfélags- 

skap þeirra ber að vinna á móti því, að eftir þeim séu birt ummæli eða samtöl, 

eða um þá ritaðar greinar í blöð eða tímarit í auglýsingaskyni, en ef ekki verður 

komið í veg fyrir það, þá ber þeim eða stéttarfélagi þeirra jafnskjótt að leiðrétta 

það, sem þar kann að vera ofmælt. 
Ákvæði þessarar greinar ná einnig til þeirra, sem hafa takmarkað lækninga- 

leyfi, svo sem tannlækna og nuddara, svo og til yfirsetukvenna og annarra til- 

svarandi heilbrigðisstarfsmanna. 

13. gr. 
Um borgun fyrir störf lækna, annarra en héraðslækna, fer eftir því, sem um 

semst milli stéttarfélags þeirra og ríkisstjórnarinnar. 

Við þá samninga skal miða við gjaldskrá héraðslækna og föst meðallaun þeirra, 

og skal samið um þá hundraðstölu til hækkunar á gjaldskránni, sem ætla má að
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hækki greiðslur fyrir áætlað meðalársstarf læknis um álíka upphæð og föst meðal- 
laun héraðslæknis. 

Í gjaldskránni skal ákveða greiðslur fyrir tannlækningar, nuddaðgerðir og aðrar 
tilsvarandi aðgerðir manna með takmörkuðu lækningaleyfi, og eru þau ákvæði 
bindandi fyrir tannlækna, nuddara og aðra slíka, en kveðja skal fulltrúa frá stétt- 
arfélagi þeirra til, áður en þeir liðir eru ákveðnir. 

Semja má um allt að þriðjungi hærri greiðslur til handa sérfræðingum fyrir 
störf, er heyra til sérgrein þeirra. 

Nú hefur læknir, annar en héraðslæknir, eða tannlæknir eða nuddari eða aðrir 
með takmörkuðu lækningaleyfi opinbert starf á hendi fyrir ríkið eða bæjar- eða 
sveitarfélag og föst laun fyrir það, ekki lægri en meðaihéraðslæknislaun, og ber 
honum þá að fara eftir gjaldskrá héraðslækna. 

Nú nást ekki samningar samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, og semur þá 
landlæknir gjaldskrá, er ráðherra staðfestir. 

14. gr. 
Allir læknar og þeir, sem hafa lækningaleyfi, skulu háðir eftirliti landlæknis. 

Ber honum að gæta þess, að þeir haldi ákvæði þessara laga, svo og yfirleitt öll 
ákvæði í heilbrigðislöggjöf landsins. Hann má heimta af þeim þær skýrslur við- 
víkjandi störfum þeirra, og heilbrigðismálum, sem hann telur nauðsynlegar, og 
að þeir haldi þær bækur, sem eru nauðsynlegar til skýrslugerðarinnar. Má í reglu- 
gerð ákveða dagsektir og tiltaka sektarfjárhæð fyrir hvern dag, er vanrækt er að 
senda fyrirskipaðar skýrslur, enda fylgi sektunum lögtaksréttur. Um héraðslækna 
og aðra lækna, sem hafa laun úr ríkissjóði eða frá stofnunum ríkisins, má auk 

sektanna kveða svo á, er þeir þrátt fyrir áminningu vanrækja að senda fyrirskip- 
aðar skýrslur, að launagreiðslur þeirra verði stöðvaðar, unz skil hafa verið gerð. 

Ákvæði þessarar greinar ná einnig til hvers konar sjúkrahúsa og heilbrigðisstofn- 
ana, sjúkrasamlaga, heilsu- og slysatryggingarstofnana og annarra tilsvarandi, svo 
og til tannlækna, lyfsala og lyfjabúða, nuddara, vfirsetukvenna og annarra heil- 
brigðisstarfsmanna. 

Í reglugerðinni má enn fremur ákveða, að sektir lækna samkv. þessari grein 
renni í Styrktarsjóð ekkna og munaðarlausra barna íslenzkra lækna, en sektir 
annarra heilbrigðisstarfsmanna í tilsvarandi styrktarsjóði þeirra, eftir nánari 
ákvæðum landlæknis. 

III. Um skottulækningar. 

15. gr. 
Hvers konar skottulækningar eru bannaðar hér á landi. 
Það eru skottulækningar: 

1. ef sá, sem ekki hefur lækningaleyfi, býðst til að taka sjúklinga til lækninga, 
gerir sér lækningar að atvinnu, auglýsir sig eða kallar sig lækni, ráðleggur 

mönnum og afhendir þeim lyf, sem lyfsalar mega ekki selja án lyfseðils, og 
nær það einnig til lyfsala og aðstoðarfólks þeirra. 

2. ef læknir með takmörkuðu lækningaleyfi stundar lækningar fram yfir það, 
sem leyfi hans er takmarkað við samkvæmt leyfisbréfi hans eða lögum. Nær 
þetta meðal annars til tannlækna, ef þeir fást við aðrar lækningar en tann- 
lækningar, þar með taldar svæfingar, tannsmiði, ef þeir gefa sig við tann- 
lækningum, nuddara, ef þeir taka fólk til meðferðar án tilvísunar og fyrir- 

sagnar læknis, yfirsetukvenna, ef þær fást við svæfingar eða lyfjagjafir fram 
yfir það, sem þeim er sérstaklega heimilað, o. s. frv.
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3. Ef læknir, sem ekki hefur sérfræðingsleyfi, kallar sig, auglýsir sig eða gefur 

á annan hátt í skyn, að hann sé sérfræðingur, og gildir hið sama um sér- 

fræðing, ef hann gefur á sama hátt til kynna, að hann sé sérfræðingur í annarri 

grein en þeirri, sem hann hefur sérfræðingsleyfi fyrir. 

4. ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefur, ráðleggur eða ávísar eða selur 

mönnum lyf í þýðingarlausu óhófi eða aðeins til þess að auðga sjálfan sig, eða 

ef hann ráðleggur mönnum eða framkvæmir að ástæðulausu, nema þá sjálfum 

sér til ávinnings, læknisaðgerð, annað hvort við sjúkdómi, sem aðgerðin gelur 

bersýnilega ekki átt við, eða við sjúkdómi, sem engin ástæða er að gera ráð fyrir, 

að viðkomandi sé haldinn af. 

ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefur, ávísar til sölu eða selur lyf undir 

því yfirskini, að þau eigi að fara til lækninga, en vitandi, að þau verði notuð 

í öðru skyni, svo sem til nautnar, eða til útsölu í hagnaðarskyni. 

6. ef læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefur, lætur frá sér vottorð eða umsögn 

til þess stílaða að gylla í verzlunarskyni lyf, lækningaáhöld eða matvæli, drykki, 

nautnalyf eða annað, svo að ætla megi, að fólk fyrir það fái skakkar hugmyndir 

um gildi lyfjanna, lækningaáhaldanna, matvælanna o. s. frv. 

7. ef læknir lánar nafn sitt þeim, sem ekkert lækningaleyfi hefur eða takmarkað 

lækningaleyfi, í því skyni að fólk blekkist til að halda, að sú lækningastarf- 

semi, sem þeir hafa með höndum, fari fram eftir ráðleggingum, undir eftirliti 

eða á ábyrgð læknisins. Sama gildir um þá, sem takmarkað lækningaleyfi 

hafa, ef þeir lána nafn sitt í tilsvarandi skyni. 

ot
 

16. gr. 
Þeim, sem hefur takmarkað lækningaleyfi, er bannað jafnt og þeim, sem ekkert 

lækningaleyfi hefur, að taka til meðferðar sjúklinga með kynsjúkdóma, berklaveiki 
eða aðra smitandi sjúkdóma, svo og sjúklinga með krabbamein og önnur æxli. 

Nú hefur viðkomandi orðið þetta á vegna ónógrar læknisþekkingar, og nægir 

það honum ekki til sýknunar. 

17. gr. 
Lyfja- og lækningaáhaldaauglýsingar eru bannaðar hér á landi, einnig lækn- 

um og lyfsölum. Nær þetta til auglýsinga í blöðum og tímaritum, á sérstökum 
auglýsingamiðum eða í flugritum og bréfum, á lyfja- og lækningaáhaldaumbúðum, 
svo og hvers konar annarra auglýsingaaðferða, þar með taldar ritgerðir, sem til 
þess eru stílaðar að gylla í verzlunarskyni sérstök lyf eða lækningaáhöld. Á sama 
hátt eru bannaðar tilsvarandi auglýsingar um lækningakraft drykkja og matvæla, 

nautnalyfja og annars. 
Enn fremur eru bannaðar gyllandi auglýsingar um sjúkrahús og hvers konar 

heilbrigðisstofnanir fram yfir nafn og stað, hvers konar sjúklingum sé tekið á 

móti og með hverjum kjörum. 
Auglýsingar um lyf, lækningaáhöld, sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir eru þó 

leyfðar í blöðum og tímaritum, sem gefin eru út af læknum eingöngu fyrir lækna, 
svo og Í auglýsingabréfum til lækna og á umbúðum lyfja og lækningaáhalda, sem 

eingöngu koma læknum í hendur. 

IV. Um refsingar, sviptingu lækningaleyfis og endurfengið lækningaleyfi. 

18. gr. 
Brot gegn ákvæðum þessara laga varða sektum, 100—-10000 kr., sviptingu lækn- 

ingaleyfis og fangelsi, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum.
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Í sektir skal dæma fyrir minni háttar brot, er ekki telst sannað, að það hafi 

valdið eða ef það er ekki sérstaklega líklegt til að geta valdið alvarlegu tjóni, 
hvorki fyrir einstaklinga né þjóðfélagið í heild sinni. 

Í hæstu sektir skal dæma, ef um ítrekuð minni háttar brot er að ræða, eða ef 
sannað telst, að brotið hafi valdið alvarlegu tjóni, eða ef það er sérstaklega líklegt 
til að geta valdið alvarlegu tjóni fyrir einstaklinga eða þjóðfélagið í heild sinni. Ef 
læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefur, á í hlut, má þá jafnframt svipta hann 
lækningaleyfi. 

Lækni og þann, sem lækningaleyfi hefur, má enn fremur svipta lækningaleyfi, 
þó að ekki teljist sannað, að brotið hafi valdið tjóni, ef það er þess eðlis, að það 
verði að teljast honum sérstaklega ósamboðið, svo sem ef um er að ræða röng og 

villandi læknisvottorð eða læknisumsagnir að órannsökuðu máli, skottulækningar 
eða hlutdeild í skottulækningum, lausmælgi um einkamál, sem hann hefur komizt 

að sem læknir, eða alvarlegt hirðuleysi eða ódugnað í störfum sínum. 
Í fangelsi má dæma, ef brotið er þess eðlis, að sannað teljist, að líftjón eða 

varanlegt heilsutjón hafi hlotizt af, eða að sérstaklega líklegt teljist, að það geti orðið 
slíks valdandi eða haft víðtækar hættulegar afleiðingar fyrir þjóðfélagið, og heyra 
þar meðal annars undir brot á 16. gr. 

Lækni og þann, sem hefur lækningaleyfi, skal svipta lækningaleyfi fyrir þau 
brot, sem dæma má í fangelsi fyrir, eða, ef um ítrekuð brot er að ræða, sem svipta 
má lækningaleyfi fyrir. 

Í fangelsi skal dæma, ef um ítrekuð brot er að ræða, sem dæma má i fangelsi 

fyrir. 
Lækna og aðra, sem með brotum á lögum þessum gera öðrum skaða, svo að 

sannað teljist, má auk refsinga dæma til sanngjarnra skaðabóta. 
Mál út af brotum gegn lögum þessum sæta meðferð almennra lögreglumála. 

19. gr. 
Ef landlæknir verður þess var, að læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefur, van- 

rækir skyldur sínar, fer út fyrir verksvið sitt eða brýtur í bág vi öfyrirmæli heil- 
brigðislaga landsins, skal hann áminna hann um að bæta hegðun sína. 

Nú kemur áminningin ekki að haldi, eða sé um einhverja óhæfu að ræða við- 
komandi læknisstörfum, og ber þá landlækni að kæra málið fyrir ráðherra. Getur 
þá ráðherra úrskurðað, að viðkomandi skuli sviptur lækningaleyfi, en skjóta má 
hann þeim úrskurði til dómstólanna. 

20. gr. 
Nú telur landlæknir, að læknir, eða sá, sem lækningaleyfi hefur, hafi sýnt, að 

hann uppfylli ekki lengur þau skilyrði, sem krafizt var, er hann fékk lækningaleyfi, 
svo sem vegna bilunar á andlegri eða líkamlegri heilsu, sem gerir hann lítt hæfan, 
óhæfan eða hættulegan við störf sín, enda verði hann ekki án þess fenginn til að 
hætta þeim, eða vegna drykkjuskaparóreglu eða eiturlyfjanotkunar, eða vegna þess 
að hann hafi kynnt sig að alvarlegu hirðuleysi eða ódugnaði í störfum sínum, og 
skýrir hann þá ríkisstjórninni frá málavöxtum. Ráðherra leitar álits læknadeildar 
háskólans, og ef hún fellst á álit landlæknis, má svipta viðkomandi lækningaleyfi, 

en skjóta má hann þeim úrskurði til dómstólanna. 

21. gr. 
Læknar og aðrir, sem sviptir hafa verið lækningaleyfi samkvæmt lögum þessum, 

seta fengið lækningaleyfi á ný, en aðeins samkvæmt ákvæðum 2. og 3. gr.
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V. Sérákvæði um ávísanir lækna á ávana- og fíknilyf. 

22. gr. 
Nú telur landlæknir rökstudda ástæðu til að hafa eftirlit með ávísunum læknis 

á tiltekin ávana- og fíknilyf, og getur ráðherra þá eftir tillögu landlæknis lagt fyrir 
lækninn að halda skrá yfir ávísanirnar og skrá þar m. a. nafn, aldur og heimilis- 
fang sjúklings, heiti, magn og útgáfudag ávísaðra lyfja og tilefni notkunar þeirra. 
Um skráninguna og skil á skýrslum vegna hennar fer að öðru leyti eftir nánari 

ákvörðun ráðherra. 
Ákvæði fyrstu málsgreinar taka einnig til eigin notkunar lækna á ávana- og 

fíknilyfjum. 
Ráðherra ákveður, að fengnum tillögum landlæknis, hvaða lyf skuli teljast 

ávana- og fíknilvf samkv. þessum kafla. 

23. gr. 
Ef læknir sá, sem á hefur verið lögð skráningarskylda samkv. 22. gr., hlítir ekki 

fyrirmælum þar að lútandi eða verður uppvís að því að ávísa (sjálfum sér eða öðr- 
um) ávana- og fíknilyfjum, þannig að óhæfilegt þykir, leggur landlæknir málið 
fyrir ráðherra. Er ráðherra þá heimilt, að fenginni umsögn læknadeildar háskólans, 
að svipta lækninn leyfi til að ávísa slíkum lyfjum, öllum eða einstökum flokkum 
þeirra, enda þyki ekki ástæða til að beita ákvæðum 20. gr. 

Nú verður læknir, sem ekki hefur verið lögð á skráningarskylda samkv. 22. gr., 
uppvís að því að ávísa sjálfum sér óhæfilegu magni ávana- og fíknilyfja, og þykir 
atferli hans alvarlegra eðlis en svo, að skráningarskyldu verði beitt, og má þá svipta 
hann leyfi samkv. fyrstu málsgr. Þó skal lækninum gefinn kostur á að skýra mál- 
stað sinn munnlega, áður en leyfissvipting fer fram, en að öðru leyti fer um máls- 
meðferð og fyrirvara eftir ákvæðum fyrstu málsgr. 

24. gr. 
Læknir getur afsalað sér rétti til að ávísa ávana- og fíknilyfjum eða tilteknum 

flokki (flokkum) slíkra lyfja um tiltekinn eða ótiltekinn tíma. 

25. gr. 
Nú hefur læknir ekki leyfi til að ávísa ávana- og fíknilyfjum samkv. ákvæðum 

23. eða 24. gr., og má hann þá með leyfi ráðherra og að höfðu samráði við landlækni 
semja við annan lækni um að annast nauðsynlegar ávísanir slíkra lyfja. 

26. gr. 

Læknir, sem sviptur hefur verið leyfi til að ávísa ávana- og fíknilyfjum, getur 

fengið til þess leyfi á ný, að fengnum tillögum landlæknis og læknadeildar há- 

skólans. 

VI. Niðurlags- og bráðabirgðaákvæði. 

27. gr. 
Ákvæði þessara laga um veitingu lækningaleyfis ná ekki til þeirra, sem lækn- 

ingarétt hafa eða lækningaleyfi, takmarkað eða ótakmarkað, þegar lögin ganga í 
gildi. Þeir læknar, sem þá hafa fengið leyfi Læknafélags Íslands til að kalla sig
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sérfræðinga, halda og áfram því leyfi. Önnur ákvæði þessara laga, þar á meðal 
ákvæðin um sviptingu lækningaleyfis, ná einnig til þeirra, sem hafa lækningarétt 
eða lækningaleyfi, takmarkað eða ótakmarkað, þegar lögin ganga í gildi, og á sama 
hátt og þeir hefðu fengið lækningaleyfi samkvæmt þessum lögum. 

Gjört í Reykjavík, 23. júní 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein. 

Nr. 81. 26. júní 1969. 

AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Ísland á breytingu á reglugerð nr. 7 6/1958 fyrir Háskóla 

Íslands, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 26. þ. m. á tillögu menntamálaráðherra um að stað- 
festa eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands með áorðnum 
breytingum: 

1. gr. 
Framan við 42. gr. bætist svofellt ákvæði: 

Inntökuskilyrði: 

Aðgang að læknisfræðinámi í læknadeild hafa þeir, sem lokið hafa stúdentsprófi 
við íslenzka menntaskóla eða öðru samsvarandi prófi. Deildin getur þó sett lágmarks- 
einkunnir í stúdentsprófi sem skilyrði inntöku. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 26. júní 1969. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 80—81. Útgáfudagur 3. júlí 1969.
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ÁFENGISLÖG 

Forseti ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 30. gr. laga nr. 47 17. maí 1969 um breyting á 

áfengislögum nr. 58 24. apríl 1954 hef látið fella meginmál þeirra laga inn i 

áfengislög nr. 58 24. apríl 1954 og gef þau út svo breytt: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Tilgangur laga þessara er sá að vinna gegn misnotkun áfengis í landinu og 

útrýma því böli, sem henni er samfara. 

2. gr. 

Áfengi telst samkvæmt lögum þessum hver sá vökvi, sem meira er í en 2% % 

af vínanda að rúmmáli. Duft, kökur og annað, er þau efni eru i, sem sundur må 

leysa í vökva og hafa nefndan áfengisstyrkleika, skal fara með sem áfengan drykk. 

Sterkir drykkir teljast samkvæmt lögum þessum þau vín, sem meira er i en 

21% af vínanda að rúmmáli. Létt vín teljast þau vín, sem minna er í en 21% af 

vínanda að rúmmáli. 

II. KAFLI 

Innflutningur áfengis. 

3. gr. 

Ríkisstjórninni einni er heimilt að flytja hingað til lands áfenga drykki eða 

áfengisvökva, hverju nafni sem nefnast. Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins annast 

innflutninginn. Þó skal óheimilt að flytja til landsins Öl. 

4. gr. 

Nú kemur skip frá útlöndum, og er skipstjóra þá skylt að tilkynna löggæzlu- 

manni þegar í stað, eða um leið og hann sýnir skipsskjölin, hvort nokkurt áfengi 

sé i skipinu og hve mikið. 
Löggæzlumaður skal jafnan rannsaka á fyrstu höfn, er skip kemur frá útlönd- 

um, hvort áfengi er í skipi, hvort heldur skipið er íslenzkt eða erlent. Hefur hann 

vald til að opna hirzlur skipverja og farþega og rannsaka aðra staði í skipinu til 

þess að ganga úr skugga um, hvort áfengi sé þar. 
Nú hefur skipið áfengi frá útlöndum, sem ekki er flutt inn samkvæmt heim- 

ild í 3. gr., og skal þá löggæzlumaður á hinni fyrstu höfn, er skipið kemur til, 

setja embættisinnsigli sitt fyrir hið aðflutta áfengi, og ábyrgist skipstjóri, að engu 
áfengi sé skotið undan innsiglum og að innsigli séu ekki brotin eða af áfenginu 
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tekið, fyrr en skipið er alfarið frá landinu, enda gangi låggæzlumadur úr skugga 
um það, áður en skip lætur úr síðustu höfn, að innsiglin séu heil og ekkert hafi 
verið tekið af áfenginu. Þó má skipið hafa hæfilegan skipsforða af áfengi óinn- 
siglaðan til neyzlu handa skipverjum á fyrstu afgreiðsluhöfn, en aldrei má selja, 
gefa eða flytja í land af þeim forða. Allt slíkt óinnsiglað áfengi skal greinilega 
merkt tollyfirvöldum. 

Skrá yfir innsiglað áfengi og óinnsiglaðan skipsforða áfengis skal fylgja skip- 
inu og samrit af skránni liggja hjá þeim, er innsiglaði. 

Dómsmálaráðherra ákveður með reglugerð, hvað teljast skuli hæfilegur skips- 
forði af vínum, svo og um varnir gegn misnotkun hans. 

Skipstjóri ber ábyrgð á brotum skipverja gegn þessari grein, en farþegar á 
farangri sínum. 

Fyrirmæli þessarar greinar taka til flugvéla, eftir því sem við á, en ná ekki 
til herskipa eða skemmtiferðaskipa. 

5. gr. 
Strandi skip hér við land og hafi meðferðis áfengi, eða berist þvílíkt vogrek 

á land, skal hreppstjóri í forföllum lögreglustjóra þá þegar taka áfengisílátin til 
varðveizlu og innsigla þau. Hann segir lögreglustjóra tafarlaust til áfengisins, og 
kemur lögreglustjóri því til geymslu á óhultum stað. 

Sé eigandi kunnur, skal tilkynna honum með fyrstu ferð um björgun áfeng- 
isins, ella skal auglýsa það eftir reglum um vogrek. Kjósi eigandi innan 12 mánaða 
frá tilkynningu, að áfengið sé sent úr landi á hans kostnað eða selt Áfengis- og 
tóbaksverzlun ríkisins fyrir það verð, er hún kann að bjóða, skal það gert, ella sé 
það eign ríkissjóðs. Sama er og ef eigandi gefur sig fram samkvæmt auglýsingu 
innan 6 mánaða frá birtingu hennar, og skal þá telja 12 mánaða frestinn frá því, að 
hann segir til sín. 

Gefi enginn eigandi sig fram, áður en hinn lögskipaði auglýsingarfrestur er 
útrunninn, skal áfengið eign ríkissjóðs. 

6. gr. 
Enginn má taka við neins konar ólöglega aðfluttu áfengi úr skipi eða öðrum 

farkosti hér við land eða í íslenzkri landhelgi né heldur taka við áfengi á floti, 

hvort sem hann gerir það endurgjaldslaust eða gegn endurgjaldi. 
Landhelgi telst samkvæmt þessum lögum 4 sjómilur á haf út frá stórstraums- 

fjöruborði, og sé talið frá yztu skerjum og hólmum, er upp úr sjó koma, enda 
teljast firðir og víkur í landhelgi, allt það, sem landmegin verður innan við beina 
línu, er dregin sé þar milli nesja, sem næst fjarðarmynni verða 12 sjómílur, og 4 
sjómílur til hafs frá þeirri línu. 

III. KAFLI 

Tilbúningur áfengis. 

7. gr. 
Bannað er að brugga á Íslandi eða búa til áfenga drykki eða áfengisvökva og 

gera drykkhæft það áfengi, sem er eða gert hefur verið óhæft til drykkjar. 
Heimilt er ríkisstjórninni, þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr., að leyfa tilbúning 

öls, sem hefur inni að halda meira en 2/,% af vínanda að rúmmáli, vegna sölu til 
erlends varnarliðs, er hér dvelur, eða til útflutnings. Framleiðslugjald af slíku öli 
skal ákveðið í lögum um gjald af innlendum tollvörutegundum. Nánari ákvæði um 
meðferð og sölu þess skulu sett í reglugerð.
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8. gr. 

Upptæk skal gera og ónýta öll áhöld, sem nota á eða hafa verið no!uð við 

bruggun eða tilbúning áfengra drykkja eða til þess að gera drykkhæft það áfengi, 

sem ódrykkhæft var. Áfengi það, sem búið hefur verið til eða aftur gert drykk- 

hæft, skal og upptækt ásamt ílátunum. Andvirðið rennur í Menningarsjóð. 

IV. KAFLI 

Sala og veitingar áfengis. 

9. gr. 

Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins annast sölu áfengis þess, sem ríkið flytur 

inn samkvæmt 3. gr. Ríkisstjórnin ákveður álagningu með hliðsjón af áfengis- 

styrkleika og innkaupsverði. Óheimilt er að gefa veitingamönnum afslátt frá hinu 

ákveðna útsöluverði til almennings. 

10. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að setja á stofn útsölustaði áfengis, en þó aðeins i 

kaupstöðum. 

Áður en útsala er sett á stofn, skal fara fram atkvæðagreiðsla kosningarbærra 

manna í því bæjarfélagi, sem í hlut á, og þarf meiri hluta greiddra atkvæða til 

þess að útsala sé leyfð. 

Áfengisútsala skal lögð niður, ef það er samþykkt með meiri hluta greiddra 

atkvæða í kaupstaðnum. 
Atkvæðagreiðslur, sem um getur í 2. og 3. málsgr., skulu fara fram, er % hluti 

kjósenda eða meiri hluti bæjarstjórnar í viðkomandi bæjarfélagi krefst þess. — 

Nú hefur verið fellt með atkvæðagreiðslu að stofna útsölu eða loka útsölu, eða 

samþykkt að leggja niður útsölu samkvæmt 3. málsgr. og getur atkvæðagreiðsla 

þá ekki farið fram á ný fyrr en að tveimur árum liðnum. 

11. gr. 

Heimild til að selja aftur áfengi, er keypt hefur verið af Áfengis- og tóbaks- 

verzlun ríkisins eða útsölum hennar, hafa þeir einir, er hér greinir: 

1. Lyfsalar og læknar, sem rétt hafa til lyfjasölu, þó eingöngu þau vín, sem talin 

eru í lyfjaskrá, og aðeins til lyfja. 
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um áfengislyfjasölu lyfsala og lækna, 

sem rétt hafa til lyfjasölu, og skal meðal annars ákveða, hve mikið áfengi megi 
á hverju ári eða um ákveðið tímabil láta af hendi til hverrar lyfjabúðar (lyf- 
sala eða læknis). Í reglugerðinni skal greina á milli áfengislyfja, sem hæf eru 
til nautnar, og áfengislyfja, sem óhæf eru til nautnar. Enginn lyfsali má láta 

úti áfengislyf, sem hæft er til nautnar, nema eftir löglegum lyfseðli læknis. 

Enginn læknir má ávísa úr lyfjabúð áfengislyfi, sem hætt er til nautnar, nema 

hann hafi fengið til þess sérstakt leyfi ráðherra, er ákveður, að fengnum til- 

lögum landlæknis, hversu mikið áfengi viðkomandi læknir megi ávísa á ári, 

eða um ákveðið tímabil, og á hvern hátt. Landlæknir lætur lækni, sem sér- 
stakt leyfi hefur fengið til áfengislyfjaávísana, í té hæfilega mörg eyðublöð 

undir slíkar ávísanir. 
2. Veitingastaðir þeir, sem rétt hafa til veitingar áfengra drykkja, þó aðeins til 

neyzlu á staðnum og með þeim takmörkunum, er veitingaleyfið og reglugerð 

ákveður. 
3. Dómsmálaráðherra setur reglugerð um sölu vínanda til eldsneytis, er gerður 

hefur verið óhæfur til drykkjar, svo og um vínanda til iðnþarfa, efnarann- 
sókna, náttúrugripasafna og annarra verklegra nota. 

A ATI
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12. gr. 
Dómsmálaráðherra er heimilt að veita veitingahúsum leyfi til vinveitinga, 

Þegar eftirtalin skilyrði eru fyrir hendi: 

a. Að veitingahúsið hafi á boðstólum mat og fjölbreytta óáfenga drykki við 
hóflegu verði 

b. Að veitingahúsið sé fyrsta flokks, að því er snertir húsakynni, veitingar og 

þjónustu. 

Þriggja manna nefnd skal dæma um, hvaða veitingahús fullnægja ákvæð- 
um b-liðar 1. mgr. Skal áfengisvarnaráð tilnefna einn mann Í nefndina, Sam- 

band veitinga- og gistihúsaeigenda einn mann, en dómsmálaráðherra skipar for- 

mann nefndarinnar án tilnefningar. 
Áður en vinveitingaleyfi er veitt, skal leita umsagnar bæjarstjórnar eða sýslu- 

nefndar í þeim kaupstað eða sýslu, er í hlut á, og er ráðherra óheimilt að veita slíkt 
leyfi, ef hlutaðeigandi bæjarstjórn eða sýslunefnd reynist leyfisveitingu mótfallin. 

Utan kaupstaða er einungis heimilað að veita vínveitingaleyfi á þeim árstíma, 
sem heimsóknir erlendra ferðamanna eru að jafnaði mestar, þ. e. frá 1. júní til 30. 
september. 

Vinveitingaleyfi skulu ekki veitt lengur en til fjögurra ára í senn. Veitingaleyti 
skal bundið við nafn og veitir leyfishafa aðeins rétt til veitinga í því húsnæði, er 
hann hefur, þegar leyfið er veitt. Öll leyfi skulu gefin út með fyrirvara um, að stytta 
megi leyfistímann án skaðabótaskyldu fyrir ríkissjóð, ef sérstakar ástæður mæla 
með því að dómi ráðherra. 

Veitingaleyfi má binda þeim skilyrðum, sem dómsmálaráðherra telur nauðsyn- 
leg, m. a. er heimilt að binda leyfið eingöngu við veitingar léttra vína. Ef veitinga- 
maður brýtur gegn settum skilyrðum eða uppfyllir þau ekki lengur, skal hann þegar 
missa víinveitingaleyfi sitt. Fyrir vínveitingaleyfi skal greiða í hvert sinn kr. 4000.00 
í ríkissjóð. 

Skylt er löggæzlumönnum að gefa sérstakar gætur að starfsemi þeirra veit- 
ingahúsa, sem vínveitingaleyfi hafa. Ráðherra getur ákveðið nánara eftirlit með 
þeim veitingastöðum, er vinveitingaleyfi hafa. Ríkissjóður greiðir kostnað eftir- 
litsins, en leyfishafar skulu endurgreiða hann ríkissjóði eftir ákvörðun ráðherra. 
Ráðherra setur þeim, er eftirlitið annast, erindisbréf um, hvernig þeir skuli haga 
starfi sínu. 

Nánari fyrirmæli um vínveitingar, þar á meðal um veitingatíma, álagningu og 
lögreglueftirlit með veitingastöðum, skulu sett í reglugerð. Áður en slík reglugerð 
er sett, skal leitað umsagnar áfengisvarnaráðs. 

13. gr. 
Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins, útsölur hennar og veitingastaðir, sem leyfi 

hafa til veitingar áfengra drykkja, mega aðeins afhenda áfengi gegn staðgreiðslu. 
Ákvæði greinar þessarar gilda eigi um sölu vínanda til lyfsala og lækna, sem 

rétt hafa til lyfjasölu, sbr. 11. gr. 

14. gr. 
Áfengissölubúðir skulu vera lokaðar á helgidögum þjóðkirkjunnar og frá há- 

degi á laugardögum og aðfangadögum stórhátíða; einnig þá daga, er almennar 
kosningar til Alþingis og sveitarstjórna fara fram, svo og sumardaginn fyrsta, 1. 
maí, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst. 

Lögreglustjórum er heimilt að loka áfengisútsölu eða banna vínveitingar á 

veitingastöðum, sem leyfi hafa til áfengisveitinga, fyrirvaralaust um lengri eða 
skemmri tíma, þegar sérstaklega stendur á, Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins eða
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veitingamaður, sem í hlut á, getur skotið ákvörðun lögreglustjóra til dómsmálaráð- 
herra. Ekki frestar málskot framkvæmd lokunarinnar eða bannsins. 

Á sama hátt er lögreglustjórum heimilt, ef sérstaklega stendur á, að banna um 
stundarsakir afhendingu áfengissendinga, þar á meðal úr pósti. 

15. gr. 
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um sölu og veitingar vína samkvæmt þess- 

um kafla. 
Heimilt er að ákveða í þeirri reglugerð hámark þess áfengis, sem Áfengis- og 

tóbaksverzlun ríkisins og útsölur hennar mega afhenda einstaklingum (mánaðar- 
skammt, ársskammt), svo og setja nánari reglur um meðferð áfengis. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar varða refsingu samkvæmt lögum þessum. 

V. KAFLI 

Meðferð áfengis í landinu. 

16. gr. 
Áfengi má ekki afhenda né veita neinum, sem er bersýnilega ölvaður. 
Óheimilt er að selja þeim manni áfengi, er sekur hefur gerzt um óleyfilega sölu 

eða bruggun áfengis. Skylt er að tilkynna útsölustöðum Áfengis- og tóbaksverzlunar 
ríkisins jafnóðum, hverjir gerzt hafa sekir um óleyfilega sölu eða bruggun áfengis. 

Yngri mönnum en 20 ára má ekki selja, veita eða afhenda áfengi með nokkrun 

hætti. Ávallt þegar ástæða er til að ætla, að kaupandi eða viðtakandi áfengis hafi 
ekki náð þessum aldri, skal sá, sem selur, veitir eða afhendir það, láta hlutaðeiganda 
sanna aldur sinn á þann hátt að sýna nafnskírteini með mynd eða á annan fullnægj- 

andihátt. 
Áfengisauglýsingar eru bannaðar. 
Nánari ákvæði skal setja í reglugerð. 

17. gr. 
Allt það áfengi, sem Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins lætur af hendi, skal 

merkt innsigli hennar. Finnist í vörzlum manns áfengi, sem ekki er merkt innsigli 

Áfengis- og tóbaksverzlunar ríkisins eða tollyfirvalda og ætla má að sé ólöglegt, 
skal honum skylt að færa sönnur á, hvernig hann hafi fengið það. Geri hann það 
ekki, skal hann sæta sektum samkvæmt 33. gr., ef ætla má, að áfengið sé innflutt, 

en ella eftir 36. gr. 
Áfengissendingar skulu greinilega merktar þannig, að séð verði á umbúðum, 

að innihald sendingarinnar sé áfengi ætlað til neyzlu. Nú leikur vafi á, hvort áfengi 
sé í sendingu, og skal þá hlutaðeigandi afgreiðslumaður, þar á meðal póstafgreiðslu- 
maður neita að taka við sendingu. 

18. gr. 

Með þeirri undantekningu, sem í 10., 11., 12. og 29. gr. segir, skal öllum óheimilt 
að veita, selja eða láta af hendi áfengi til annarra manna gegn því, að gjald eða 
annað verðmæti komi fyrir. 

19. gr. 

Láti nokkur viðgangast ólöglegan tilbúning áfengis, ólöglega sölu eða geymslu 
bess í húsum sínum eða á landi sínu, skal hann sekur samkvæmt 42. gr. Sama refs- 

ing liggur við, ef skip, bátar eða önnur flutningatæki eru með vitund og vilja eig- 
andans notuð til geymslu, flutnings eða sölu ólöglegs áfengis. 

Menn með lögregluvaldi, þar á meðal hreppstjórar og lögregluþjónar, hver í 
sinu umdæmi, eða sérstakir löggæzlumenn, hafa vald til að hefja lögreglurannsókn
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gegn þeim, sem staðnir eru að brotum á þessum lögum eða grunaðir um brot. Þeir 

hafa og vald til þess að rannsaka flutningatæki, svo sem skip, báta, bifreiðar, vagna 

0. s. frv., og stöðva þau, á meðan á rannsókn stendur. Skyldir eru þeir að senda 
viðkomandi dómara þegar í stað skýrslu um rannsóknina og staðfesta eftirrit af 
prófum, ef fram hafa farið, en dómarinn lekur málið til frekari meðferðar. 

Enn fremur er þeim heimilt að rannsaka, hvort bifreiðar hafi áfengi meðferðis, 

þó að það sé löglega keypt, enda liggi fyrir rökstuddur grunur um, að áfengið sé 
ætlað til ólöglegrar sölu. 

Nú finnst áfengi í bifreið, þegar svo stendur á sem í næstu málsgrein hér á 
undan segir, og skal þá refsa eiganda þess, sem hann væri sekur um ólöglega 

áfengissölu, nema leiddar séu að því sterkar líkur, að áfengið sé ekki ætlað til sölu. 
Ökumönnum leigubifreiða og annarra almenningsbifreiða er bannað að taka 

ölvuð ungmenni yngri en 20 ára til flutnings í bifreiðum sínum eða leyfa þeim 
áfengisneyzlu þar. Þó skal heimilt að flytja slík ungmenni án tafar til heimila þeirra, 
til lögregluyfirvalda og á sjúkrahús. Þá er ölvaður maður óskar flutnings með leigu- 
bifreið eða annarri almenningsbifreið, eða farþegi í slíku farartæki neytir áfengis 
í því, skal bifreiðarstjóri krefjast þess, að hlutaðeigandi sanni aldur sinn með nafn- 
skirteini með mynd eða á annan fullnægjandi hátt, ef hann hefur ástæðu til að ætla, 
að hlutaðeigandi hafi ekki náð 20 ára aldri. 

20. gr. 
Bannað er að neyta áfengis í veitingastofum, veitingatjöldum eða öðrum þeim 

stöðum, þar sem veitingar fara fram, sbr. þó 12. gr. og 2. málsgr. þessarar greinar. 
Sama gildir og um félagsherbergi. 

Lögreglustjóri má þó veita félögum manna leyfi til áfengisveitinga í félags- 
herbergjum eða almennum veitingastöðum, öðrum en þeim, er um getur í 12. gr. 
Slíkt leyfi má þó einungis veita stjórnum félaganna, þegar um er að ræða árs- 
hátíðir félaganna eða samkvæmi innanfélagsmanna og gesta þeirra, sem haldin 
eru af sérstöku tilefni. Eigi má þó veita leyfi, nema sýnt sé, að félagsskapurinn í 
heild eða einstakir félagsmenn hafi ekki hagnað af. Slík vínveitingaleyfi má ekki 
veita skemmtifélögum. Ekki má heldur veita leyfi samkvæmum félaga, sem ætla 
má að til sé stofnað í tekjuskyni fyrir veitinga- eða skemmtistaði. Sannist það, að 
félög misnoti áfengisveitingaleyfi eða afli þess undir fölsku yfirskini, missa þau 
rétt til að fá slík leyfi í tvö ár. 

Bannað er að bera með sér áfengi inn á veitingastaði, annað en það, sem þangað 
er flutt til heimilla veitinga. Á sama hátt er bannað að bera með sér áfengi út af 
veitingastað. 

Ungmennum yngri en 18 ára er óheimil dvöl eftir kl. 8 að kvöldi á veitingastað, 
þar sem vínveitingar eru leyfðar, nema í fylgd með foreldrum sínum eða maka. 

Dyraverðir, eftirlitsmenn og framreiðslumenn skulu láta ungmenni, er koma á slíka 
staði eða dveljast þar eftir kl. 8 að kvöldi án samfylgdar foreldra sinna eða maka, 

sanna aldur sinn á þann hátt að sýna nafnskírteini með mynd eða á annan fullnægj- 

andi hátt, enda sé ástæða til að ætla, að hlutaðeigandi hafi ekki náð 18 ára aldri. 

VI. KAFLI 

Ölvun. 

21. gr. 
Hver sá, sem sökum ölvunar veldur óspektum, hættu eða hneyksli á almanna- 

færi, opinberum samkomum, í bifreiðum eða öðrum farartækjum eða skipum, skal 
sæta ábyrgð samkvæmt lögum þessum.
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22. gr. 

Hver embættismaður eða starfsmaður ríkisins eða opinberra stofnana, sem er 

ölvaður, þegar hann er að gegna embætti sínu eða starfi, skal sæta refsingu. Sé um 

miklar sakir að ræða eða brot ítrekað, varðar það frávikningu úr stöðunni um 

stundarsakir eða að fullu og öllu. Eigi læknir í hlut, skal hann missa lækninga- 

leyfi sitt ásamt embættinu. 
Sömu refsingu skal hver sá læknir sæta, þótt hann sé ekki embættismaður, 

sem er ölvaður, þegar hann er að gegna læknisstörfum, og kemur þá missir lækn- 

ingaleyfis um stundarsakir eða fyrir fullt og allt í stað embættis- eða sýslunar 

missis. |     
23. gr. 

Séu lyfsalar eða þjónar þeirra ölvaðir við störf sín, sæta þeir sömu refsingu 

og læknar. 

24. gr. 

Ef flugmenn, bifreiðarstjórar, skipstjórar, stýrimenn, bátsformenn eða vélstjórar 

eru undir áhrifum áfengis við flug, akstur, stjórn skips eða vélar, varðar það missi 

réttar til að stjórna flugvél, bifreið, skipi, bát eða vél um stundarsakir, þó eigi 

skemur en 3 mánuði, eða fyrir fullt og allt, ef miklar sakir eru eða brot er ítrekað. 

Sömu refsingu skulu framangreindir menn sæta, þótt annar hafi haft með 

höndum starf þeirra í farartækinu, ef þeir eru sjálfir í því og áttu að annast starf- 

ið, en vanræktu það sökum ölvunar og verulegt slys hlauzt af því. 

Það varðar refsingu að veita mönnum þeim, sem tilgreindir eru i 1. málsgr., 

áfengi, þegar þeir eru að störfum. 
Ákveða skal í reglugerð, að flugmönnum, bifreiðarstjórum og stjórnendum hvers 

konar farartækja, sem annast mannflutninga, sé bannað að neyta áfengis vissan 

tíma áður en þeir hefja störf sín. 

25. gr. 

Leiki vafi á, hvort sakborningur samkvæmt þessum kafla sé undir áhrifum 

áfengis, skal bæði dómara og sakborning heimilt að láta skera úr því með blóð- 

rannsókn, sem læknir eða annar kunnáttumaður framkvæmir. 

VII. KAFLI 

Áfengisvarnir. 

26. gr. 

Ríkisstjórnin skipar sér til aðstoðar áfengisvarnaráðunaut. Skal hann skip- 

aður að fengnum tillögum frá stjórnum þeirra bindindisfélaga, sem styrks njóta 

af opinberu fé til bindindisstarfsemi. 
Áfengisvarnaráðunautur starfar samkvæmt erindisbréfi, sem ríkisstjórnin setur 

honum. Um ákvörðun launa hans fer eftir ákvæðum laga um kjarasamninga opin- 

berra starfsmanna. 

27. gr. 

Áfengisvarnaráð skal skipað fimm mönnum. Áfengisvarnaráðunauturinn er 

sjálfkjörinn formaður ráðsins, en hinir fjórir, ásamt jafnmörgum varamönnum, 

skulu kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu Alþingi að afstöðnum hverjum almenn- 

um alþingiskosningum. Dómsmálaráðherra skipar varaformann ráðsins, að fengn- 

um tillögum frá stjórnum þeirra bindindisfélaga, sem styrks njóta af opinberu fé. 

Áfengisvarnaráð skal hafa skrifstofu í Reykjavík. Veitir áfengisvarnaráðunautur 

henni forstöðu. Kostnaður við störf áfengisvarnaráðs greiðist úr ríkissjóði.
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28. gr. 
Áfengisvarnaráð fer með yfirstjórn allra áfengisvarna í landinu. Það skal 

stuðla að bindindissemi, vinna gegn neyzlu áfengra drykkja og reyna í samráði við 
ríkisstjórn, áfengisvarnanefndir og bindindissamtök að afstýra skaðlegum áhrif- 
um áfengisneyzlu. 

Áfengisvarnaráð skal hafa umsjón með áfengisvarnanefndum, samræma störf 
þeirra og vera þeim til aðstoðar og leiðbeiningar í hvívetna. Það skal fylgjast sem 
bezt með áfengis- og bindindismálum og veita hlutlausar upplýsingar um þau til 
blaða og annarra aðila, er óska þeirra. 

Umsagnar áfengisvarnaráðs skal jafnan leita, áður en reglugerðir samkvæmt 
lögum þessum eru settar. Álits þess skal einnig leita varðandi verðlagningu áfengis. 

Að öðru leyti fer áfengisvarnaráð með þau störf, sem lög þessi ákveða. 

29. gr. 
Af ágóða Áfengis- og tóbaksverzlunar ríkisins skal árlega leggja í gæzluvistar- 

sjóð framlag, eins og ákveðið er í lögum um meðferð ölvaðra manna og drykkju- 
sjúkra (nr. 39 19. maí 1964), og fer um meðferð fjár þessa eftir ákvörðun heil- 
brigðisstjórnar, sbr. nefnd lög. 

30. gr. 
Áfengisvarnanefndir skulu vera í öllum hreppum og kaupstöðum landsins, 

þriggja manna í hreppum, sjö manna í kaupstöðum, öðrum en í Reykjavík, þar 
sem nefndin er skipuð níu mönnum. Ráðherra skipar formenn nefndanna, að fengn- 
um tillögum áfengisvarnaráðs, en að öðru leyti skulu nefndarmenn kosnir af hlut- 
aðeigandi hreppsnefndum og bæjarstjórnum. Skylt er að viðhafa hlutfallskosningu, 
ef óskað er. Kjörtími nefndarmanna er fjögur ár. Nefndirnar skulu vera ólaunaðar, 
en kostnaður við störf þeirra, ef einhver er, greiðist úr ríkissjóði að öðru leyti en 
því, að hlutaðeigandi hreppur eða kaupstaður greiðir fyrir nauðsynlegt húsnæði 
handa þeim. 

Áfengisvarnanefndir skulu vera ráðgefandi um öll bindindis- og áfengismál 
fyrir sveitarstjórnir, lögreglustjóra, áfengisvarnaráð, ríkisstjórn og aðra þá aðila, 
sem komið geta til greina í því sambandi. Verksvið nefndanna skal að öðru leyti 
ákveðið í reglugerð, sem ráðherra gefur út, að fengnum tillögum áfengisvarnaráðs. 

Dómsmálaráðherra er heimilt að fela félagsmálaráði Reykjavíkur störf áfengis- 
varnanefndar í Reykjavík að nokkru eða öllu leyti. Ráðherra kveður nánara á um 
starfssvið nefndanna að þessu leyti í reglugerð. 

Nú ákveður sveitarstjórn utan Reykjavíkur að stofna félagsmálaráð, og getur 
þá dómsmálaráðherra með sama hætti falið því störf áfengisvarnanefndar að nokkru 
eða öllu leyti. 

31. gr. 
Í öllum skólum, er opinbers styrks njóta, skal fara fram fræðsla um áhrif 

áfengisnautnar. Sérstaka áherzlu skal leggja á að upplýsa, hvaða áhrif ofnautn 
áfengis hefur á líkama mannsins, vinnuþrek, siðferðisþroska hans og sálarlíf, 
á heimili manna, umgengnisvenjur og almenna siðfágun, á fjárhag einstaklinga 
og þjóðarinnar, á öryggi í vandasömu starfi og atvinnu manna almennt. Enn 
fremur skal veita fræðslu um það, hver sé öruggasta leiðin til að forðast ofnauln 
áfengis. 

Fræðslumálastjórninni skal skylt að sjá svo um, að skólarnir eigi þess jafnan 
kost að fá hentugar kennslubækur og kennslukvikmyndir til fræðslu um áhrif 
áfengisnautnar, eftir því sem við á á hverju skólastigi. 

Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um fræðslu samkvæmt þessari 
grein, þar á meðal um fjölda kennslustunda í hverjum skóla.
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32. gr. 

Ríkisstjórnin skal láta auglýsa í skipum, sem annast farþegaflutning með 

ströndum landsins, á veitingahúsum, pósthúsum og símastöðvum og öðrum þeim 

stöðum, sem þurfa þykir, útdrátt úr lögum þessum. 

VIII. KAFLI 

Refsiákvæði. 

33. gr. 

Fyrir brot gegn 3. gr. skal refsa þannig: 

1. Ef áfengi er flutt inn í því skyni að selja það eða veita fyrir borgun, þá varðar 

það sektum: 

Fyrsta sinni .......00000000 00 kr. 10 000— 50 000 

Öðru sinni ........0000000 0 enn — 20 000—100 000 

Þriðja sinni ..........000000 0000. ven ern. — 40 000—-200 000 

Auk þess greiðist í sekt 400 kr. á hvern lítra þess áfengis, sem innflutt er. 

Sé um verulegt brot að ræða, má enn fremur dæma sökunaut í fangelsi, 

og skal það jafnan gert, þegar um margitrekað brot er að ræða. 

Skip skal ávallt vera að veði til tryggingar greiðslu á sektum og málskostn- 

aði, og má kyrrsetja það og selja, að undangengnu fjárnámi, til lúkningar 

hvoru tveggja. 
Flytji skip hingað ólöglega áfengi, svo að telja megi það verulegan hluta 

af farmi þess, er heimilt að gera skipið upptækt handa ríkissjóði með dómi. 

Brot gegn 3. gr. telst fullframið, þegar áfengi það, sem til sölu eða veitinga 

er ætlað, er flutt inn í landhelgi. 

2. Nú þykir eigi sannað, að áfengið sé flutt inn til sölu eða veitinga fyrir borgun, 

svo og þegar skipstjóri ber ábyrgð á broti skipverja, en er ekki við það riðinn 

að öðru leyti, þá varðar það sektum frá 1000—30 000 krónum. Auk þess greið- 

ist í sekt 400 kr. á hvern lítra þess áfengis, sem innflutt er. 

Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfengi verða eign ríkissjóðs. 

34. gr. 

Skýri skipstjóri lögreglustjóra, hreppstjóra eða sérstökum lögsæzlumanni rangt 

frá um áfengi það, er hann hefur meðferðis, eða dragi að skýra frá áfengisbirgð- 

um samkvæmt 4. gr., skal hann sekur um 5000—50 000 kr., liggi ekki þyngri refs- 

ing við broti hans samkvæmt öðrum lagaákvæðum. Skip er að veði fyrir sektum 

og málskostnaði, eins og segir i 33. gr. 1., 3. málsgr. 

Upptækt skal gert það áfengi, sem skotið var undan innsiglun eða vanrækt að 

skýra frá. 

3ð. gr. 

Brot gegn fyrri málsgrein 6. gr. varða refsingu samkvæmt 33. gr. 

Sektarákvæði samkvæmt 33. og 34. gr. gilda einnig um flugvélar og annan 

farkost, formenn þeirra og áhafnir, ef þeir gerast brotlegir við fyrirmæli þess- 

ara laga. 

36. gr. 

Brot gegn 7. gr. og reglugerð samkvæmt 2. málsgr. sömu greinar varða sekt- 

um, 5000—50 000 kr., og skal sökunautur enn fremur sæta fangelsi, ef áfengið hefur 

verið ætlað til sölu eða veitinga fyrir borgun og brot er ítrekað, eða miklar sakir 

eru að öðru leyti.
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37. gr. 
Misbeiti læknir lækningaleyfi sínu til þess að útvega mönnum áfengi til neyzlu, 

með því að láta af hendi áfengi eða áfeng lyf eða lyfseðil á áfengi, án þess að áfengið 
sé nauðsynlegt til lækninga, skal hann við fyrsta brot sæta sektum, 2000—20 000 kr. 
Ítrekað brot varðar sektum, 4000—50 000 kr. 

Sama gildir um lyfsala og þjóna þeirra, ef þeir misnota aðstöðu sína til þess 
að selja mönnum áfengi til neyzlu. 

Sé brot margitrekað eða að öðru leyti stórfellt, skal auk sektar svipta söku- 
naut leyfi til þess að láta af hendi áfengi eða áfengisblöndur eða sefa út áfengis- 
seðla. Lágmark leyfissviptingarinnar skal vera 2 ár. Sé brot svo vaxið, að það falli 
undir ákvæði 2. málsgr. 39. gr., skal beita refsingu samkvæmt þeirri grein. 

38. gr. 
Misnoti veitingamaður, sem leyfi hefur til áfengisveitinga, leyfi sitt með því að 

veita áfengi á öðrum tímum eða á annan hátt en honum er heimilt, eða aðrar vinteg- 
undir, svo og með því að selja eða afhenda áfengi, án þess að neytt sé á staðnum, 
eða hann brýtur á annan hátt fyrirmæli, sem um áfengisveitingar gilda, varðar það 
refsingu samkvæmt 39. gr. og leyfissviptingu samkvæmt 40. gr. 

39. gr. 
Brot gegn ákvæðum 18. gr. varða sektum, 2000—-20 000 krónum. Sé brotið ítrekað, 

varðar það sektum frá 4000—-50 000 krónum. 
Brjóti nokkur oftar ákvæði þessarar greinar eða geri sér að atvinnu sölu eða 

veitingar áfengra drykkja, varðar það, auk sektar, fangelsi, allt að 3 mánuðum. 

40. gr. 
Verði maður, sem leyfi hefur til veitingastarfsemi eða gististaðahalds samkvæmt 

lögum um veitingasölu og gististaðahald o. fl. (nr. 53 20. apríl 1963), sekur um Þrot 
á ákvæðum 18. gr., varðar það refsingu samkvæmt 39. gr. Hafi brotið átt sér stað í 
sambandi við atvinnurekstur hans, skal hann auk refsingarinnar sviptur veitinga- 
leyfi, í fyrsta sinn ekki skemur en einn mánuð, í annað sinn ekki skemur en 3 mán- 
uði og í þriðja sinn að fullu og öllu. 

Þjónustumenn sæta sektum, 500—-10 000 krónum. 

41. gr. 
Brot gegn ákvæðum 16. gr. varða sektum frá 500—5000 kr., nema annað sé 

ákveðið hér á eftir. 

Sala eða veitingar og hvers konar afhending áfengis til ungmenna yngri en 20 
ára varðar sektum frá 1000—-20 000 kr. 

Áfengi, sem ungmenni yngri en 20 ára hafa undir höndum, skal gert upptækt. 

42. gr. 
Brot gegn 1. málsgr. 19. gr. varða sektum, 500—-20 000 kr., og ítrekað brot 1000-- 

40 000 kr. 

Brot gegn 4. málsgr. 19. gr. varða sektum, er nema í fyrsta sinn fimmföldu 
og Í annað sinn tiföldu söluverði þess áfengis, sem ætlað er til ólöglegrar sölu. 
Brjóti nokkur oftar ákvæði þeirrar málsgreinar eða geri sér ólöglega áfengissölu 
að atvinnu, varðar það auk sektar fangelsi allt að 3 mánuðum. Hafi bifreiðarstjóri 
ítrekað gerzt sekur um ólöglega áfengissölu, varðar það hann missi réttar til að
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stjórna bifreið um stundarsakir, þó eigi skemur en 3 mánuði, eða fyrir fullt og 

allt, ef miklar sakir eru eða brot er margítrekað. Áfengi, sem flutt er eða geymt 

ólöglega í bifreið, skal gert upptækt. 
Fjárnám fyrir sektum og kostnaði skal gera í bátum og flutningatækjum, sem 

notuð eru til ólöglegs áfengisflutnings. 
Brot gegn 5. málsgr. 19. gr. varða sektum frá 500—-4000 kr. 

43. gr. 
Brjóti nokkur ákvæði 1. málsgr. 20. gr., varðar það veitingasala, ef það er með 

vitund hans, 500—-10 000 króna sekt og neytanda 500—5000 króna sekt. Þriðja brot 
varðar veitingasala missi veitingaleyfis. 

Brot gegn 2. málsgr. 20. gr. varða félagsstjórn, þjónustumenn og neytendur 

500—-20 000 kr. sektum. 
Brot gegn 3. málsgr. 20. gr. varða sektum frá 500—4000 kr. Áfengi, sem borið 

er ólöglega inn á veitingastað eða út af honum, skal gert upptækt. 
Brot gegn 4. málsgr. 20. gr. varða ungmenni áminningu eða sektum frá 100—500 

kr., en veitingamann sektum frá 800—-6000 kr. 

44. gr. 
Brot gegn 21. gr. varða sektum frá 500—5000 kr., nema þyngri refsing liggi við 

að öðrum lögum. 
Áfengi í vörzlu þeirra, sem brotlegir gerast samkv. þessari grein, skal gert 

upptækt. 

45. gr. 

Brot gegn 22—-24. gr. varða sektum: Fyrsta sinni 1000—5000 kr. Öðru sinni 
2000—-10 000 kr. Auk sektanna kemur stöðu- og réttindamissir svo sem í þeim 

greinum segir. 

46. gr. 
Sá, sem kemur því til leiðar með fortölum eða fjárframlögum, heitum, hótun- 

um eða ráðum sínum, að 3., 6. gr., 1. málsgr., eða 7. gr. þessara laga verði brotin, 
veitir til þess aðstoð í orði eða verki, tekur þátt í gróða af þeim brotum eða að- 
stoðar aðra til að halda þeim gróða, skal, þótt hann verði ekki talinn aðalmaður 
í verknaðinum, sækta sektum, 500—-40 000. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

47. gr. 
Sektir samkvæmt lögum þessum renna allar í Menningarsjóð. 

Gera skal aðför hjá hinum seku til lúkningar sektum samkvæmt lögum þess- 

um, og því aðeins skulu þeir afplána sektir í fangelsi, að fé þeirra hrökkvi ekki 

fyrir þeim. 

48. gr. 
Vinnuskylda má vera samfara afplánun sekta samkvæmt lögum þessum. 

49. gr. 
Fara skal með mál út af brotum á lögum þessum og reglum að hætti opin- 

berra mála.



Nr. 82. 382 2. júlí 1969. 

50. gr. 
Lög þessi skal prenta á íslenzku, dönsku, þýzku, ensku og frönsku, og svo 

mörg eintök, að nægi til að senda umboðsmönnum ríkisins í öðrum löndum. 

51. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1969. 

Gjört í Reykjavík, 2. júlí 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein. 

Nr. 83. R 26. júní 1969. 
BRÁÐABIRGÐALÖG 

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

um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Forsæri IsLANDS 
gjörir kunnugt: Félagsmálaráðherra hefur tjáð mér, að fjárhagserfiðleikar þess lág- 

launafólks innan verkalýðsfélaganna, sem keypt hefur íbúðir þær, sem 
framkvæmdanefnd byggingaráætlunar í Reykjavík hefur látið byggja á 
vegum ríkisins, séu almennt svo miklir, að yfirvofandi sé innan skamms 
nauðungarsala á íbúðunum, ef lánakjörum verði ekki breytt til hagsbóta 
fyrir það. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög, samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar, á þessa leið. 

1. gr. 
Við ákvæði laganna til bráðabirgða bætist nýr stafliður svo hljóðandi: 
3. Lán þau, sem íbúðaeigendum hafa verið veitt, samkvæmt 2. mgr. C-liðar 7. 

gr. laganna og eiga að greiðast upp á árunum 1969 og 1970 skulu greiðast upp með 
jöfnum afborgunum á næstu 6 árum, 1970-—1975, með gjalddaga 1. nóv. ár hvert, í 
fyrsta sinn 1. nóv. 1970. Jafnframt skulu vextir af lánum þessum lækka í 5% p. 2. 
og greiðast 1. nóv. ár hvert, í fyrsta sinn 1. nóv. 1969. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. júní 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a uu 

Eggert G. Þorsteinsson, 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 82—83. Útgáfudagur 7. júlí 1969.
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27. ágúst 1969. 383 Nr. 84. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breyting á lögum nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám. 

Forseti ISLANDS 

gjörir kunnugt: Menntamálaráðherra hefur tjáð mér, að Skólarannsóknir mennta- 
málaráðuneytisins hafi um nokkurt skeið unnið að athugun á framhaldsnámi 
i sagnfræðaskólum fyrir þá, sem lokið hafa landsprófi miðskóla eða gagn- 
fræðaprófi. Nefnd, sem skipuð var 4. júlí s. 1, hefur nú athugað málið nánar, 
haft um það samband við sveitarfélög og skilað tillögum um, að þegar í haust 
verði efnt til slíks framhaldsnáms í tilraunaskyni í samráði við þau sveitar- 
félög, sem lýsa sig reiðubúin til þess að eiga aðild að þessu skólahaldi. 

Gildandi lög um gagnfræðanám gera ekki ráð fyrir framhaldsnámi í 
sagnfræðaskólum. Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkv. 28. gr. 
stjórnarskrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Við lög nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám, bætist: 

jvj
} 

„VII. KAFLI 

Framhaldsdeildir. 

65. gr. 
Heimilt er með leyfi menntamálaráðuneytisins að stofna til allt að tveggja ára 

framhaldsdeildar við gagnfræðaskóla, er taki við nemendum að loknu gagnfræða- 
prófi eða landsprófi miðskóla samkvæmt nánari ákvæðum, er sett verði í reglugerð. 

66. gr. 
Kostnaður við framhaldsdeildir skal greiddur af ríki og sveitarfélögum í samræmi 

við lög nr. 49/1967 um skólakostnað.“ 

ho
 

ga
 li 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. ágúst 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Gylfi Þ. Gislason. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 84. Útgáfudagur 4. september 1969. 
A 48 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 85. 384 4. júlí 1969. 

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 4. júlí 1969 á tillögu menntamálaráðherra um að 
staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76 frá 17. júní 
1968, með áorðnum breytingum: 

1. gr. 
Á eftir 1. málslið 2. töluliðar 43. gr. komi nv setning, svo hljóðandi: 
Þó er einnig heimilt að halda próf í janúarmánuði. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 4. júlí 1969. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 

Nr. 86. i 9. juli 1969. 
AUGLYSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, fór í dag í einkaerindum til útlanda. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 

Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 9. júlí 1969. 

Bjarni Benediktsson.   

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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AUGLÝSING 

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. 

Í forsætisráðuneytinu, 14. júlí 1969. 

Bjarni Benediktsson. 

Birgir Thorlacius. 

22. september 1969. i Nr. 88. 

AUGLYSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76/1958 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 22. þ. m. á tillögu menntamálaráðherra um að stað- 
festa eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum 
breytingum: 

1. gr. 
Í 41. gr. A.a.2. málsgr. falli niður orðin „Skulu þeir stúdentar ... hvorri 

tveggja grískunni“. 
I 41. gr. A.b.2. málsgr. falli niður orðin „Skulu þeir stúdentar ... úr hebreskri 

biblíu (útgáfu Kittels)“. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 22. september 1969. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Árni Gunnarsson.
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FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar föstudaginn 10. október 1969. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 
saman til fundar föstudaginn 10. október 1969. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum, sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma 
nefndan dag til Reykjavíkur, og verður þá Alþingi sett, að lokinni guðsþjónustu í 
Dómkirkjunni, sem hefst kl. 13.30. 

Gjört að Bessastöðum, 24. september 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

Nr. 90. i 20. október 1969. 
AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, 

nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 20. október 1969 á tillögu menntamálaráðherra um 
eftirfarandi breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76 frá 17. júní 1958, með 
áorðnum breytingum: 

1. gr. 
V. kafli B. Læknadeild, 42. og 43. gr., orðist svo: 

42. gr. 

Kennsla, rannsóknir og nám í læknadeild, svo og um stjórn deildarinnar. 

a. Hlutverk deildarinnar. 

1. Kennsla og rannsóknir í læknisfræði og skyldum greinum. 
2. Kennsla læknakandídata eftir því, sem tilefni og ástæður gefast til. 
3. Ráðgjöf um heilbrigðismál fyrir stjórnvöld samkvæmt lögum. 

b. Inntökuskilyrði. 

Adgang að læknisfræðinámi í læknadeild hafa þeir, sem lokið hafa stúdents- 
prófi við íslenzka menntaskóla eða öðru samsvarandi prófi. Deildin getur þó 
sett lágmarkseinkunnir í stúdentsprófi sem skilyrði inntöku. 

Réttur þeirra, er falla á fyrsta árs prófum, til áframhaldandi setu í deildinni 
skal ekki vera meiri en réttur nýstúdenta til inngöngu.
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c. Stjórn deildarinnar. 

Stjórn deildarinnar er í höndum deildarforseta, deildarráðs og deildarfunda. 

Deildarforseti hefur umsjón með störfum deildarinnar, og er í forsæti á 
fundum. Deildarforseta skal kjósa á deildarfundi úr hópi prófessora til tveggja 
ára Í senn. 

Varaforseti skal kosinn á sama hátt til tveggja ára. 

Deildarráð. Deildarforseta til aðstoðar við afgreiðslu mála skal vera 6 manna 
deildarráð. Skulu prófessorar tilnefna 3 fulltrúa úr sínum hópi, dósentar 2 
úr sínum hópi og Félag læknanema annan folltrúa sinn á deildarfundum sem 
fulltrúa í deildarráði. Gildir kosning til tveggja ára. Enginn má sitja í deildar- 

ráði lengur en fjögur ár í senn. Velja skal fulltrúa kennara í deildarráð þannig, 
að þeir annizt kennslu á sem flestum stigum námsins.. 

Fundi skal halda í deildarráði eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði og 
oftar, ef þörf gerist. 

Varadeildarforseta skal heimil seta á fundum ráðsins, og hefur hann þar 

tillögurétt. Sama gildir um formann kennslunefndar og kennslustjóra. Deildar- 
ráð getur kvatt til ráðuneytis sérfræðinga úr hópi kennara. 

Fundir eru því aðeins lögmætir, að minnst 5 af 7 atkvæðisbærum fulltrúum 

i deildarráði séu viðstaddir. 
Deildarráð hefur úrslitavald í öllum málum, er deildina varða, öðrum en 

þeim, er við koma kennslu og kennsluháttum, sbr. 42. gr. d. um kennslunefnd, 
svo og málum, er varða embættaveitingar og veitingu doktorsnafnbóta. Ef 
deildarráð getur ekki útkljáð mál, skal vísa því til deildarfundar. Málum skal 
einnig vísað til deildarfundar, ef deildarforseti eða minnst 3 ráðsmenn óska þess. 

Stúdent sá, sem sæti á í deildarráði, hefur ekki atkvæðisrétt, þegar ráðið 

fjallar um erindi frá heilbrigðisstjórninni. 
Leggja skal greinargerðir frá kennslunefnd fyrir deildarráð til umsagnar. 

Deildarforseti skal síðan leggja slíkar greinargerðir, ásamt umsögn deildarráðs, 
fyrir næsta deildarfund. 

Færa skal nákvæma gerðabók um starf deildarráðs. 

Deildarfundi skal halda minnst tvisvar á ári, í april og nóvember, en oftar ef 
tilefni er til. Enn fremur skal boðað til deildarfunda, ef minnst einn þriðji 
hluti atkvæðisbærra deildarmanna æskir þess. Deildarfundi sitja prófessorar, 
dósentar, lektorar og forstöðumenn vísindastofnana, er lúta læknadeild, svo 

og tveir fulltrúar læknastúdenta, tilnefndir af aðalfundi deildarfélags. 
Prófessorar, forstöðumenn vísindastofnana, fastráðnir dósentar og lektorar, 

sbr. 10. gr. 2. mgr. háskólalaga, svo og fulltrúar stúdenta, hafa atkvæðisrétt. 
Stúdentar hafa þó ekki atkvæðisrétt um embættaveitingar né veitingu doktors- 
nafnbóta. Falli atkvæði jöfn, ræður atkvæði deildarforseta úrslitum. 

Deildarfundi skal boða bréflega með minnst viku fyrirvara. Allir kennarar, 
sem sæti eiga á deildarfundum, eru skyldir til þess að sækja þá. Deildarfundur 

er lögmætur, ef minnst helmingur atkvæðisbærra manna situr fund. 
Deildarfundur hefur úrslitavald í öllum málum, sem varða kennslu, kennslu- 

hætti og breytingar á kennslufyrirkomulagi í deildinni, svo og um embætta- 
veitingar og veitingu doktorsnafnbóta. Deildarfundur hefur og úrslitavald í 
Þeim málum, sem til hans kann að vera vísað frá deildarráði. 

Deildarfundur getur vísað málum til deildarráðs til nánari athugunar og 
umsagnar.
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Deildarforseti skal á deildarfundi gera grein fyrir afgreiðslu mála í 
deildarráði. 

d. Kennslutilhögun. 

Um kennslutilhögun deildarinnar fjalla eftirtaldir aðilar: 
1. Deildarfundir. 
2. Deildarráð. 
3. Deildarforseti. 

4. Kennslunefnd. 

5. Kennslustjóri. 
6. Skrifstofa. 

Kennslustjóri. 

Einn af kennurum deildarinnar er ráðinn sem kennslustjóri gegn sérstakri 
þóknun. Ráðningartími kennslustjóra er eitt ár í senn og miðast við 1. juli. 
Endurrådning er heimil. Veita má kennara undanþágu frá kennsluskyldu á 
fullum launum á meðan hann gegnir stöðu kennslustjóra. 

Störf kennslustjóra: 
1. Samning lestrar og kennsluáætlunar (sbr. 23. grein) í samvinnu við kennara 

deildarinnar, enda staðfesti deildarfundur hana. 

2. Samræming námsefnis, kennslu og prófa. 
3. Leiðbeiningar fyrir stúdenta og kennara. 
4. Skipulag og eftirlit með prófum í samráði við deildina og skrifstofu Há- 

skóla Íslands. 

Kennslunefnd. 

Í kennslunefnd sitja 11 fulltrúar. Þeir eru: Deildarforseti, kennslustjóri, 
6 aðrir kennarar og 3 fulltrúar stúdenta. Skulu kennarar á hverju hinna 6 
kennsluára velja 1 úr sínum hópi í kennslunefnd. Fulltrúar kennara í nefnd- 
inni eru kosnir til tveggja ára í senn. Í fyrsta sinn verða þrír kosnir til eins 
árs og þrír til tveggja ára. Endurkjör er heimilt. Fulltrúar stúdenta eru til- 
nefndir af Félagi læknanema, sem jafnframt ákveður hver þeirra skuli sitja 
eitt ár eða fleiri í nefndinni. Nefndin velur sér formann úr hópi hinna 6 
kosnu kennara. 

Verkefni kennslunefndar: 
1. Stöðug endurskoðun gildandi kennslufyrirkomulags. 
2. Nefndin fylgist með þróun kennslumála hérlendis og erlendis og þá einkum 

Þróun læknakennslu. 

3. Nefndin gerir tillögur um breytingar á kennslu og prófum, ef þörf krefur, 
bæði hvað snertir kennslufyrirkomulag í heild og í einstökum greinum. 

4. Ýmis önnur mál varðandi nám og kennslu. 

Skrifstofa. 
Deildarforseti og kennslustjóri ráða nauðsynlegt skrifstofulið í samráði við 

háskólaritara eftir því sem fjárveitingar leyfa. 

ce. Kennslutími. 

Kennsluárið í læknadeild er samfellt frá 15. september til 15. júní án 
misserisskiptingar, en skipta má árinu milli einstakra kennslugreina eftir því, 
sem þörf krefur. Námsár í deildinni frá innritun til lokaprófs eru 6, en
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heildarnámstími má ekki vera lengri en 8 ár. Undantekningar má veita vegna 
veikinda eða annarra forfalla, lögmætra að dómi deildarfundar. Kennslunefnd 
er heimilt að veita stúdentum, sem lokið hafa prófum a. m. k. fyrstu tveggja 
námsára, eins árs leyfi frá deildinni til annars náms eða rannsóknarstarfa. 

Miða skal leyfið við eitt háskólaár hverju sinni, frá 15. september að telja. 

f. Kennslugreinar. 

Kennslan í hverri námsgrein er miðuð við, að stúdent fái yfirferð yfir öll 
aðalatriði hennar áður en hann skráir sig til prófs í greininni. Kennslan fer 
fram í fyrirlestrum, samtölum, umræðuhópum, með sýningum og verklegum 
æfingum. Kennslustjóri skal sjá um, að kennslan í einstökum greinum verði 
samhæfð heildinni eins og frekast verður við komið, meðal annars með upp- 
rifjun undirstöðugreina í tengslum við kennslu í kliniskum greinum og sam- 
kennslu í þeim. Stúdentar, sem eru í verklegu námi á sjúkradeildum eða 
rannsóknastofum, skulu sitja fræðslufundi þeirra. Enn fremur skulu stúdentar, 
sem lokið hafa prófi annars árs, sækja almenna fræðslufundi kennslusjúkra- 

húsanna. 

Til almennrar læknakennslu teljast þessar greinar: 

1. Efnafræði, lífræn og ólífræn. 

Efnafræði 1. Á fyrsta námsári munnleg undirbúningskennsla í efnafræði, 
aðallega sniðin fyrir stúdenta, sem ekki hafa fengið kennslu í efnafræði 
í lærdómsdeild. Próf er skriflegt í lok nóvember. Einkunn reiknast ekki 
til læknisprófs, en lágmarkseinkunn er nauðsynleg til þess að fá að halda 

áfram námi í efnafræði, líffærafræði og eðlisfræði. 

Efnafræði II. Kennsla er munnleg og verkleg á fyrsta námsári. Í ólif- 
rænni efnafræði eru kennd grundvallaratriði almennrar efnafræði, þar með 
talin höfuðatriði eðlisefnafræðinnar (physical chemistry), frumefnafræði 

og efnabreytingar. Í lífrænni efnafræði eru kennd grundvallaratriði varðandi 

aromatisk og alifatisk efni og gerð grein fyrir þýðingu þeirra í lífefnafræði. 
Próf eru í lok fyrsta námsárs og eru skrifleg og verkleg. Einkunn fyrir 
skriflega prófið er reiknuð til læknisprófs. 

2. Eðlisfræði. 

Eðlisfræði I. Á fyrsta námsári munnleg og verkleg kennsla í eðlisfræði 
(Eðlisfræði I), aðallega sniðin fyrir stúdenta, sem hafa ekki fengið kennslu i 

eðlisfræði í lærdómsdeild. 
Próf er skriflegt í lok nóvember. Einkunn reiknast ekki til læknisprófs, 

en lágmarkseinkunn er nauðsynleg til að fá að halda áfram námi í efna- 

fræði, líffærafræði og eðlisfræði II. 

Eðlisfræði II. (medicinsk fysik). Kennsla er munnleg og verkleg á fyrsta 
námsári. (Eðlisfræði II.) Farið er yfir þau atriði eðlisfræðinnar, sem hafa 

mesta þýðingu í líffræði og eru m. a. nauðsynleg undirstaða náms í lífeðlis- 

fræði. Fjallað er um mælingar og tæki, sem notuð eru í læknisfræði. 

Skriflegt próf er í lok kennsluárs með einkunn, sem reiknast til læknis- 

prófs. 

3. Læknisfræðileg staðtölufræði. 

Kennslan fjallar um þau grundvallaratriði staðtölufræðinnar, sem sér- 

staklega snerta læknisfræði og mat á tölulegum niðurstöðum rannsókna,
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svo sem útreikninga á líkum, tíðni, dreifingu, meðalgildum, frávikum og 
samanburð á slíkum útreikningum. 

Skriflegt próf með lágmarkseinkunn, sem ekki er reiknuð með til læknis- 
prófs, er í lok kennslunnar. 

Erfðafræði. 

Kennslan er munnleg og fer fram á námskeiði. Kennslan fjallar um grund- 
vallarlögmál erfðafræðinnar og þýðingu þeirra fyrir mannerfðir, annars 
vegar eðlilegra eiginleika og hins vegar ýmissa afbrigða og sjúkdóma, sem 
verður fjallað um síðar í náminu. 

Skriflegt próf með lágmarkseinkunn, sem ekki er reiknuð með til læknis- 
prófs, er í lok námskeiðsins. 

Heimspekileg forspjallavísindi. 

Um kennslu í þessari grein vísast til 52. greinar. 

Líffærafræði, vefjafræði og fósturfræði. 

Liffærafræði I. Á fyrsta námsári er kennd líffærafræði beina, vöðva og liða 
og auk þess vefjafræði sömu liffærakerfa (Liffærafræði |). Einnig er kennd 
fósturfræði. Kennslan er munnleg og er skriflegt próf í lok kennsluárs. 
Einkunn reiknast til læknisprófs. 

Liffærafræði II. Á öðru námsári er kennd liffærafræði og vefjafræði 
annarra hluta líkamans, en beina, vöðva og liða. Einnig er kennd svæða- 
lýsing. Kennslan er munnleg og verkleg. Próf er í lok kennsluárs og reikn- 
ast einkunn til læknisprófs. 

Kennsla í líkkrufningum má fara fram að sumarlagi. Verklega kennslan 
í vefjafræði fer fram á öðru námsári. 

Lífefnafræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á öðru námsári. Kennslan er um efnabygg- 
ingu líkamans og þær efnabreyytingar, sem liggja til grundvallar vexti og 
viðhaldi hans. Próf er í lok kennsluárs. Einkunn er reiknuð til læknisprófs. 

Lífeðlisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á öðru námsári, um störf, stjórn og sam- 
hæfingu allra vefja, líffæra og líffærakerfa. Próf er í lok kennsluárs. Einkunn 
er reiknuð til læknisprófs. 

Leitazt skal við að samræma kennsluna í líffærafræði, lífefnafræði og 
lífeðlisfræði. 

Sálarfræði fyrir lækna. 

Kennslan er munnleg og fer fram í tengslum við kennslu í liffæra- og lif- 
eðlisfræði taugakerfisins á öðru námsári. Farið er yfir helztu atriði þróunar- 
sálfræði, persónuleika, skynjun, nám, greind, tilfinningalíf og félagssálfræði 
og byggt á því, sem kennt hefur verið í forspjallavísindum. Próf er í lok 
kennsluárs með lágmarkseinkunn, sem reiknast ekki til læknisprófs. 

Líffærameinafræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á þriðja námsári. Kennslan er um allar helztu 
sjúklegar breytingar í vefjum, líffærum og liffærakerfum, orsakir þeirra, 
myndun, útlit og afleiðingar. Próf er í lok kennsluárs. Einkunn reiknast 
til læknisprófs.



20. október 1969. 391 Nr. 90. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

mk
 

oo
 

Lyfja- og eiturefnafræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á þriðja námsári og fjallar um upptöku, 
áhrif og útskilnað lyfja hjá heilbrigðum og sjúkum. Einnig eru kennd helztu 
atriði eiturefnafræði og helztu atriði varðandi lyfseðlaskriftir. Próf er í lok 
kennsluárs. Einkunn reiknast Hl læknisprófs. 

Sýkla- og ónæmisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á þriðja námsári og fjallar um allar helztu 
sýklategundir, byggingu þeirra, eiginleika og áhrif á vefi líkamans. Farið 
er yfir helztu atriði ónæmisfræðinnar. Próf er í lok kennsluárs. Einkunn 

reiknast til læknisprófs. 

Handlæknisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg. Munnlega kennslan fer fram å fjorda og 
sjötta nåmsåri. Verklega kennslan fer fram å þriðj , fjórða og sjötta náms- 
ári. Verklega kennslan á slysastofu fer fram á sjötta námsári. Kennslan 

fer fram, i nánum tengslum við kennslu í lyflæknisfræði. Kennslan fjallar 
um greiningu og meðferð sjúkdóma, sérstaklega þeirra, sem handlæknis- 

aðgerðum er beitt við. Munnlegi, skriflegt og verklegt próf í handlæknisfræði 

er í lok sjötta árs og reiknast einkunnir til læknisprófs. 

Lyflæknisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg. Munnlega kennslan fer fram á fjórða og 
sjötta námsári, og verklega kennslan á þriðja, fjórða og sjötta námsári. 
Kennslan fer fram í nánum tengslum við kennsluna í handlæknisfræði. 
Kennslan fjallar um greiningu og meðferð sjúkdóma, sérstaklega þeirra, sem 

lyflækningum er heitt við. Munnlegt, skriflegt og verklegt próf í lyflæknis- 
fræði er í lok sjötta árs og reiknast einkunnir til læknisprófs. 

Framhaldskennsla í undirstöðugreinum. 

Á 4.—6 námsári skal fara fram viðbótarkennsla í undirstöðugreinum, svo 

sem lífeðlisfræði, lífefnafræði og fleiri greinum. 
Kennsla fjalli um undirstöðuatriði gagnasöfnunar og nýtingu þessara 

fræða við greiningu og lækningu sjúkdóma. 
Kennslunefnd og kennslustjóri marka þessum kennslugreinum stað og 

tíma í námsskrá, eftir aðstæðum og að fengnum tillögum kennara greinanna. 

Svæfingafræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á fjórða námsári og fer fram í nánum 

tengslum við kennsluna í handlæknis- og lyflæknisfræði. Kennslan fjallar um 

helztu atriði varðandi deyfingar, svæfingar og endurlífgun. Próf er í lok 
fjórða árs. Einkunn reiknast til læknisprófs. 

Augnlæknisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á fjórða námsári. Kennslan er um greiningu 

og meðferð augnsjúkdóma. Próf er í lok fjórða árs og reiknast einkunn 

til læknisprófs. 

Geislalækningafræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á fjórða námsári. Kennslan er um greiningu 

sjúkdóma með röntgenmyndum. Einnig ern kennd undirstöðuatriði geisla- 

meðferðar og geislavarna. Próf er í lok fjórða árs og reiknast einkunn til 

læknisprófs.
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Háls-, nef- og eyrnalækningafræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á fjórða námsári. Kennslan er um greiningu 
og meðferð sjúkdóma í hálsi, nefi og eyrum. Próf er í lok fjórða árs og 
reiknast einkunn til læknisprófs. 

Húð- og kynsjúkdómafræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á fjórða námsári. Kennslan er um greiningu 
og meðferð húð- og kynsjúkdóma. Próf er í lok fjórða árs og reiknast 
einkunn til læknisprófs. 

Barnalæknisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á fimmta námsári. Kennslan er um grein- 
ingu og meðferð barnasjúkdóma. Próf er í lok fimmta árs. Einkunn reiknast 
til læknisprófs. Kennsla í meðferð nýfæddra barna fer fram með náinni 
samvinnu milli barnadeildar og fæðingadeildar. Kennsla í geðsjúkdómum 
barna fer fram í náinni samvinnu milli barnadeildar og geðsjúkdóma- 
deildar. 

Geðlæknisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á fimmta námsári og er um greiningu og 
meðferð geðsjúkdóma. Próf er í lok fimmta árs og reiknast einkunn til 
læknisprófs. Um kennslu í geðsjúkdómum barna, sjá barnasjúkdómafræði. 

Fæðingar- og kvenlæknisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á fimmta ári. Kennslan er um greiningu 
og meðferð kvensjúkdóma. Kennslan í fæðingarfræði er um eftirlit með 
barnshafandi konum, fæðingarhjálp og meðferð kvenna eftir barnsburð. 
Próf er í lok fimmta árs. Einkunn reiknast til læknisprófs. Um kennslu í 
meðferð nýfæddra barna, sjá barnasjúkdómafræði. 

Taugalæknisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á fimmta námsári og fjallar um greiningu 
og meðferð taugasjúkdóma. Próf er í lok fimmta árs. Einkunn reiknast til 
læknisprófs. 

Heimilislæknisfræði. 

Kennslan er verkleg á sjötta námsári og fer fram á væntanlegri heimilis- 
lækningastöð læknadeildar Háskóla Íslands og hjá héraðslæknum eftir því, 
sem um semst. Stúdent tekur þátt í öllum störfum stöðvarinnar og héraðs- 
læknisins. Kennslan miðar að því að veita stúdentum innsýn í störf og 
aðstöðu heimilislækna. Verklegt próf (heimilislæknisvitjun eða klinik) er 
haldið í lok sjötta árs og reiknast einkunn til læknisprófs. 

Félagslæknisfræði. 

Kennslan fer fram á sjötta námsári og er í nánu sambandi við kennslu í 
heilbrigðisfræði, heimilislækningum og endurhæfingu. Kennslan er munnleg 
og verkleg og fjallar meðal annars um skipan heilbrigðismála, þar með 
taldar almannatrygsingar, starfsemi heilsuverndarstöðva og áhrif heimilis 
eða félagslegra aðstæðna á gang sjúkdóma. Próf er í lok sjötta árs og er 
einkunn reiknuð til læknisprófs.
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27. Heilbrigðisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á sjötta námsári og fjallar um helztu atriði 

heilbrigðisfræði, þar með talið sóltvarnir, atvinnusjúkdómar, manneldisfræði 

og áhrif umhverfis. Próf er í lok sjötta árs og reiknast einkunn til læknis- 

prófs. 

28. Endurhæfingarfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg á sjötta námsári. Kennslan fjallar um 

andlega og líkamlega endurhæfingu sjúkra og fer fram í nánu sambandi við 

kennsluna í félagslækningum. Próf er í lok sjötta árs. Einkunn reiknast til 

læknisprófs. 

29. Réttarlæknisfræði. 

Kennslan er munnleg og verkleg og er á sjötta námsári. Próf er í lok sjötta 

árs og er einkunn teiknuð til læknisprófs. 

43. gr. 

Próf í læknadeild. 

Um almenn ákvæði um próf vísast til sjötta kafla reglugerðar um Háskóla 

Íslands. 
Próf í læknadeild eru haldin í lok hvers kennsluárs nema í nokkrum greinum, 

þar sem einkunn reiknast ekki til læknisprófs. Próf geta verið munnleg, skrifleg 

eða verkleg. Kennslustjóri ákveður í samráði við kennara og deildarforseta, hvernig 

prófa skuli, og skal það tilkynnt í upphafi kennsluárs. 
Árangur stúdents í verklegu námi er metinn af þeim kennara, sem kennsluna 

annast. Kennari skilar skriflegum vitnisburði til skrifstofu Háskólans og eru gefnar 

fjórar einkunnir: 1. ágætt, 2. gott, 3. sæmilegt og 4. slæmt. Sá, sem hlýtur einkun- 

ina slæmt, telst ekki hafa lokið verklega náminu og getur ekki sagt sig til prófs. 

Einkunnir fyrir verklegt nám eru skráðar á prófskírteini, en reiknast ekki með 

til lokaeinkunnar. 

Einkunnir í eftirtöldum greinum teljast til aðaleinkunnar við læknispróf: 

Eðlisfræði IH ............0...000.00 0000. % 
Efnafræði I ...........0.0.... 0000. 1 

Líffærafræði Í .............0.. 000 % 

Líffærafræði II ............. 0... 1 

Lífefnafræði ..........00..00 00 1 

Lifeðlisfræði ..........0..0200.0 0000 1 

Liffærameinafræði .........000.. 000. 1 

Lyfja- og eiturefnafræði .......0.00002.0000... 1 

Sýkla- og ónæmisfræði 22.00.0020... % 
Handlæknisfræði ............. HIRÐ 3 

Lyflæknisfræði ...........0..000 000... 3 

Svæfingafræði ........0.00..0000 00. % 

Augnsjúkdómafræði .........0000 0000... 17 

Geislalæknisfræði .........0.0. 000 % 

Háls-, nef- og eyrnasjúkdómafræði .......... 175 

Húð- og kynsjúkdómafræði .......00..0000... 1/5 

Barnasjúkdómafræði ...........0. 000... 1 

Geðsjúkdómafræði .........0020000.. 1 

Kvensjúkdóma- og fæðingafræði ............. 1
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Taugasjúkdómafræði 2... rr Wo 
Heimilislæknisfræði ..........0......... 1 
Heilbrigðisfræði ................... FR 1 
Félagslæknisfræði ..............0........ % 
Réttarlæknisfrædi ...........0.0.... 172 
Endurhæfingarfræði ........... FR 15 

  

Samtals 22 einkunnir 

Deildarrådi er heimilt að fengnum tillögum kennslunefndar að breyta hlut- 
fallstölum einkunna, enda sé það tilkynnt í upphafi kennsluárs. 

Þau próf, sem tekin eru samtímis, skulu skoðast sem prófhluti í merkingu 
68. gr. Stúdent telst ekki hafa staðizt vorpróf fyrsta árs, hafi hann hlotið lægri 
meðaleinkunn en 9 í hinum fjórum prófgreinum eða undir 7 í einhverri þeirra. 
Þó skal hann ekki þurfa að þreyta próf í verklegri efnafræði að nýju. Til þess að 
fá að þreyta skriflegu prófin skal stúdentinn hafa staðizt próf í verklegri efnafræði. 

Stúdent telst ekki hafa staðizt próf í eðlisfræði I, efnafræði I, staðtölufræði, 
erfðafræði og sálarfræði fyrir lækna, nema hann hafi hlotið lágmarkseinkunina 7. 

Nái stúdent ekki tilskilinni lágmarkseinkunn í einhverju prófi, eða prófhluta, 
má hann þreyta þann prófhluta aftur að ári liðnu, enda séu ákvæði um heildar- 
námstíma því ekki til fyrirstöðu. 

Ætlast er til þess, að stúdentar skuli ljúka prófi þegar í nóvember á fyrsta 
námsári og síðan í lok hvers námsárs. Meira en 8 ár mega ekki líða frá skrásetningu 
til lokaprófs, nema stúdent hafi verið veikur eða fengið leyfi deildarinnar til 
rannsóknarstarfa. 

Læknisskoðun. 
Um læknisskoðun læknanema vísast til 33. greinar, en þó með þeim breytingum, 

að læknisskoun skal fara fram árlega. 

2. gr. 
V. kafli D. Heimspekideild, 54. gr., orðist svo: 

54. gr. 

I. Kandidatspróf. 

Að loknu B.A.-prófi í tveimur greinum, Þremur stigum í hvorri, er stúdent 
heimilt að ganga undir kandidatspróf (cand. mag.próf). Kandidatinn skal eigi 
síðar en bremur misserum áður en hann Zengur undir prófið hafa valið sér, í sam- 
ráði við kennara, hæfilega afmarkað svið í aðalgrein, kjörsvið, sem hann kynnir 
sér rækilega. Prófið hefst á ritgerð úr kjörsviði kandídatsins. Eigi má líða meira 
en ár, frá því að kjörsviðsritgerð er skilað, þar til hinn hluti prófsins hefst. 

Kandídatspróf eru þessi: 

a. Kandídatspróf í íslenzku. 

Sá, er leyst hefur af hendi B.A.-próf í íslenzku og annarri grein, getur lesið til 
and. mag.-prófs í íslenzku. Kandídatinn velur sér aðalgrein, málfræði og sögu 
islenzkrar tungu eða íslenzkar bókmenntir, skýring þeirra og sögu, og kjörsvið innan 
hennar. Hin greinin er hliðargrein. 

Heimilt er að áskilja nokkra þekkingu í öðrum norrænum málum og/eða 
bókmenntum, svo og í öðrum sermönskum málum.
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b. Kandídatspróf í sagnfræði. 

Sá, er leyst hefur af hendi B.A.-próf í íslenzku og annarri grein, getur lesið til 

cand. mag-prófs í sagnfræði. Kandídatinn velur sér aðalgrein, sögu og menningar- 

sögu Íslendinga eða almenna sögu, og kjörsvið innan hennar. Hin greinin er hlið- 

argrein. 
Nám í hliðargrein er fólgið í viðbótarnámi í þætti greinarinnar eða tímabili, 

er kandidat velur sér, samkv. reglum, er deildin selur. 

Í aðalgrein er prófið bæði munnlegt og skriflegt, en í hliðargrein aðeins munn- 

legt. Einkunnir eru 5 alls: Meðaleinkunn úr B.A.-prófi, einkunn fyrir heimarit- 

gerð og þrjár einkunnir fyrir prófúrlausnir, tvær í aðalgrein (fyrir skriflega og 

munnlega úrlausn) og ein í hliðargrein. 

c. Kanídatspróf í ensku. 

Sá, er leyst hefur af hendi B.A.-próf í ensku og annarri grein, getur lesið til 

cand. mag.-prófs í ensku. Kandídatinn velur sér aðalgrein, enskt mál, málfræði 

og sögu, eða enskar bókmenntir, skýring þeirra og sögu, og kjörsvið innan hennar. 

Hin greinin er hliðargrein. Hluti af prófi í hliðargrein skal sýna hagnýtt vald 

kandídatsins á ensku máli, í ræðu og riti, og stenzt hann því aðeins prófið, að hann 

hafi hlotið, auk tilskilinnar meðaltalseinkunnar (sbr. 68. gr), hið lægsta eink- 

unnina 7 í þessum hluta prófsins. 

Nám í hliðargrein er fólgið í viðbótarnámi í þætti greinarinnar eða tímabili, 

er kandídat velur sér, samkv. reglum, er deildin setur. 

Prófin eru bæði skrifleg og munnleg, en þó getur deildin ákveðið, fyrir kandídats- 

próf í hverri grein, að í hliðargrein skuli aðeins prófa munnlega eða einungis 

skriflega. Einkunnir eru 5 alls: Meðaleinkunn úr B.A.-prófi, ein einkunn fyrir 

heimaritgerð, sem hefur tvöfalt gildi í sagnfræði, og þrjár einkunnir fyrir próf- 

úrlausnir, tvær í aðalgrein (fyrir skriflega og munnlega úrlausn) og ein i hliðar- 

grein. 
D. Heimilt er að stofna til cand. mag.-pråfa í öðrum greinum, eflir að prófessor 

hefur verið skipaður í greininni. 

II. Meistaraprðf. 

Að loknu B.A.-prófi er stúdent heimilt að ganga undir meistarapróf (mag. 

art.-próf). Hann velur sér að meginvit iðfangsefni eina prófgrein, en innan þeirrar 

prófgreinar nánar afmarkað svið. kjörsvið, er hann skal rannsaka vísindalega. Hann 

skal semja ritgerð um efni úr kjörsviði. Skal kjörsviðsverkefni innt af hendi á 

undan öðrum hlutum prófsins. Auk þess flytur stúdentinn fyr irlestur í heyranda 

hljóði og fær 8 daga til að semja hann. 

Meistarapróf eru þessi: 

, 
a. Meistarapróf í íslenzkum fræðum. 

Sá, er leyst hefur af hendi B.A.-próf í íslenzku og sagnfræði, þrjú stig í hvorri 

grein, getur lesið til meistaraprófs í Íslenzkum fræðum. Prófgreinir eru þrjár: 

málfræði og saga íslenzkrar tungu, íslenzkar bókmenntir, skýring þeirra og saga, 

og saga og menningarsaga Íslendinga 

bh. Meistarapróf í norrænum málum. 

Sá, er leyst hefur af hendi B.A.-próf í norrænum málum, þar af þrjú stig í 

íslenzku, getur lesið til meistaraprófs í norrænum málum. Prófgreinir eru tvær 

málfræði og saga norrænna mála og norrænar bókmenntir, skýring og saga.
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Prófin eru bæði skrifleg og munnleg. Einkunnir eru tvær: ágætlega hæfur 
(admissus cum egregia laude) og hæfur með lofi (admissus cum laude). Stúdent 
stenzt ekki prófið, nema aðalritgerð sé metin til 1. einkunnar og einnig aðrir hlutar 
prófsins samanlagðir. Prófessorar dæma einir um meistarapróf. 

Kandídats- og meistarapróf skulu vera í áföngum, og skal hvor (hver) prófgrein 
vera sérstakur áfangi. Til að standast prófið skal stúdent hljóta tilskilda lágmarks- 
meðaleinkunn samkv. 68. gr. í hvoru (hverju) áfangaprófi. Síðari (síðasti) áfang- 
inn skal ætíð vera próf í kjörsviðsgrein (aðalgrein). 

Við hvert kandidatspróf sérstaklega, svo og við meistarapróf í norrænum mál- 
um, er deildinni á sama hátt heimilt að skipta prófi í aðalgrein í tvo áfanga. 
Nú er prófi í aðalgrein við kandidatspróf skipt í tvo áfanga, og skal þá vera ein 
einkunn, fyrir skriflega og munnlega úrlausn sameiginlega, í hvorum áfanga 
fyrir sig. 

Stúdent skal hafa lokið síðara (síðasta) áfangaprófi eigi síðar en á áttunda 
misseri, talið frá og með því misseri, er hann gengur undir fyrra (fyrsta) áfanga- 
prófið. Ef út af bregður, falla fyrri áfangapróf úr gildi. 

Stúdent er heimilt að ljúka öðrum prófum en prófi í kjörsviðsgrein (aðalgrein), 
áður en hann skilar kjörsviðsritgerð. 

Nánari reglur um námsefni til cand. mag. og mag. art.-prófa setja prófessorarnir 
í hlutaðeigandi greinum. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast gildi við upphafi háskólaársins 1970—71, að 

því er læknadeild varðar (1. gr.), en þegar í stað, að því er heimspekideild varð- 
ar (2. gr.). 

Í menntamálaráðuneytinn, 20. október 1969. 

Gylfi Þ. Gíslason. nn 

Knútur Hallsson. 

Nr. 91. i 4. desember 1969. 

AUGLYSING 

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

Forseti Íslands féllst hinn 2. desember 1969 á tillögu menntamálaráðherra um 
að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands með 
áorðnum breytingum: 

1. gr. 
Fyrirsögn F-liðar V. kafla og fyrirsögn 56. gr. orðist svo: 

„F. VERKFRÆÐI OG RAUNVÍSINDADEILD. 

56. gr. 
Kennsla og nám í verkfræði. og raunvísindadeild, svo og um stjórn deildar- 

innar.“
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2. gr. 
Á eftir b-lið 56. greinar komi nýr c-lidur, á þessa leið: 

Stjórn deildarinnar. 

Stjórn deildarinnar er falin deildarfundum, deildarráði og deildarforseta. 

Á deildarfundum eiga sæti prófessorar, fastráðnir dósentar og lektorar svo og 

forstöðumenn vísindastofnana er lúta deildinni. Enn fremur eiga þar sæti tveir 

fulltrúar stúdenta, tilnefndir af aðalfundi deildarfélags, annar úr hópi verkfræði 

stúdenta og hinn úr hópi BA-stúdenta. Þá ákveður deildin, að dósentar, sem ráðnir 

voru til kennslu fyrir gildistöku laga nr. 22/1969, og tveir fulltrúar aðjunkta eigi 

sæti á deildarfundum. Aðra kennara skal boða á deildarfundi, þegar fjallað er sér- 

staklega um kennslugreinar þeirra. Eiga þeir kost á að taka þátt í umræðum, en 

atkvæðisrétt hafa þeir ekki. 
Deildarfundur hefur úrslitavald í málefnum deildarinnar. Hann kýs deildar- 

forseta ásamt varaforseta úr hópi prófessora til tveggja ára og að fengnum tillög- 

um frá stjórnarnefndum skora (sbr. lið b) kýs hann formenn þeirra til eins árs. 

Deildarfundir skula haldnir reglulega tvisvar á ári, annar að jafnaði í septem- 

ber og hinn í maí. Auk þess skulu deildarfundir haldnir ef 1) deildarráð gerir um 

það sérstaka samþykkt, 2) fullur helmingur þeirra, er sæti eiga á deildarfundi, 

sendir deildarforseta skriflega ósk um það, 3) deildarforseti telur nauðsyn til bera. 

Deildarforseti boðar deildarfundi, stýrir þeim og sér um, að haldin sé fundargerða- 

bók. 
Milli deildarfunda fara deildarráð og deildarforseti með ákvörðunarvald i 

málefnum deildarinnar og annast venjuleg stjórnunarstörf. Deildarráð hefur sam- 

band við stjórnarnefndir skora og felur þeim verkefni. 

Skorir. 

Deildin skiptist eftir kennslugreinum í fjórar skorir: 

1. Stræðfræðiskor. 
2. Eðlisfræðiskor. 
3. Verkfræðiskor. 
4. Náttúrufræðiskor. 

Skipting kennslugreina milli skora er ákveðin á deildarfundi á vori og skal 

tilgreind í kennsluskrá. 

Fyrir hverri skor er stjórnarnefnd. Í henni eiga sæti eftirfarandi kennarar Í 

þeim kennslugreinum, sem heyra undir skorina, 1) prófessorar, 2) fastráðnir 

dósentar og lektorar, 3) dósentar, sem ráðnir voru til kennslu fyrir gildistöku laga 

nr. 29/1969, og 4) aðjunktar. Enn fremur á þar sæti einn fulltrúi stúdenta. Nú fer 

kennari með kennslu í greinum, sem heyra undir tvær skorir eða fleiri, og ákveður 

þá deildarfundur í hvaða stjórnarnefnd kennarinn á sæti. Heimilt er deildarfundi að 

ákveða, að slíkur kennari sitji í fleiri en einni stjórnarnefnd, ef kennsla hans í 

hlutaðeigandi skor er mjög veruleg eða telst sérstaklega mikilvæg. Sé þá um leið 

ákveðið, í hvaða skor hann er kjörgengur Hl formennsku. 

Stjórnarnefnd gerir tillögu til deildarfundar um nefndarformann úr hópi fast- 

ráðinna kennara. Deildarforseti getur ekki verið formaður stjórnarnefndar, en á 

rétt til fundarsetu í sérhverri stjórnarnefnd. 

Formaður stjórnarnefndar getur með samþykki nefndarinnar ákveðið að bæta 

í hana ákveðnum kennurum um tiltekinn tíma. 

Stjórnarnefnd er deildarráði til ráðuneytis, með sérstöku tilliti til mála, er eink- 

um varða viðkomandi skor, og gerir hún tillögu samkvæmt ósk deildarráðs, eða 

ef nefndinni sjálfri þykir ástæða til.
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Stjórnarnefndir skulu leitast við að fylgjast með almennri þróun í meðferð 
hlutaðeigandi kennslugreina á sambærilegum stigum erlendra kennslustofnana. 

Deildarráð. 
Í deildarráði eiga sæli: 1) deildarforseti, 2) formenn stjórnarnefnda skora og 

5) þeir tveir fulltrúar aðjunkta, sem sæti eiga á deildarfundum og 4) þeir tveir 
fulltrúar stúdenta, sem sæti eiga á deildarfundum. Þó skal aðeins annar stúdent- 
anna taka þátt í atkvæðagreiðslu hverju sinni. 

Nytt deildarráð tekur til starfa í upphafi háskólaárs. 
Deildarforseti boðar fundi deildarráðs, stýrir þeim og sér um að haldin sé 

fundargerðabók. 
Hlutverk deildarráðs er auk þess, sem um getur í lið a, að vinna að samræm- 

ingu námsefnis og prófa, semja kennslu- og stundaskrár og leiðbeiningar fyrir 
kennara og stúdenta og gera áætlanir um fjár- og húsnæðisþarfir deildarinnar. Deild- 
arráð getur falið sérstökum nefndum með fulltrúum bæði frá deildinni og öðrum 
aðilum að vinna að tilteknum verkefnum, sem einkum verða framtíð deildarinn- 
ar. Með samþykki rektors skulu slík nefndarstörf vera launuð. 

Námsnefnd. 

Hlutverk námsnefndar er að fylgjast með öllum aðbúnaði í deildinni til kennslu 
og náms og gera lillögur til úrbóta, ef hún telur þess þörf. Jafnframt skal náms- 
nefndin semja umsagnir um tillögur, er lúta að námsskipan og öðrum málum, er 
bæði varða kennara og stúdenta. 

Í námsnefnd er deildarforseti sjálfkjörinn í forsæti. Auk þess eiga sæti í nefnd- 
inni einn fastur kennari kosinn af deildarfundi, einn fulitrúi úr hópi verkfræði- 
stúdenta og annar úr hópi B.A.-stúdenta kosnir af menntamálanefnd stúdentaráðs 
samkvæmt tilnefningu deildarfélags. Varamenn eru varaforseti deildarinnar, einn 
fastur kennari og tveir stúdentar, kjörnir á sama hátt og aðalmenn. Aðalmenn og 
'—ramenn skulu kjörnir til eins árs í senn. Skal kosning fara fram í maí, en kjörið 
gilda frá upphafi næsta háskólaárs. 

Námsnefnd er heimilt að kveðja á fundi sína fleiri fulltrúa stúdenta og kenn- 
ara, ef þurfa þykir, en ekki hafa þeir atkvæðisrétt. Nú fjallar námsnefnd um sér- 
stakt kennslusvið eða grein og skulu þá kennarar og fulltrúar þeirra stúdenta, er 
málið varðar, kvaddir á fund nefndarinnar til að gera grein fyrir sjónarmiði sínu. 

Námsnefnd skal koma saman einu sinni á misseri hið minnsta og enn frem- 
ur, ef einhverjir tveir nefndarmenn æskja þess. Auk þess er formanni nefndarinnar 
heimilt að kveðja nefndina til fundar, ef hann telur þess þörf. 

Kennarafundir. 

Boða skal til almenns kennarafundar í deildinni a. m. k. einu sinni á ári og 
slýrir deildarforseti fundi. 

Eftir þessa breytingu verður núverandi c-lidur 56. greinar (Námsefni) d-liður 
og núverandi d-liður (Námstími o. fl.) e-liður. 

3. gr. 
Hvarvetna í reglugerðinni, þar sem ræðir um „verkfræðideild“, komi í staðinn 

orðin „verkfræði. og raunvísindadeild“. 

4. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinn, 4. desember 1969. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius.
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FORSETABRÉF 

um frestun Alþingis. 

Forseti ISLANDS 
gjörir kunnugt: Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra um- 

boð til þess að fresta um sinn fundum Alþingis, 90. löggjafarþings, frá 19. 

desember 1969 eða síðar, ef henta þykir, enda verði þingið kvatt til fundar 

á ný eigi síðar en 12. janúar 1970. 

Gjört að Bessastöðum, 19. desember 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Bjarni Benediktsson. 

12. desember 1969. . Nr. 93. 

LÖG 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Forserr 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 1970 með viðauka eftirtalin 

gjöld til ríkissjóðs: 

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

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

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 12. desember 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
  

Magnús Jónsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 53 13. maí 1966, um vernd barna og ungmenna. 

Forseti ISLANDS 

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

1. gr. 
Aftan við 6. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Með sama hætti getur ráðherra heimilað, ef sveitarstjórn óskar þess, að störf 

barnaverndarnefndar í sveitarfélagi utan Reykjavíkur verði falin félagsmálaráði 
að nokkru eða öllu leyti, þar sem sveitarstjórn ákveður stofnun slíks félagsmálaráðs. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. desember 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) HR 
Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 95. . 23. desember 1969. 

LOG 
um breyting á lögum nr. 86 31. desember 1963, 

um stofnun happdrættis fyrir Ísland. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
a-liður 1. gr. orðist svo: Hlutatalan má ekki fara fram úr 65 000, er skiptist 

í 12 flokka á ári hverju, og skal dráttur fara fram fyrir einn flokk í mánuði 
hverjum, dráttur fyrsta flokks í janúarmánuði og tólft flokks í desembermánuði. 
Heimilt er að gefa út fjóra flokka hlutamiða, E, F, G og H flokk, sem tengjast við 
númer þau, sem heimilt er að gefa út samkvæmt ákvæðum þessa stafliðs. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 25 23. apríl 1969. 

Gjört í Reykjavík, 23. desember 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson. 
  

Stjórnartíðindi A, nr. 85—95. Útgáufdagur 29. desember 1969.
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AUGLÝSING 
4 

um staðfestingu forseta Íslands á reglugerð um Stjórnarráð Íslands. 
2 Ki ten en n 

Forseti Íslands hefur hinn 31. desember 1969 samkvæmt tillögu forsætisráð- 
herra staðfest svo hljóðandi reglugerð um Stjórnarráð Íslands. 

1. gr. 
Stjórnarmálefni ber undir ráðuneyti eftir ákvæðum reglugerðar þessarar. 

2. gr. 
Forsætisráðuneyti fer með mál, er varða: 

1. Stjórnskipan lýðveldisins og stjórnarfar almennt. 
2. Embætti forseta Íslands og embættisbústað. 
3. Ríkisráð Íslands. 
4. Alþingi. 
5. Skipun ráðherra og lausn. 
6. Skiptingu starfa milli ráðherra og ráðuneyta. 
7. Ríkisstjórn og Stjórnarráð Íslands í heild, þar á meðal ráðstöfun skrifstofuhúsa 

og gestahúsa ríkisstjórnarinnar. 
8. Fána Íslands og ríkisskjaldarmerki. 
9. Hina íslenzku fálkaorðu og önnur heiðursmerki. 

10. Þingvelli og Þingvallaþjóðgarð. 
11. Embætti húsameistara ríkisins. 
12. Embætti blaðafulltrúa ríkisstjórnarinnar. 
13. Efnahagsstofnun og verkefni hennar, sbr. IT. kafla laga nr. 66/1966. 

3. gr. 
Dóms- og kirkjumálaráðuneyti fer með mál, er varða: 

1. Lögsagnarumdæmi, dómaskipan, dómstóla, aðra en Félagsdóm, réttarfar og mál- 

flutningsmenn. 
2. Meðferð ákæruvalds, er það ber undir dómsmálaráðherra að lögum, og eftirlit 

með framkvæmd ákæruvalds annars. 
3. Framkvæmd refsingar, fangahús og vinnuhæli, reynslulausn refsifanga, náðun 

og uppgjöf sakar, uppreist æru, fangahjálp og framsal sakamanna. 
4. Lögreglu og lögsæzlu. 
5. Bifreiðaeftirlit og umferð. 
6. Gæzlu landhelgi og fiskimiða, sjómælingar og sjókortagerð. 

A 49 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Eftirlit með innflutningi, framleiðslu, sölu og meðferð skotvopna, skotfæra og 
sprengja. 
Framkvæmd áfengislöggjafar, sem eigi ber undir annað ráðuneyti. 
Skipströnd og vogrek. 

. Eftirlit með útlendingum. . 
. Öryggisgæzlu á vinnustöðum og Öryggiseftirlit ríkisins. 

Vegabréf, önnur en diplomatisk vegabréf. 
Sifjarétt, erfðarétt, persónurétt, yfirfjárráð og eignarréttindi. 
Eignarrétt og afnotarétt fasteigna, sbr. lög nr. 19 6. apríl 1966. 

- Ríkisborgararétt. 
Prentfrelsi og prentrétt. 
Mannréttindi. 
Kjör forseta Íslands, kosningar til Alþingis, þjóðaratkvæði og aðrar almanna- 
kosningar, sem eigi ber undir annað ráðuneyti. 
Utgáfu Stjórnartíðinda, lagasafns og Lögbirtingablaðs. 
Staðfestingu á skipulagsskrám sjóða og stofnana, eins og tíðkazt hefur. 

- Happdrætti, veðmálastarfsemi, hlutaveltur, getraunir og almennar fjársafn- 
anir. 
Mælitæki og vogaráhöld. 

. Niðurjöfnunarmenn sjótjóns, fasteignasölu, dómtúlka og skjalaþýðendur. 
Almannavarnir. 

5. Kirkjumál og safnaða, þar á meðal embætti biskups og skipan prestakalla. 
Grafreiti og útfararstofnanir, þar á meðal bálstofur. 

4. gr. 
Félagsmálaráðuneyti fer með mál, er varða: 

Stjórn sveitarfélaga og sýslna, þar á meðal: 

1. Sveitarstjórnarkosningar og sýslunefnda, mörk sveitarfélaga, tekjustofna 
sveitarfélaga, Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, Lánasjóð sveitarfélaga, aðstoð við 
landakaup sveitarfélaga og Bjargráðasjóð Íslands. 
Framfærslu og sveitfesti. 
Brunavarnir og Brunamálastofnun ríkisins. 
Skipulag, skipulagsstjórn ríkisins og embætti skipulagsstjóra. 
Samband íslenzkra sveitarfélaga. U

t
 

Co
 
ID
 

. Íbúðarhúsnæði, þar á meðal: 

1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, framkvæmdanefndir byggingaáætlana, bygs- 

ingasjóð ríkisins, lán húsnæðismálastjórnar, vísitölulán veðdeildar Lands- 
banka Íslands, launaskatt og sparnað til íbúðabygginga í þéttbýli, Bygginga- 
sjóð aldraðs fólks og útrýmingu heilsuspillandi húsnæðis. 

2. Verkamannabústaði, byggingasjóð og byggingafélög verkamanna og bygs- 
ingasamvinnufélög. . 

3. Byggingu leiguíbúða á vegum sveitarfélaga, Öryrkjabandalags Íslands og 
elliheimila. 

4. Sambýli í fjölbýlishúsum. 

Vinnu, þar á meðal: 

1. Stéttarfélög launþega og atvinnurekenda, kjararannsóknir, vinnudeilur, 
sáttasemjara og sáttastörf í vinnudeilum og Félagsdóm.
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IT. 

TIL. 

2. 

3. 

St
 

Skráning atvinnulausra, vinnumiðlun, atvinnujöfnun, hagræðing á vinnu- 
markaði, Atvinnujöfnunarsjóð og atvinnubætur. 
Endurhæfingu læknisfræðilesa og starfslega, vegna skertrar starfshæfni, 
endurhæfingarstöðvar, styrktarsjóði vangefinna, fatlaðra og blindra svo og 
erfðafjársjóð. 
Orlof, heimilishjálp og orlofssjóð húsmæðra. 
Atvinnuleyfi útlendinga. 

5. gr. 
Fjármálaráðuneyti fer með mál, er varða: 

. Hið almenna ráðuneyti. 

Fjármál ríkisins, að því leyti sem þau eru ekki fengin öðrum aðiljum. 
Eignir ríkisins, þar á meðal verðbréf og hlutabréf, svo og fyrirsvar þeirra 
vegna, meðal annars að því er tekur til stjórnar fyrirtækja í eigu ríkis- 
ins að öllu leyti eða nokkru, nema lagt sé til annars ráðuneytis. 
Framkvæmdasjóð ríkisins og Jöfnunarsjóð ríkisins. 
Skatta og tolla, tollgæzlu og tollvörugeymslur. 
Rekstur verzlunar á vegum ríkissjóðs, þar á meðal Áfengis- og tóbaks- 
verzlun ríkisins og Innkaupastofnun ríkisins. 
Ríkislán og hvers konar lántökur ríkisstofnana, er A-hluti ríkisreiknings 

tekur til, sbr. lög nr. 22/1966. 
Ríkisskuldabréf og rikisábyrgðir. 
Launamál starfsmanna ríkisins, þar á meðal eftirlaun ríkisstarfsmanna 
og ekkna þeirra. 
Réttindi ríkisstarfsmanna og skyldur. 
Lifeyrissjóði. 
Fasteignaskráning og fasteignamat. 
Ríkisféhirzlu og ríkisbókhald. 
Eftirlit með innheimtumönnum ríkissjóðs. 

Endurskoðendur og framkvæmd bókhaldslaga. 

Ríkisendurskoðun. 

Endurskoðun reikningsskila embætta, ríkisstofnana og sjóða í vörzlu ríkis- 
ins. 
Umsjón og eftirlit með endurskoðun á reikningsskilum ríkisstofnana, er 

endurskoðendur þeirra eru skipaðir eða kosnir samkvæmt sérstökum lögum. 
Eftirlit með opinberum sjóðum samkvæmt lögum nr. 20/1964. 
Eftirlit með rekstri ríkisstofnana lögum samkvæmt, sbr. II. kafla laga nr. 

61/1931 og 82. gr. laga nr. 52/1966. 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun. 

Undirbúning og samning fjárlaga. 
Greiðslur umfram fjárlagaheimildir. 
Framkvæmda- og fjáröflunaráætlanir ríkisins. 
Húsaleigu- og bifreiðamál ríkisins. 
Almennar umbætur í ríkisrekstri.
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6. gr. 
Hagstofa Íslands fer með mál, er varða: 

Almenna tilhögun og framkvæmd opinberrar hagskýrslugerðar. 
Söfnun gagna um landshagi, úrvinnslu þeirra og útgáfu hagskýrslna, sbr. lög 
nr. 24/1913. 
Vísitölu- og verðlagsuppbótarmál. 
Kauplagsnefnd. 
Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar. 
Þjóðskrá og almannaskráning, fyrirtækjaskráning og hliðstæð verkefni. 
Skýrslur og úrskurði í þágu opinberra aðilja, svo sem verið hefur. 
Álitsgerðir og útreikninga til undirbúnings efnahagsráðstöfunum eftir nánari 
ákvörðun ráðherra. 
Almenna upplýsingaþjónustu, svo sem tíðkazt hefur. 

7. gr. 
Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneyti fer með mál, er varða: 

Almenn heilbrigðismál, heilsugæzlu og heilsuvernd. 
Læknaskipan. 
Embætti landlæknis og Læknaráð Íslands. 
Sjúkrahús og heilsuhæli. 
Hjúkrunar- og elliheimili. 
Lyf og lyfsala. 
Eiturefni og hættuleg efni. 
Áfengisvarnir og bindindisstarfsemi. 
Hvers konar tryggingar og vátryggingarstarfsemi. 
Tryggingastofnun ríkisins. 

8. gr. 
Iðnaðarráðuneyti fer með mál, er varða: 

Iðju, iðnað og iðnþróun, Iðönþróunarráð, Iðnaðarmálastofnun Íslands, Rann- 

sóknastofnun iðnaðarins og Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins. 
Orku, orkuvirkjun, orkuvirki, Orkustofnun og Orkusjóð, sbr. orkulög nr. 58/ 
1967, lög nr. 59/1965 um Landsvirkjun og lög nr. 60/1965 um Laxárvirkjun. 

Námur og námarekstur. 
Niðursuðu og niðurlagningu sjávarafurða. 
Réttindi á sviði iðnaðar, sbr. lög nr. 102/1961, einkaleyfi, vörumerki og mynstur. 
Sementsverksmiðju ríkisins, Landssmiðju, Ríkisprentsmiðjuna Gutenberg, Sild- 
arniðursuðuverksmiðju ríkisins og Kísiliðjuna h/f. 
Iönlánasjóð og Iðnaðarbanka Íslands h/f. 
Hinn norræna iðnþróunarsjóð fyrir Ísland. 

9. gr. 
Landbúnaðarráðuneyti fer með mál, er varða: 

Landbúnað og ræktun, þar með talin skógrækt. 
Landnám ríkisins og landgræðslu. 
Fræöflun og fóðurs. . 
Veiði í ám og vötnum svo og önnur veiðimál, er eigi ber undir annað ráðuneyti.
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Áveitur og fyrirhleðslur. 
Loðdýrarækt. 
Eyðingu refa og minka. 
Dýralækna og varnir gegn búfjársjúkdómum. 
Búfjártryggingar. 
Þjóðjarðir og kirkjujarðir. 
Mat, verðskráningu, sölu og dreifingu landbúnaðarafurða svo og útflutnings- 

bætur landbúnaðarafurða. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins. 
Rannsóknastofnun landbúnaðarins. 
Mjólkurbú. 
Grænmetisverzlun landbúnaðarins. 

- Bændaskóla og Garðyrkjuskóla ríkisins. 
. Búnaðarfélag Íslands og búnaðarfélög. 

Búreikningaskrifstofu ríkisins. 
Áburðarverksmiðju ríkisins og Áburðarsölu ríkisins. 
Vélasjóð. 

. Búnaðarbanka Íslands. 

. Jarðeignasjóð ríkisins, Framleiðnisjóð svo og fjárfestingar- og lánasjóði land- 
búnaðarins. 

10. gr. 
Menntamálaráðuneyti fer með mál, er varða: 

. Kennslu og skóla, þ. á m. Háskóla Íslands, menntaskóla, gagnfræðastigsskóla 
og barnaskóla. Enn fremur kennaraskóla, tækniskóla, sjómannaskóla, vélskóla, 

matsveina- og veitingaþjónaskóla, iðnfræðsluskóla, húsmæðraskóla, verzlun- 
arskóla, tónlistarskóla, myndlistarskóla, leiklistar- og listdansskóla, heyrn- 

leysingjaskóla, blindraskóla, svo og aðra skóla og námsstofnanir, sem ekki eru 
sérstaklega falin öðru ráðuneyti. Almenna fræðslustarfsemi, þ. á m. náms- 
flokka og bréfaskóla. Lánasjóð íslenzkra námsmanna og námsstyrki, þ. á m. 
styrki til erlendra námsmanna. Ríkisútgáfu námsbóka. Fræðslumyndasafn rík- 
isins. 
Vísindastarfsemi, fræðistörf og rannsóknastofnanir, sem ekki ber undir önnur 

ráðuneyti, þ. á m. Náttúrufræðistofnun Íslands, Tilraunastöð háskólans í meina- 
fræði, Handritastofnun Íslands, Rannsóknaráð ríkisins og Vísindasjóð. 
Söfn, þ. á m. Landsbókasafn, Háskólabókasafn, almenningsbókasöfn, lestrar- 

félög, Þjóðminjasafn, byggðasöfn, Þjóðskjalasafn, héraðsskjalasöfn, náttúru- 
gripasöfn, Listasafn Íslands, Listasafn Einars Jónssonar, Ásgrímssafn og önn- 
ur listasöfn. 
Listir. Þjóðleikhús, leikfélög og aðra leiklistarstarfsemi, Sinfóníuhljómsveit 

Íslands og aðra tónlistarstarfsemi. Listsýningar og aðra listkynningu innan 
lands og utan. Listamannalaun. Menntamálaráð Íslands. Rithöfundasjóð Ís- 
lands. Stuðning við bókmenntir og útgáfustarfsemi. Kvikmyndir. 
Ríkisútvarp (hljóðvarp og sjónvarp). 
Höfundarétt. 
Mannanöfn, bæjanöfn, örnefni, Íslenzka málnefnd. 
Félagsheimili og félagsheimilasjóð. 
Æskulýðsstarfsemi, Æskulýðssamband Íslands, Ungmennafélag Íslands, íþróttir, 

Íþróttasamband Íslands, Íþróttasjóð. Aðra félagsstarfsemi á sviði menningarmála, 
þ. á m. Kvenfélagasamband Íslands.
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Vernd barna og ungmenna, Barnaverndarráð Íslands og barnaverndarnefndir. 
Náttúruvernd, minjar og þjóðgarða, aðra en Þingvelli. 
Fuglafriðun og fuglaveiðar. Dýravernd. Friðun hreindýra og eftirlit með þeim. 
Skemmtanaskatt, annað en innheimtu. 

11. gr. 
Samgönguráðuneyti fer með mál, er varða: 

Vegi og vegagerð. 
Vita, hafnir, Hafnabótasjóð og sjóvarnargarða. 
Flug og flugvelli. 
Siglingar. 
Skipulag samgangna á landi, í lofti og á sjó. 
Rekstur flutningatækja á vegum ríkisins. 

Eftirlit með skipum, Skipaskoðun ríkisins, skipamælingar, skráning skipa, lög- 
skráning sjómanna og atvinnuréttindi þeirra. 
Veðurstofur. 

Ferðalög, veitingahús, ferðaskrifstofur, umferðarmiðstöðvar og Ferðamálasjóð. 
Landmælingar. 

. Póst og síma svo og önnur fjarskipti. Ð =) 

12. gr. 
Sjávarútvegsráðuneyti fer með mál, er varða: 

Sjávarútveg. 
Friðun og nýtingu fiskimiða. 

Hafrannsóknastofnunina og Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins. 
Mat sjávarafurða. 

Fiskifélag Íslands, Fiskimálaráð, Síldarútvegsnefnd og Verðlagsráð sjávarút- 
vegsins. 

Aflalryggingarsjóð sjávarútvegsins, Fiskimálasjóð,  Fiskveiðasjóð Íslands, 
Styrktar- og lánasjóð fiskiskipa, Stofnfjársjóð fiskiskipa, Tryggingasjóð fiski- 
skipa og Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins. 
Sildarverksmiðjur ríkisins og Tunnuverksmiðjur ríkisins. 

13. gr. 
Utanríkisráðuneyti fer með mál, er varða: 

Skipti forseta Íslands og annarra þjóðhöfðingja. 
Sendiráð og ræðismannsskrifstofur Íslands erlendis. 
Sendiráð og ræðismannsskrifstofur erlendra ríkja á Íslandi. 
Skipti við erlend ríki. 
Réttindi Íslendinga og íslenzka hagsmuni erlendis. 
Samninga við önnur ríki og gerð þeirra. 

Aðild Íslands að alþjóðlegum samtökum, stofnunum, ráðstefnum og fundum, er 
varða opinbera hagsmuni og eigi ber undir annað ráðuneyti, samkvæmt ákvæð- 
um þessarar reglugerðar eða eðli máls. 
Diplomatisk vegabréf, þjónustuvegabréf og áritun vegabréfa. 
Kynningu Íslands og íslenzkra efna með öðrum þjóðum, nema slík mál séu 
lögð til annars ráðuneytis.
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Framkvæmd varnarsamnings Íslands og Bandaríkjanna, þar á meðal innan 

marka varnarsvæðanna lögreglumál, dómsmál, tollamál, póst- og símamál, flug- 

mál, radarstöðvamál, heilbrigðismál, félagsmál og önnur þau mál, er leiðir af 

dvöl hins erlenda varnarliðs í landinu, sbr. lög nr. 106 17. desember 1954 um 

yfirstjórn mála á varnarsvæðunum o. fl. 

14. gr. 
Viðskiptaráðuneyti fer með mál, er varða: 

Verzlun og viðskipti, þar á meðal útflutningsverzlun og innflutningsverzlun. 
Undirbúning og framkvæmd viðskiptasamninga. 
Skipti Íslands við alþjóðleg efnahags- og viðskiptasamtök og fjármálastofnanir. 

Gjaldeyri. 
Seðlabanka Íslands, aðra banka og sparisjóði, sem eigi ber undir annað ráðu- 

neyti. 

Gjaldmiðil og myntsláttu. 
Verðskráningu og verðlag, nema lögð séu til annars ráðuneytis. 
Hlutafélög, samvinnufélög og önnur félög um verzlun eða annan atvinnu- 

rekstur. 
Verzlunarskrár og firmu. 
Vörusýningar erlendis. 

15. gr. 
Málefni, sem eigi er getið í 2.—14. gr., skulu lögð til ráðuneytis, þar sem þau 

eðli sínu samkvæmt eiga heima, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 73/1969. 

16. gr. 
Nú leikur vafi á, hvaða ráðuneyti skuli með mál fara, og sker forsætisráð- 

herra þá úr. 

17. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 8. gr. laga nr. 73/1969, öðlast gildi 1. 

janúar 1970. 

Í forsætisráðuneytinu, 31. desember 1969. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Birgir Thorlacius.
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AUGLÝSING 

um skipting starfa ráðherra. 

Eftir tillögu forsætisráðherra og samkvæmt 15. gr. stjórnarskrárinnar hefur 
forseti Íslands í dag sett eftirfarandi ákvæði um skipting starfa ráðherra: 

1. Bjarni Benediktsson fer með forsætisráðuneytið. 

2. Eggert G. Þorsteinsson fer með sjávarútvegsráðuneytið og heilbrigðis- og trygg- 
ingarmálaráðuneytið. 

3. Emil Jónsson fer með utanríkisráðuneytið og félagsmálaráðuneytið. 

4. Gylfi Þ. Gíslason fer með menntamálaráðuneytið og viðskiptaráðuneytið. 

. Ingólfur Jónsson fer með landbúnaðarráðuneytið og samgönguráðuneytið. 5 

6. Jóhann Hafstein fer með dóms- og kirkjumálaráðuneytið og iðnaðarráðu- 
neytið. 

7. Magnús Jónsson fer með fjármálaráðuneytið og Hagstofu Íslands. 

Með úrskurði þessum falla úr gildi eldri ákvæði um skipting starfa ráðherra. 

Forsætisráðuneytið, 31. desember 1969. 

Bjarni Benediktsson. 
  
Birgir Thorlacius. 

  

Stjórnartíðindi A, nr. 96—97. Útgáfudagur 31. desember 1969.



STJÓRNARTÍÐINDI A 19 — 1969 
  
  

19. desember 1969. 409 Nr. 98. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi samkomulag milli 

Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um breyting á Norður- 

landasamningnum frá 6. febrúar 1931 um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði 

um hjúskap, ættleiðingu og lögráð. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða með auglýsingu í Stjórnartíðindum, að 

samkomulag það, sem undirritað var í Stokkhólmi 3. nóvember 1969 milli Íslands, 

Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar og prentað er sem fylgiskjal með 

lögum þessum og fjallar um breyting á Norðurlandasamningnum frá 6. febrúar 

1931 um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð og 

staðfestur var með lögum nr. 29 8. september 1931, skuli öðlast gildi. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Fylgiskjal. 

Samkomulag milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 
breyting á Norðurlandasamningnum frá 6. febrúar 1931 um alþjóðleg 

einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð. 

Ríkisstjórnir Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar hafa orðið 
ásáttar um, að 1., 2. og 10. gr. í Norðurlandasamningnum frá 6. febrúar 1931 um 
alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð skuli hljóða 
Þannig: 

1. gr. 
Nú óskar ríkisborgari einhvers samningsríkjanna könnunar á hjónavigsluskil- 

yrðum eða lýsingar hjá stjórnvaldi einhvers hinna ríkjanna, og skal þá kanna rétt 
hans til að ganga í hjúskap eftir lögum þess ríkis, enda eigi annað hjónaefna þar 
heimili, en ella eftir lögum þess ríkis, þar sem hann á ríkisfang. Ætíð skal þó beita 
lögum þess ríkis, sem hjónaefnið á ríkisfang í, ef það óskar þess. Nú skal kanna 
rétt til að ganga í hjúskap eftir lögum þess ríkis, þar sem hjónaefni á ríkisfang, og 

A 50 
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getur hlutaðeigandi stjórnvald þá krafizt þess, að rétturinn sé sannaður með vott- 
orði, sem gefið var út af stjórnvöldum þess ríkis, sem það á ríkisfang i. 

Um könnunina og lýsinguna gilda að öðru leyti lög þess ríkis, sem hlutað- 
eigandi stjórnvald heyrir til. 

2. gr. 
Hafi könnun á hjónavígsluskilyrðum eða lýsing átt sér stað hjá stjórnvaldi 

einhvers samningsríkjanna, getur stjórnvald í öðru samningsríki, meðan könnun 
eða lýsing er enn í gildi, framkvæmt hjónavígslu án nýrrar könnunar eða lýsing- 
ar. Gildir þetta án tillits til þess, hvort aðilarnir eiga ríkisfang í einhverju samn- 
ingsríkjanna. 

Um hjónavígsluna gilda að öðru leyti lög þess ríkis, sem vígslumaðurinn 
heyrir til. 

10. gr. 
Um úrskurð mála um ógildingu hjúskapar hjóna, sem eiga ríkisfang í samn- 

ingsrikjunum, og áttu ríkisfang þar, er þau gengu í hjúskapinn, skal beita ákvæðum 
7.—9. gr. eftir því sem við á. Ef mál er höfðað af öðru hjóna, skal þó meta skil- 
yrði til ógildingar eftir þeim lögum, sem beitt var við ákvörðun á rétti sækjanda 
til að ganga í hjúskapinn. Ef mál til ógildingar er höfðað gegn báðum hjónunum, 
nær ógilding ekki fram að ganga, nema ógildingarástæða sú, sem uppi er höfð, 
veiti heimild til ógildingar eftir löggjöf þeirra sömu ríkja og réttur hjónanna til 
að ganga i hjúskap var ákvarðaður eftir. 

Samkomulag þetta skal fullgilda og skal afhenda fullgildingarskjölin sænska 
utanríkisráðuneytinu. 

Samkomulagið gengur í gildi 1. janúar eða 1. júlí næstan eftir afhendingu 
fullgildingarskjala allra samningsríkjanna. 

Danska dómsmálaráðuneytið getur, að höfðu samráði við dómsmálaráðuneyti 
hinna samningsríkjanna, ákveðið, að samningurinn frá 6. febrúar 1931 ásamt 

síðari breytingum skuli gilda að því er varðar Grænland. Að því er varðar beit- 
ingu samningsins í Færeyjum og á Grænlandi getur danska dómsmálaráðuneytið 
á sama hátt ákveðið þau frávik, sem sérstakar aðstæður í Færeyjum eða á Græn- 
landi kunna að krefjast. 

Þessu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar undirritað samkomulag þetta. 
Gert í Stokkhólmi hinn 3. nóvember 1969, í einu eintaki á íslenzku, dönsku, 

finnsku, norsku og sænsku, en að því er sænskuna varðar í tveimur textum, öðrum 

fyrir Finnland og hinum fyrir Svíþjóð. 

Gjört í Reykjavík, 19. desember 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 82 29. des. 1967, um Bjargráðasjóð Íslands. 

Forseti ISLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Í stað orðanna „25 krónur“ í a-lið 4. gr. laganna (1. gr. laga 84/1968) komi: 

50 krónur, og í stað orðanna „25 krónum“ í b-lið sömu greinar komi: 50 krónum. 

2. gr. 

Á eftir síðari málsgrein 15. gr. laganna komi tvær nýjar málsgreinar, svo 

hljóðandi: 
Skuldabréf fyrir slíkum lánum, sem sjóðurinn tekur til að endurlána vaxtalaust, 

skulu undanþegin stimpilgjöldum og ríkisábyrgðargjöldum. Einnig skulu skuldabréf 

fyrir slíkum lánum, sem sveitarfélög taka hjá sjóðnum, undanþegin stimpilgjöld- 

um, svo og skuldabréf vegna endurlána til einstakra bænda. 

Nú hrekkur fé einstakra deilda skv. 2. gr. eigi til að veita þá aðstoð, sem nauð- 

syn krefur samkvæmt lögunum, og er þá sjóðsstjórninni heimilt að lána fé frá einni 

deild til annarrar án vaxta. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 84 31. desember 

1968, um breyting á lögum nr. 82 29. desember 1967, um Bjargráðasjóð Íslands. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 
um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 86 frá 31. des. 1968. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í stað orðanna í 2. gr. „og gilda til 31. des. 1969“ komi: og gilda til 31. des. 1970. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason. 
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31. desember 1969. 413 Nr. 101. 

FJÁRLÖG 

fyrir árið 1970. 

Forseti ÍsLaNDs 

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

þykki mínu: 

A-HLUTI 

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana. 

1. gr. 

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs. 
Þús. kr. 

0 Gjöld ..........00000 00 8 187 384 

1 Tekjur ........0000000 000 n sr AAA 8 396 973 

Tekjur umfram gjöld 209 589 

3 Lánahreyfingar út ..................20n.sreneeennn rr 186 384 

4 Lánahreyfingar inn .........002.00. 0000. ð sann 2 230 

Mismunur 184 154 

Greiðslujöfnuður: 

Á rekstrarreikningi .................2.0 00. n enn 209 589 
Á lánahreyfingum ........00000 00... enn 184 154 

Greiðsluafgangur 25 435 
  

Reykjavik. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 
Árið 1970 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru á rekstrar- 

reikningi í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. grein. 

Rekstrar- 

0 Gjöld 
Þús. kr. Þús. kr. 

1 00 Æðsta stjórn ríkisins .................0....0...... 68 194 

1 01 Forsætis- og menntamálaráðuneytið ................ 1403 898 

101—102 Yfirstjórn .............00....0 000. 22 528 
201—783 Fræðslumál .............000000 0... 1239 101 
801—899 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi . 142 269 

1 02 Utanríkisráðuneytið ....................0......... 128 762 

101—102 Yfirstjórn ...........0....000 00... 17 243 
201 Löggæzla á Keflavíkurflugvelli ........... 23 436 

301--310 Sendiráð .............00.00 0... 0. 57 790 
400 Alþjóðastofnanir ................00...... 30 293 

1 03 Atvinnumálaráðuneytið ........................... 990 217 

101—172 Yfirstjórn .................000 00. 18 037 
201—299 Búnaðarmál .................000.0000.0.. 570 242 
301—399 Útvegsmál ...............00 0... 189 617 
401—471 Orkumál..............0. 0000 150 590 
531—999 Annað ........... BR 61 731 

1 04 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .................... 679 358 
101—102 Yfirstjórn ..............00 000 11479 
202—-283  Dómgæzla, lögreglumál o. fl. ............. 354 821 
301—399 Heilbrigðismál ................00.00..... 229 381 
401—473 Þjóðkirkjan ...........0000000000 0. 61 677 
566—981 Annað .............00%. 0000 nn 22 000 

1 05 Félagsmálaráðuneytið ............................. 2 796 415 

101 Yfirstjórn ................... 00. 4 763 
270—272 Almannatryggingar ..................... 2342 400 
371—372 Húsnæðismál ........................... 261 319 
601—-999 Önnur félagsmál ............000.0..00 187 933 

1 06 Fjármálaráðuneytið ................. AA 421 980 
101—104 Yfirstjórn ............0.000000 0. 24 048 
201—282 Toll- og skattheimta .................... 135 180 
381—384 Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun .... 66 865 
402—999 Annað ..........0.%%% 00. n nn 195 887 

  

Flutt 6 488 824
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Árið 1970 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði þær, sem tilgreindar eru á 

rekstrarreikningi skv. þessari grein. 
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1 Tekjur: 

Skattar. 
Beinir skattar. Pus. kr. Þús. kr. 

Persónuskattar .........000.02000 00... nn... 629 211 

Iðgjöld lífeyristrygginga: 

Almannatryggingagjald ........02.0000....0.0.000. 356 700 

Lífeyristryggingagjald atvinnurekenda ........... 155 200 

Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld: 

Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuið- 

gjald af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum . 55 000 

Iðgjald til atvinnuleysistryggingasjóðs .......... 53 000 

Aðrir skattar: 
Námsbókagjald ...........000.0000 0. nn... 9311 

Eignarskattar ...........02.00000 00 enn enn. 148 087 

Eignarskattar, alm.: 

Eignarskattur einstaklinga ........0..0.0.00.0.. 105 400 

Bvggingasjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga .. 1054 

Eignarskattur félaga ........0000000 00... 000... 33 300 

Byggingasjóðsgjald af eignarskatti félaga ........ 333 

Erfðafjárskattur: 

Erfðafjárskattur ...........000000.. 0... 0... 8000 

Tekjuskattar ...........000000 00. enn venner 762 550 

Tekjuskattar: 
Tekjuskattur einstaklinga ........0...00.00.0000 0. 669 100 

Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga .. 6 691 

Tekjuskattur félaga .........00220000 0000... 85 900 

Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga ........ 859 

Óbeinir skattar. 

Gjöld af innflutningi ...........00.0000 00.00.0000. 2 713 395 

Adflutningsgjåld: 
Aðflutningsgjöld .........0.0.0.0 00... 2 305 263 
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga . 115 263 

—— 2 190 000 

Aðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum ........... 34 000 

Byggingariðnaðarsjóðsgjald ...............0.0... 2400 

Tollstöðvargjald ...........0000000 00... 11 526 

Byggingasjóðsgjald af innflutningi .............. 11 526 

Flutt 4 253 243



Nr. 101. 416 

1 07 

1 08 

1 10 

0 Gjöld: 

Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið .............. 

101 Yfirstjórn ..............0.0. 000. 
211 Vegamál ...............0..000 000. 

321—374 Önnur samgöngumál .................... 
400—499 Iðnaðarmál ..............00.0.0000.000. 
569—582 Annað ...........0.00000 0000 nr 

Viðskiptaráðuneytið ..................0.0.0....00..... 

101 Yfirstjórn ...........0.0..000 0000. 
201 Niðurgreiðslur .......................... 

902—-999 Annað ..........00.00 000. 0 nn 

Hagstofa Íslands .....................0..00.00.0.0.... 

Ríkisendurskoðun ....................000000.0000.. 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

4 223 
584 822 
432 616 
47 500 
9918 

6 040 
582 000 
10 618 

Rekstrar- 

Pus. kr. 

6 488 824 
1 079 079 

598 658 

10 696 

10 127 

  

Flutt 8 187 384
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1 Tekjur: 

Nr. 101. 

  

Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 4 253 243 

Innflutningsgjöld af benzini og gúmmiígjald: 
Innflutningsgjald af benzini „........0.0000000.0... 405 200 
Gúmmígjald ...........02000 0000... 47 600 

Hagnaður af sölu varnarliðseigna: 
Hagnaður af sölu varnarliðseigna ............... 11 143 

Skattar af framleiðslu ............0..0.0. 0000... 127 900 

Gjöld af innlendum tollvörum: 

Gjald af innlendum tollvörum ........2.020000... 70 900 
Sælgætisgjald .......0.000000 000 n nr 3 200 
Flöskugjald .........000000 00 en nr renn 23 800 
Álgjald .......0..200 0000 30 000 

Skattar af seldum vörum og þjónustu ............ 3 387 988 

Söluskattur: 
Söluskattur .......0.0.0.. 0000. 2 544 500 
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ....... 202 760 

——— 2 341 740 

Skemmtanaskattur: 

Miðagjald til Menningarsjóðs .......0.0.0000... 2500 
Skemmtanaskattur .........0.2.000000 02... 19 800 

Launaskattur: 
Launaskattur ..... FLERKEREREREREREE ERE REREREERE 167 000 

Rekstrarhagnadur A.T.V,R.: 
Rekstrarhagnaður ÁTVR. ..........000.00..00... 812 000 
Gjald af seldum vindlingum ...............0.... 12 500 
Gjald af seldum eldspýtum ......0..0000000 000. 1700 

Gjöld af útfluttum sjávarafurðum: 

Síldargjald .............00.000 0... 3500 
Ferskfiskmatsgjald .........0.0000. 000... 11 200 
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ........ 10 500 
Síldarmatsgjald ...........000. 0000... 0... 45 
Síldarsölugjald ............02000.. 0... 3 

Aðrir skattar: 
Iðnaðargjald ............02000000 000. 3 300 
Sérleyfisgjald ..........2..000000 0000... 2000 
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ................ 200 

Aðrir óbeinir skattar ...............0..000.00... 535 967 

Aukatekjur og stimpilgjald: 
Stimpilgjald ..........2.00000 000. 117 500 
Aukatekjur ..........2002000 0... eens 32 000 
Þinglýsingar ............000000 0000 n enn 41 000 

Flutt 8 305 098 
A 51
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Rekstrar- 

0 Gjöld 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 8 187 384 

Gjöld samtals .........0000000. 0... 8187 384 
Tekjur umfram gjöld ......... ARA 209 589 

  

Samtals 8 396 973 
 



  

31. desember 1969. 419 Nr. 101. 

reikningur. 

1 Tekjur: 
Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 8 305 098 

1 19 1 Ýmsir skattar af bifreiðum: 
1 19 11 Bifreiðaskattur .........0.0.02000000 0... 130 800 
1 19 12 Bifreiðaskattur vegna hægri umferðar ............ 15 200 
1 19 13 Skrásetningargjald bifreiða ...............0.0... 3 700 
1 19 14 Skoðunargjald bifreiða ...........0.00.0000.000. 0... 5 900 
119 15 Veggjald ..........0.0000000n0 enn 16 500 

119 2 Ýmsir skattar af skipum: 
1 19 21 Lestagjald ............20000.. 0... senn 1300 
119 22 Vitagjald ...........00002.0 000 4 500 
1 19 23 Skipaskoðunargjald ...........0..000000 000... 2500 

1 19 3 Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
1 19 32 Hluti af umboðsþóknun og gengismun viðskipta- 

bankanna .........02000000 000 nen nn 59 000 
1 19 33 Leyfisgjald .............20000 00... 4 800 

1 19 9 Aðrir óbeinir skattar: 
1 19 90 Verðjöfnunargjald ...........0.000000000 0000... 70 000 
1 19 91 Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ................ 6 000 
1 19 92 Skipulagsgjald ...........02.0000.0. 000... 8 600 
1 19 93 Rafmagnseftirlitsgjald ................00.00...0.. 9400 
1 19 94 Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. Í. .......... 5 000 
1 19 95 Prófgjald bifreiðastjóra ........0.002000000.. 00... 980 
1 19 96 Prófgjald iðnnema .........0.0% 0... 0. 0. 850 
119 97 Rafstöðvagjald ..............00020 0... 0... 30 
1 1998 Sérlyfjagjald ..............02000.0 000 000. 400 
1 1999 Hvalveiðigjald .............02.00.000 0000... 7 

1 2 Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, 
fluttar úr B-hluta ríkisreiknings .................. 55 858 

1210  Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum: 
121 01 Afgjöld ríkisjarða ..........200200000 0000... 450 

1.21 02 Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn ............ 42 607 
1 21 03 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg .................. 550 
1 21 04 Fríhöfnin, Keflavíkurflugvelli .................. 12 251 

1 3 Ýmsar tekjur ...........0..2.0.0.0. 2000. 36 017 
131 0 Vextir og arður af hlutabréfum: 
131 01 Vextir ............000.0. seen 16 000 
131 02 Arður af hlutabréfúm ........00...000000....... 300 

139 0 Ýmsar tekjur: 
1 39 02 Sameignir ríkisins .........0..0.00000000 0... 0. 2 667 
1 39 03  Yfirverð líknarfrímerkja ........0.0.000000.00..... 50 
1 39 04 Samúðarskeyti Landssímans ..............0..... 1700 
139 05 Sektir og upptækar vörur til Menningarsjóðs.... 1600 
1 39 06 Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs .......... 13 000 
1 39 07 Ýmsar óvissar tekjur ..............0.00..0...... 700 

Tekjur samtals .,..,,...0,000000 00... 8 396 973 
 



Nr. 101. 420 

101 

201 

301 

401 

4. gr. 

1 00 Æðsta stjórn ríkisins. 

31. desember 1969. 

  

Embætti forseta Íslands: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........00000000 000 2405 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0000..0.... 2 136 
0 27 Viðhald ...........0...0.000000... nn 850 

Gjöld samtals .............00000 0000. 5391 

Alþingi: 

0 10 Laun ..........20000 00 ene 36 494 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..000...0... 20 580 

Gjöld samtals ............00..000 000... 57 074 

Viðfangsefni: 

02 Þingfararkaup alþingismanna ................ 23 438 
03 Skrifstofu- og alþingiskostnaður .............. 25 447 
04 Rekstrarkostnaður fasteigna .................. 2 600 
05 Utgáfukostnaður Alþingistíðinda .............. 5 000 
06 Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings .............. 309 
07 Til útgáfu Alþingishátíðarkantötu 

dr. Páls Ísólfssonar ..........0.0000 00. 280 

Gjöld samtals ...............0000000 0... 57 074 

Ríkisstjórn: 

0 10 Laun ...........00..2.00 0. sn ens 3 035 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 682 

Gjöld samtals .............0.0..00 0000... 3717 

Hæstiréttur: 

010 Laun ............2..0.20.. 00 nn 2012 
Gjöld samtals .....,.....,, AR 2012 

Samtals 68 194
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1 01 Forsætis- og menntamálaráðuneytið. 

101 Forsætis- og menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

102 

201 

0 10 Laun ...........eeeeneeeresr rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.0.000 0. 0... 
0 27 Viðhald .............0000 000. nn. nn 

Gjöld samtals .........002.0000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........000000. 000 00 enn 
02 Fræðileg rannsókn á skólakerfinu .............. 
03 Byggingadeild ............2000000 00... .0..0.0... 
04 Fjármáladeild ...........000000200 0000. 0 nn 
05 Sérstök verkefni Efnahagsstofnunar á sviði 

menntamála .........0000 000. s.n... 

06 Viðhald Stjórnarráðshúss og ráðherrabústaðar á 
Þingvöllum ..........000000 0000... 

07 Fálkaorðan ..........2000000 00 .n enn 
08 Þjóðhátíð 1974 ................200000....0.... 

Gjöld samtals .........00000 0000. 

Efnahagsstofnunin: 

0 10 Laun .........022000 neon nernneenn rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0000.00.00... 
0 27 Viðhald ..............0e.e.eceoenee en 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........2.2000000 00... 

Háskóli Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 
0 90 
0 94 

1 00 

Laun ..........0000000 0... 
Önnur rekstrargjöld ..............0...00....... 
Viðhald .............2200.00.0 sn 
Vextir seernes 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Yfirfærslur: 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0000 0000... 
Tekjur .........000.200020 000 

Mismunur .........0..0.00000 neee 

Þús. kr. 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

19 082 

3446 

60 633



Nr. 101. 499 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0.00. 0... 
02 Guðfræðideild ..............0.000.000 0... 
03 Læknadeild .............0.0000.0 0. 00... 
04 Tannlækningar ............20200000 0... 000... 
05 Lyfjafræði lyfsala .............20000.0 000... 
06 Lagadeild „............00.00.00 000. 
07 Viðskiptadeild .„.........2.0.020000 000... 
08 Heimspekideild ..............0.000.000 000... 
09 Verkfræðideild „.................00......00. 0. 
10 Bókasafn ...........00020000 00... 
11 Íþróttakennsla .............0.000000. 000... 
12 Rekstur fasteigna ............0.000000. 0000... 
13 Sameiginleg útgjöld ....................0.0. 00. 

Gjöld samtals ..........00.00000 00 

202 Tilraunastöð Háskólans á Keldum: 

0 10 Laun ...........200000 00. nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000000..... 
0 27 Viðhald ............2.00.eeecs ern 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........000. 000... 
1 00 Tekjur ...........0.00.00 ser 

Mismunur „..........0200 0000 en en 

203 Raunvísindastofnun Háskólans: 

0 10 Laun ......0000%02 00 ene neee 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0...0000000 0. 
0 27 Viðhald ..........2..0.eneeesren rr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........000020000 0. 

1 00 Tekjur .........20.0000 00... er en 
Mismunur .........2.0002 2000. e sn 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........20.2000e0sees sn 
02 Rannsóknastofa í stærðfræði .................. 
03 Rannsóknastofa í eðlisfræði .................. 
04  Rannsóknastofa í efnafræði .................. 
05 Rannsóknastofa í jarðvísindum ............... 

Gjöld samtals ...........0.2000.0 0... 

205 Handritastofnun Íslands: 

0 10 Laun ...........00.0000 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..000..0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........00000 0000. 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

5 637 

11 950 

6 353
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206 Orðabók Háskólans: 

0 10 Laun .......0.000000000n ee neen nenna 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000000000..0.00. 

Gjöld samtals .........000000. 00... nn 

231 

232 

271 

276 

301 

302 

Náttúrufræðistofnun Íslands: 

0 10 Laun .........000eee eeen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000000000.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.000... 

Gjöld samtals .........02000. 0000. 

Rannsóknaráð ríkisins: 

0 10 Laun .......00.ese sess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000.000.0.0.... 
0 27 Viðhald ...........0000000. eeen sn 

Gjöld samtals .........000000 000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0.000000enens sn 
02 Tilfrumathugana á nýtingu náttúruauðæfa lands- 

ÍNS .....0.000s sess 
03 Þátttökugjald í Nordforsk .......000000000000.. 

Gjöld samtals ........0.00000000 00... 

Reiknistofnun Háskólans: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .......0..000..00.00.. 

Gjöld samtals .......00000000 0000. 0. 

Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

0 900 Yfirfærslur; 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .............0...000.. 
Gjöld samtals ........0000000 0000... 

Menntaskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun ...........oeeeeeenesnenr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0000...0.00.. 
0 27 Viðhald ..........2eeo.eeeseese ss 
0 70 Vextir .........0.0..eeese ess 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................… 

Gjöld samtals ........0000000 0. en. 
3 00 Lánahreyfingar út ........000000000 0000... 

Menntaskólinn á Akureyri: 

0 10 Laun .......20.0000ee sens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00000.0.00... 
0 27 Viðhald ..........0000.0e..0en 
0 70 Vextir ...........00..... eeen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000020... 

Gjöld samtals ........0000000 0000. 

3 00 Lánahreyfingar út .......0..0.0000000 00.00.0000. 

1096 

5 000 

21 195 
2 987 
1400 
545 
300 

573 

10 747 
3 880 
1100 
615 

1500 

479 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

1560 

4 031 

3 763 

1096 

5 000 

26 427 

17 842



Nr. 101. 494 

303 

304 

305 

306 

307 

321 

322 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun .............00 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0....00...0..... 
0 27 Viðhald ...............000000 0 
0 70 Vextir .„............ 000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..............0..0 000 
3 00 Lánahreyfingar út ............0...0.00 0000... 

Menntaskólinn við Hamrahlíð: 

0 10 Laun ..........20200 ens ee rs 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00000..000... 
0 27 Viðhald ...........0200000 00... nn a 
0 70 Vextir .........220200 renn 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0000. 0000. 
3 00 Lánahreyfingar út ..............0.0.00.0 000... 

Menntaskóli á Ísafirði: 

0 10 Laun ........2000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..000.0..0...... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........00000000 0... 

Menntaskóli á Austurlandi, byggingarstyrkur: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .........00.0 00... 

Menntaskólinn við Tjörnina: 

0 10 Laun ........2000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0.000 0. 00... 
0 27 Viðhald ...........0000000. 00 sn 

Gjöld samtals ...........2200000. 0 

Kennaraskólinn: 

0 10 Laun ........2020200 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00.. 00... 
0 27 Viðhald ..........000220200 00 
070 Vextir (..........2000000 000 n ss 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ...........000. 00... 

3 00 Lánahreyfingar út ..............00.00000 0000... 

Æfinga- og tilraunaskóli Kennaraskólans: 

0 10 Laun „.....22..00000 0 rns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0...000.0 000... 
0 60  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............2000.0. 00. 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

4 325 

952 
700 
862 

9500 

25 

750 

13 709 
4 086 
250 

3753 
21 942 

3236 

771 
250 

2 500 

2 500 

4 462 
3 060 

500 

24 025 
4 436 

505 
399 

5 690 

1 598 

2 281 
860 

5 000 

bus. kr. 

16 364 

43 740 

3 521 

2 500 

8 022 

35 055 

8 141
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331 Íþróttakennaraskóli Íslands: 

336 

401 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun ............00.. BR 
Önnur rekstrargjöld ..........0.0.00.0..0000.0.. 
Viðhald ............20202. 0000 

Gjöld samtals ..........2.20000 00 
Tekjur ........0.0000000 00 
Mismunur .............02 020. 

Húsmæðrakennaraskóli Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 

1 00 

Laun „.....0...2220 000 ner 
Önnur rekstrargjöld ...............0.0.00.0. 0. 
Viðhald .............02.0 0... ns 

Gjöld samtals ...........0.20.00 0000 
Tekjur ..........000000 0 
Mismunur .............0.200 0... 

Fræðslumálaskrifstofan: 

0 10 Laun ...........22000000 00 ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ............00000.00 000... 

Gjöld samtals ...........0.00. 0000. nn 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........2.0.200. 0000. 
02 Námsstjórar ..........0200200.0 00 en. 
03 Til kennaranámskeiða ..........0000000....0.. 
07 Bókmenntakynning í skólum .................. 
08 Miðskólapróf í bóknámsdeild, landspróf ...... 
09 Námsflokkar ...........0200000. 0... 
11 Eftirlit með veikindaforföllum ................ 
12 Til framkvæmdar sundskyldu í skólum ...... 
13 Til skíðakennslu í barnaskólum .............. 
14 Til skíðakennslu í gagnfræðaskólum .......... 
15 Til að jafna aðstöðu nemenda í strjálbýli til 

framhaldsnáms ...........0.00 0... 0... 
Til fyrrv. barnakennara eftir tillögum fræðslu- 
málastjóra „..........00000020 00... 
Til fræðstumyndasafns ríkisins samkvæmt lög- 
um nr. 49/1967 ..........020000. nn 

Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 
málastjóra 

Gjöld samtals 

402 Fjármálaeftirlit skóla: 

0 10 
0 20 

Laun ........2002000 0000 
Önnur rekstrargjöld ..........0.00.000.0 0... 
Gjöld samtals sr... 

Þús. kr. 

1025 
316 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

4 833 

1809 

27 547 

1341 
A 52



Nr. 101. 

421 

422 

431 

501 

  

426 31. desember 1969. 

Fræðslumyndasafn: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun .........00000000 0000 852 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 700 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1600 

Gjöld samtals ...........0...00 0... 3 152 
1 00 Tekjur ..............00000000 0000 1080 

Mismunur ..............0.. 00... — 2 072 

Rikisutgåfa námsbóka: 

0 10 Laun ..........0..00. 0000. 3433 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 12 164 
0 27 Viðhald ...............0000.0.0 000 95 
0 70 Vextir .............20.0000.0 00 205 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 250 

Gjöld samtals „.........0.0....... 16 147 
1 00 Tekjur .........0..0000000. 000 2500 

Mismunur ...............0..00 00 — 13 647 
3 00 Lánahreyfingar út ..............000.00..0..0. 320 

Viðfangsefni: 

02 Skrifstofa ..........00.000000 000. 3 135 
03 Bókaútgáfa ..........000000000 0000. 13 012 

Gjöld samtals „...........0....200 0. 16 147 

Iðnfræðsluráð: 

0 10 Laun ..........000 0000... 1130 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0.0....... 540 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 50 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 150 

Gjöld samtals ............00...0 000. 1870 

Tækniskólinn: 

0 10 Laun ..........20000000 eens 5 035 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 1300 
0 27 Viðhald ................0.0. 0... nr 75 
0 70 Vextir ..........0200000 0000 176 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. a 50 

Gjöld samtals ............002.00 0 6 636 
1 00 Tekjur ...............20000 00 300 

Mismunur ................0.0 0000 ——— 6336 
3 00 Lánahreyfingar út ...........0.0.0.0.00.00....... 287 

Viðfangsefni : 

02 Tækniskólinn í Reykjavík .................. 5 878 
03 Undirbúningsdeild á Akureyri ................ 758 

Gjöld samtals .....................00. 000... 6 636
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506  Vélskólinn: 

0 10 Laun „....2000000 enter AN 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .......0000000 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......0.0000 0000... 
02 Bókleg kennsla .......00000.0. 00... 
03 Verkleg kennsla og smíðar ............. 
04 Námskeið utan Reykjavíkur ........... 
05 Ósundurliðað .........000000..00.0.0... 

Gjöld samtals .......00.0000. 0... 

514 Iðnskólinn í Reykjavík: 

516 

521 

0 10 Laun ........00000 0000 
0 27 Viðhald .........0.00...0. 000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ......00.0000 0... 

Iðnskólar utan Reykjavíkur: 

010 Laun ........2000000 00 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000000... 
0 27 Viðhald ..........0000.0 000... 

Gjöld samtals .......00.000 0... 0... 

Iðnskólar almennt: 

0 10 Laun ........000.0 00 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) .......... 

Gjöld samtals .......0000000 000... 

Hjúkrunarskóli Íslands: 

0 10 Laun .......0.000000 nes... 
0 20. Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ..........02000000 0... 
0 70 Vextir .......0.220000 00. 

Gjöld samtals ........0.00000 0. 

1 00 Tekjur ......0.20000 0000 
Mismunur ........00000 0000. 

3 00 Lánahreyfingar út ...........00.0000.... 

Húsmæðraskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun ......2000000 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0..... 
0 27 Viðhald ........0.000000 00... 

Gjöld samtals .......0.0000 00... 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

9330 

12176 

7 954 

11 732 

3 094 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 1.
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542 

543 

544 

561 

601 

602 

603 

Húsmæðraskólinn á Ísafirði: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 
Gjöld samtals ...........0...).......... 

0 10 Laun .........000..0 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 

Gjöld samtals ............00.. 000 

Húsmæðraskólar í kaupstöðum almennt: 

Myndlista- og handíðaskólinn: 

010 Laun ...........0..0000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 
0 27 Viðhald ..............0.0..00 0000. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .........0.000.00 
1 00 Tekjur ...........0.0000 2000. 

Mismunur ............000. 000. 

Héraðsskólinn í Reykholti: 

0 10 Laun ..............000. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0.... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .............0..... 
1 00 Tekjur ............000 0000 

Mismunur ................0.. 00. 

Héraðsskólinn á Núpi: 

0 10 Laun ..............00. 000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals ...........000..00. 
100 Tekjur .............0000000 0000 

Mismunur ...............000 0000. 

Héraðsskólinn í Reykjanesi: 

0 10 Laun .........00000 000. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .............0 0. 
100 Tekjur .............0.00 0000. n rr 

Mismunur .........0.....0 0000 

31. desember 1969. 

371 
475 

215 

Bus. kr. 

1 647 

846 

215 

2 745 

4 148 

9212 

5 435
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604 

606 

607 

608 

611 

612 

Héraðsskólinn á Reykjum: 

0 10 Laun .......00.0000 000 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .........000000 00... 

1 00 Tekjur .........0200000 0000. 
Mismunur ........0000000 0000... 

Alþýðuskólinn á Eiðum: 

010 Laun ...........e.oeooeeeer 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .........000.0000 000... 
1 00 Tekjur ..........000000 0000. 

Mismunur ..........000000 0000... 
3 00 Lánahreyfingar út .................... 

Héraðsskólinn í Skógum: 

0 10 Laun .......000000 20 eeen ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ........0.0000 000. 
1 00 Tekjur .........00020. enn 

Mismunur ........20000 000. 

Héraðsskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun .......0.0000 00 care ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 

Gjöld samtals .........00000 00... 
1 00 Tekjur ........202000 00. 

Mismunur .......00000000 0... 

Héraðsskólar, almennt: 

0 27 Viðhald ................... een 
Gjöld samtals .......0.0.000 0... 

Gagnfræðaskólar Reykjavíkur: 

0 10 Laun ....000020000 nennt 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ..............000... 0... 

Gjöld samtals .......0.00000 0... 

Gagnfræðaskólar Kópavogs: 

010 Laun ...........000. 00 nr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................... 
0 27 Viðhald ..............00.00... 0... 

Gjöld samtals ......0..0.000 00... 

6 930 

73 477 
3 540 
7 700 

11507 
363 
735 

Nr. 101. 

Pus. kr. 

5 967 

6 790 

3 978 

3 040 

6 930 

84 717 

12605



Nr. 101. 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

Gagnfræðaskólar Hafnarfjarðar: 

010 Laun ............0......... 
0 20 Önnur rekstrargjöld....... 
0 27 Viðhald .................. 

Gjöld samtals ............. 

Gagnfræðaskólinn Keflavík: 

0 10 Laun .............0....... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald .................. 

Gjöld samtals ............. 

Gagnfræðaskólinn Garðahreppi: 

010 Laun .......00000000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald .................. 

Gjöld samtals ............. 

010 Laun ............0.0.0...... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald .................. 

Gjöld samtals ............. 

Gagnfræðaskólinn Mosfellshreppi: 

010 Laun .............0.0..... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald .................. 

Gjöld samtals ............. 

Gagnfræðaskólinn Akranesi: 

010 Laun ............0.0....... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald .................. 

Gjöld samtals ............. 

010 Laun .........0...0....... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald .................. 

Gjöld samtals ............. 

0 10 Laun ..................... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....... 
0 27 Viðhald .................. 

430 31. desember 1969. 

Þús. kr. Þús. kr. 

sr 9 294 

5 533 

ARI 3446 

FARA 1722 

se 2159 

AI 5 019 

sr 1476 

sr 879
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621 Miðskólinn Ólafsvík: 

0 10 Laun........ 

622 

623 

624 

625 

626 

627 

628 

629 

431 

RN OKI 

0 10 Laun .........0.0e0eeeerns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0000. 000... 
0 27 Viðhald ...........2.2000 00 n.n nn 

Gjöld samtals 

Gagnfræðaskólinn Ísafirði: 

0 10 Laun .......00000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0000 00... 
0 27 Viðhald ..............00000..0 nn 

Gjöld samtals sr... 

Miðskólinn Patreksfirði: 

0 10 Laun........ sr. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00 0... 0... 
Gjöld samtals 

Miðskólinn Bolungarvík: 

0 10 Laun ........ so... 

0 10 Laun ..........200000n eens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000. 000... 
0 27 Viðhald ..............0.e.ee senn 

OOK 

0000... 

0 10 Laun .........02000000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0.000...... 
0 27 Viðhald .............0.0.0. 00 ner 

Gjöld samtals 

Miðskólinn Skagaströnd: 

0 10 Laun „......200200000 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.000000... 
0 27 Viðhald ..............e..see ns 

1261 

823 

635 

1765 

2 884 

1263 

823 

2715 

1650 

1016 

653



Nr. 101. 

631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

Gagnfræðaskólinn Akureyri: 

0 10 Laun ................... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................ 

Gjöld samtals ........... 

010 Laun ................... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................ 

Gjöld samtals ........... 

Gagnfræðaskólinn Ólafsfirði: 

010 Laun ................... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................ 

Gjöld samtals ........... 

010 Laun .............0..... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................ 

Gjöld samtals ........... 

010 Laun .............0.0.... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...... 
0 27 Viðhald ................ 

Gjöld samtals ........... 

010 Laun ................... 
0 20 Önnur rekstrargjöld..... 
0 27 Viðhald ................ 

Gjöld samtals ........... 

Gagnfræðaskólinn Neskaupstað: 

0 10 Laun ................... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...... 
0 27 Viðhald ................ 

432 31. desember 1969. 

Þús. kr. 

Se. 

KORN 

RASSI 1202 

III 690 
sr... 

00.00.0000. 

Þús. kr. 

9719 

1921 

1260 

1319 

2 395 

1 094 

690 

1878
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639 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

Miðskólinn Reyðarfirði: 

0 10 Laun ........00.000.0 0. sr 
Gjöld samtals ......0000200 000. 

Miðskólinn Höfn, Hornafirði: 

0 10 Laun ......0000000 rn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0..... 

Gjöld samtals .........0.00000 00... 

Gagnfræðaskólinn Vestmannaeyjum: 

010 Laun ...........000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................2..... 
0 27 Viðhald ................ 0... 

Gjöld samtals .........020000 0000... 

Miðskólinn Hvolsvelli: 

0 10 Laun .........20000000 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ...........0.0000000. 2... 

Gjöld samtals ..........0000 0000. 

Gagnfræðaskólinn Selfossi: 

0 10 Laun ..........00000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald .............2.0000 2... 

Gjöld samtals ........00..0 0000... 

Gagnfræðaskólinn Hveragerði: 

0 10 Laun ...........0.00.0. 0. 
Gjöld samtals .........2.002000 0... 

Unglingaskólar: 

0 10 Laun .....00000000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ..........0.00000... 00... 

Gjöld samtals .........200000 00... 

Mið- og gagnfræðaskólar, almennt: 

652 

1487 
559 
88 

4 108 
118 
125 

1739 

22 794 
1689 
1413 

5 000 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

623 

654 

3 993 

2 134 

4 351 

25 896 

5 000 
A 53



Nr. 101. 

649 Heyrnleysingjaskólinn: 

Gjöld samtals ..........0.00 000 

0 10 Laun ........20000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0000000. 0... 
0 27 Viðhald ..............2.000.0.0. 00. 
0 70 Vextir ..........00200000 ss 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

1 00 Tekjur ........200.0000 ess 

3 00 Lánahreyfingar út .............00000.0000.... 

651 Barnaskólar Reykjavíkur: 

0 10 Laun ........0.0..0 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................0.0000... 
0 27 Viðhald ..............0...0. 00. nn se 

652 Barnaskólar Kópavogs: 

0 10 Laun .......0..0.200 02. n enst 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000000 00... 
0 27 Viðhald ...........00.00000.0 anne ss re 

Gjöld samtals ...........00000 00. 

653 Barnaskólar Hafnarfjarðar: 

0 10 Laun „........0.0..0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0...... 
0 27 Viðhald ............0.0000. 00. 

Gjöld samtals .........%..000 

654 Barnaskólinn Keflavík: 

0 10 Laun .........000.. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........,.........0...... 
0 27 Viðhald .............0000000 000. 

655 Barnaskólinn Akranesi: 

0 10 Laun ......0....0. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................0........ 
0 27 Viðhald ............0...... 0 

656 Barnaskólinn Ísafirði: 

0 10 Laun ..........000000 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..................0.00.0.... 
027 Viðhald .................00 000 

434 31. desember 1969. 

3 615 
168 
63 

Þús. kr. 

8 053 

105 999 

17 189 

13 457 

6 893 

6013 

3 846
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657 Barnaskólinn Siglufirði: 

0 10 Laun .......200000 0000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........20.002 00... 
0 27 Viðhald ............0..... 0. ene. 

Gjöld samtals .........020000 000. 

658 

659 

661 

662 

663 

664 

665 

Barnaskólinn Sauðárkróki: 

0 10 Laun ........2.00000nesserr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00.00000.00.00. 
0 27 Viðhald .............0.02.0 00. nn 

Gjöld samtals ..........00.0.00 000. 

Barnaskólar Akureyrar: 

010 Laun .......0.0000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........20.0...0000000.0.. 
0 27 Viðhald ..............00.. 000... nn 

Gjöld samtals .........0.002000 000... 

Barnaskólinn Húsavík: 

010 Laun ........0.0002000 0000 nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.....0.0.... 
0 27 Viðhald ................0... s.n 

Gjöld samtals .........0%.2000 0... 

Barnaskólinn Ólafsfirði: 

0 10 Laun ...........0.000. sens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0.0.. 0... 
0 27 Viðhald ...............20.00...n en 

Gjöld samtals ............... 0... 

Barnaskólinn Seyðisfirði: 

0 10 Laun .........0.0.00.0. 00 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000..0. 000... 
0 27 Viðhald ..................0s nn 

Gjöld samtals ..........2..00 00... 

Barnaskólinn Neskaupstað: 

010 Laun .............0000 00 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............20.00..000000.. 
0 27 Viðhald ..............2.0... s.n 

Gjöld samtals ......... 20... 

Barnaskólinn Vestmannaeyjum: 

0 10 Laun ......0..2.0000 0000 nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0........ 
0 27 Viðhald ...............20... 0. ss 

2 852 

1792 

12449 

2 937 

1616 

1464 

2204 

6 584



Nr. 

666 

668 

669 

670 

671 

701 

702 

Þús. kr. 

111 258 

2 365 

18 755 

101. 436 31. desember 1969. 

Fastir skólar utan kaupstaða: Þús. kr. 

0 10 Laun .........20000000 0. rr nr 89 575 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00000.000.... 11 621 
0 27 Viðhald ..............2..0 000... 10 062 

Gjöld samtals ...........0.000 0... 

Farskólar: 

0 10 Laun .........2..2000 000 ene 2 088 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0.0..00... 230 
0 27 Viðhald ................00... ve. 47 

Gjöld samtals .......0.0.0000 0. 

Barnaskólar, almennt: 

0 10 Laun .............0.. 000. nn sn 18 755 
Gjöld samtals ...........0.000 0000 

Viðfangsefni: 

01 Forfalla- og orlofskennsla .........0.00..000.. 5 300 
02 Tvi- og þrískipan ........00.00.000 00... 2250 
04  Ráðskonur og aðstoðarst. ..........20000000.. 11 205 

Gjöld samtals .........0.20000. 0... 18 755 

Framlög til byggingar gagnfræðaskóla, barnaskóla og 

íbúða fyrir skólastjóra: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ................. 206 860 

Gjöld samtals .........000. 000. 

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 1327 
Gjöld samtals ..........000%. 0... 

Vistheimilið Breiðavík: 

0 10 Laun ..........0000000. 00. 1795 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................0.0000..... 1830 
0 27 Viðhald ..............0.0.. 0. ss 400 

Gjöld samtals .........000.00 000 4 025 

1 00 Tekjur ............020.0 00. 660 
Mismunur ..............2.0 000 ————— 

Vernd barna og ungmenna: 

0 10 Laun ........2...0 000 250 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0....00.0...... 420 
0 90 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 960 
Gjöld samtals .........0.0.00 000 

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr, 2, 

206 860 

1327 

3 365 

1630
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Viðfangsefni: 

02 Barnaverndarráð .........0.000000 0. nn en. 
05 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur .......... 
06 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta 

eða fatlaða unglinga til náms ...........00.0... 
07 Uppeldisheimili fyrir ungar stúlkur ............ 

Gjöld samtals .........020000 00 nn. 

711 Upptökuheimilið í Kópavogi: 

712 

781 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .......0.0000000 0000... 

Gjöld samtals .........002000 0. s.n nn 

Lánasjóður íslenzkra námsmanna: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .......00.20000000000.. 

Gjöld samtals .......000000 000. 

Náms- og fræðimenn, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0000 00. 

Viðfangsefni: 

03 Styrkur til erlendra námsmanna í Íslenzkum 
skólum .......2000000 000 es nn 

04 Styrkur til að bjóða grænlenzkum stúdent til 
námsdvalar .........000000000. 00... 

05 Styrkur til Íslendings til að læra tungu Græn- 
lendinga ......02.00000 00. nn 

07 Styrkur til færeysks fræðimanns ..... enn 
08 Til menntastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi .. 
09 Styrkur til útgáfustarfa ..........02000.0000... 
10 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis .... 

11 Starfsemi stúdenta ........0000000 000... 

12 Félagsstofnun stúdenta ........00.0000 00. .0.0.. 

Gjöld samtals .......0000000 00. 

782 Styrkur til myndlistarskóla: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........0020000 0. sn 

Viðfangsefni: 

02 Reykjavík ......000000000 nn 
03 Vestmannaeyjar ......00.0000000 00... 
04 Neskaupstaður ......02.0000. 000 n rr. 

Gjöld samtals ........0000000 0000 

Þús. kr. 

670 
460 

200 
300 

1630 

1072 

57 990 

11 396 

Nr. 101. 

Pus. kr. 

1072 

57 990 

11 396 

210
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783 

801 

803 

804 

806 

807 

Til lektora í íslenzku við erlenda háskóla: 

0 10 Laun „...........200 0000 nn 

Gjöld samtals .........0.0.0 0000 

Landsbókasafnið: 

0 10 Laun .........0000 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald .............000. 0000 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........00000 000. 

1 00 Tekjur ..........20.00 0... 
Mismunur ...............0 00. 

Þjóðminjasafnið: 

0 10 Laun ...........2200.0. 0. nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ...............00.0 0... nn. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ........................ 

Gjöld samtals .........0000 00 

Þjóðskjalasafnið: 

0 10 Laun ..........00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals „..........0.00. 00. 

Safnahúsið: 

0 10 Laun ........0..00 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald .............0.200 000... 

Gjöld samtals .........0...00 0000 

0 10 Laun .......00.0000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 

Gjöld samtals ...........0.0.00. 00 

Listasafn Einars Jónssonar: 

0 10 Laun ........0.000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ............0.00 00. 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

570 

637 
91 

183 
194 

Þús. kr. 

570 

7 639 

9 077 

2 972 

1376 

377 

532
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808 

831 

832 

841 

871 

872 

873 

874 

Listasafn fslands: 

10 
20 
27 
90 
91 T

I
 

Laun .......000000 00 enn 

Önnur rekstrargjöld ..........200000000 0... 
Viðhald .......2.0.0000. eeen 
Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B hluta ...........2..00000... 
Gjöld samtals .......200000 000... 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun .......2.0000.0 enn 
Önnur rekstrargjöld ..........00000000........ 
Viðhald .........00000. eeen 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......0.0000 00... 

Tekjur ........0000000 0000 
Mismunur .......000000 00... senest 

Þjóðgarðurinn, Skaftafelli: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........200000000 000... 
Gjöld samtals .......000000 0... 

Náttúruverndarráð: 

0 10 
0 20 
0 70 

3 00 

Laun .........200000 0000 nn 
Önnur rekstrargjöld ..........000000.. 00... 
Vextir ........200.00 sons 
Gjöld samtals .........0000000 0000... 
Lánahreyfingar út .........00000000 0000... 

Ríkisútvarp, sjónvarp, aðflutningsgjöld: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B hluta ........000000. 0000... 
Gjöld samtals ........00000000. en... 

Þjóðleikhús, framlög: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B hluta ........00.0.00000.0.. 
Gjöld samtals ..........00200 0000... 

Sinfóníuhljómsveitin: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B hluta .............0..02.... 
Gjöld samtals .........0.22.000 0000. 

Vísindasjóður: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B hluta ...................... 
Gjöld samtals .........0.00000 0000... 

500 

15 672 

5 192 

540 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

1898 

2 398 

500 

598 

34 000 

15 672 

5 192 

540
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875 Menningarsjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 

881 

882 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 
Gjöld samtals ...........0.0.000. 00. 

Byggingarsjóður safnahúss: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals ...........000..00.0 000. 

Almenningsbókasöfn: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ..............0000000 000. 

Gjöld samtals ...........0..0. 00. 

Viðfangsefni: 

02 Til bæjar- og héraðsbókasafna ................ 
03 Til sveitarbókasafna og lestrarfélaga .......... 
04 Til bókasafna í heimavistarskólum og opinber- 

um stofnunum .............200... 000... 
05 Til húsabóta ..........2000.0.0 0000 
06 Til Rithöfundasjóðs Íslands .................. 
07 Til styrktar bókasöfnum og lesstofum skv. 

ákvörðun menntamálaráðuneytisins ........... 

Gjöld samtals ............000. 20. 

Listir, framlög: 

0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ..............0000000000000. 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............00..0 000. 

Viðfangsefni: 
02 "Tónlistarskólar ...........0.000000 0000. 
03 Barnamúsikskólinn í Reykjavík ............... 
04 Til tónlistarstarfsemi .............0000.000..... 
07 Styrkur til lúðrasveita samkvæmt ákvörðun 

menntamálaráðuneytisins ..................... 
08 Leiklistarstarfsemi ..............000 00... 
09 Listmálarahús, byggingarfé ................... 
10 Styrkur til ísl. listkynninga erlendis .......... 
11 Til að taka heimildarkvikmyndir um merka Ís- 

lendinga .........0.00.0002 000. 
12 Til listasafna ...........02000000 000... 
13 Listkynning í skólum og námskeið í listiðnaði . 

Til byggingar sýningarskála á Miklatúni eftir 
ákvörðun menntamálaráðuneytisins .......... 
Til Bandalags íslenzkra listamanna til að standa 
straum af myndlistarsýningum utanlands og 
INNAN 2.....000000000 nr 
Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun Al- 
þingist) .............0022 reen evnerne nsene 

31. desember 1969. 

Pus. kr. 

4 100 

500 

300 

1375 

Pus. kr. 

4 100 

500 

5 836 

19 681 

  

1) Sjå sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 3.
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18 Starfslaun listamanna, úthlutað af nefnd, sem 
menntamálaráðuneytið skipar .........000000.. 

19 Listamannalaun, úthlutað af nefnd, sem Alþingi 
kýs, skv. 1. nr. 29/1967 ......0000.00.0..0........ 

20 Til listahátíðar í Reykjavík ...........20.0...... 

Gjöld samtals ............00.0 000. 

883 Ýmis vísindaleg starfsemi: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........0.20000 0000... 

Viðfangsefni: 

03 Vísinda- og fræðimenn ...........00.0000.0.. 
04 Surtseyjarfélagið .........0.02000200. 0. 0. 
05 Til dr. Sigurðar Jónssonar til rannsókna á 

þörungum ............0.0200 0000 0n en 
06 Jöklarannsóknir og mælingar ................. 
07 Norræn rannsóknastofnun í fræðilegum atóm- 

vísindum ...........000.0. 0. sn 

884 Norræn samvinna: 

885 

886 

0 90. Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........20000 000... 

Viðfangsefni: 

02 Norrænt samstarf ..........202000. 00... 

03 Til Norræna félagsins ........20000000 000... 
04 Til rekstrar Norræna hússins í Reykjavík .... 
06 Til Menningarsjóðs Norðurlanda ............. 
07 Til norrænu tölfræðistofnunarinnar ........... 

08 Til norræna læknakennslusambandsins ........ 

öl Framlag til Norræna hússins í Reykjavík .... 

Gjöld samtals ............20202 00... 

Félagsheimilasjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .............00.02 000. 

Íþróttamál: 

0 10 Laun ............2.0000 0 sess 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga .............0200.2. 0... 0... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............000% 0000. 0. 

Þús. kr. 

485 

4 184 
750 

19 681 

1466 

530 
400 

50 
100 

386 

1466 

3 330 

9000 

203 

5 000 
3 890 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

1466 

3 330 

9 000 

9 093 
A 54
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Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 

02 Íþróttasamband Íslands ..............0.0...... 3 700 
03 Iþróttasjóður ...............0.0000 00... 5 000 
04 Ferðakennsla í íþróttum ...........00..00..... 203 
05 iþróttaskóli Sigurðar Greipssonar ............. 155 
06 Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ........ 35 

Gjöld samtals ...........0.0 9 093 

888 Endurbætur á Viðeyjarstofu: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1000 
Gjöld samtals ..........00000 000 1000 

899 Ýmislegt: 

0 10 Laun ...............0.0.0 00. 497 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..…........................ 277 
0 27 Viðhald .............0..22.0000 00 78 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 250 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 4 390 

Gjöld samtals ...........0000.0 0... 5 492 

Vidfangsefni: 

02 Náttúrugripasafn Akureyrar .................. 75 
03 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .............. 50 
04 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja .............. 75 
05 Iceland Review ...........00000000 00... 80 
06 Lögberg-Heimskringla ...................... 174 
07 Tímaritið Veðrið ...........0000.000... 2... 10 
09 Til blindrastarfsemi ...........0............. 450 
10 Til Skáksambands Íslands .................... 250 
11 Menningarsjóður Blaðamannafélags Íslands .... 25 
12 Styrkur til starfsemi KFUM í Vatnaskógi ...... 25 
13 Til Þjóðdansafélagsins ...................... 15 
14 Til Blindravinafél. Ísl. v. rekstrar blindraskóla 37 
15 Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags .......... 50 
17 Til Leikfélags Reykjavíkur, 1. nr. 15/1965 .... 750 
18 Til Bandalags ísl. leikfélaga, 1. nr. 15/1965 .... 250 
19 Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn ..... 25 
20 "Til íslenzka stærðfræðifélagsins .............. 30 
21 Til Rithöfundasambands Íslands .............. 15 
22 Til Bandalags ísl. listamanna ................ 75 
23 Til Sambands ísl. barnakennara til menningar- 

og félagsstarfsemi ............................ 100 
24 Til Stjórnunarfélags Íslands vegna fræðslustarf- 

semi ss ener eee nen 100 
25 Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna kaupa á 

Nonnahúsi ............0.0..20. 000... 50 
26 Til Frjálsiþróttasambands Íslands ............. 50 
27 Til Svifflugfélags Íslands ............00..0..... 100 
29 Til Taflfélags Reykjavíkur ................... 40 

30 Styrkur vegna alþjóðaskákmóta .............. 100 
32 Minningarlundir og skrúðgarðar .............. 150
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Þús. kr. Þús. kr. 

33 Malthíasarsafnið, Akureyri .........0.000.0.... 40 
34 Til Kanadasjóðs .......0.020000 00... 45 
35 Efling menningarsambands við V-Íslendinga .. 90 
36 Til umbóta við Geysi í Haukadal .............. 18 
37 Barnaheimilið Lyngás, tvenn kennaralaun .... 382 
39 Målnefnd, nýyrðasöfnun o. fl. ...........000... 148 
40 Ritun og útgáfa sögu stjórnarráðsins .......... 250 
42 Vísindarannsóknir .......0.000000 0000... 276 
44 Til Northern Scholars Committee ............ 32 
45 Til minnismerkis um Jón Eiríksson konferenzráð 25 
46 Til minnisvarða um Guðmund góða ........... 25 
47 Til minnisvarða um Ára fróða .........0.0.... 25 
48 Til Reykholtsstaðar ........0000000 0... 0... 250 
49 Námskeið fyrir blaðamenn .........000000...0. 100 
50 Styrkur til Hlíðardalsskóla .........0.000.0... 200 
52 Til kirkjutónlistarmóts .......0000.0 0000... 125 
54 Hreindýraeftirlit ...........0...000.000......0.. 100 
55 Til íslenzks dýrasafnis ......000000000 00... 50 
56 Sjódýrasafnið, Hafnarfirði .................... 50 
57 Til Þjóðdansafélagsins, til utanferðar ......... 50 

Gjöld samtals ........0.000000 00. 5492 

Samtals 1403 898
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1 02 Utanríkisráðuneytið. 

101 Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

102 

201 

0 10 Laun ..............0000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 
0 27 Viðhald ...............00.0.00. 0000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0.00000.0 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0.00.. 0... 
02 Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á 

vegum utanríkisráðuneytisins ................ 
03 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum 

á vegum utanríkisráðuneytisins .............. 
04 Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ....... 
05 Til kaupa á Iceland Review .................. 
06 Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráðin til 

landkynningar ...............000.00 0000... 
07 Til kjörræðismanna ............000000000.... 
08 Til kaupa á útgáfu Seðlabanka Íslands á bók- 

inni Iceland ....................0.. 00.00.0000. 

Gjöld samtals .............0...0.. 0. 

Varnarmáladeild: 

0 10 Laun ...........2.20000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0..0........ 

Gjöld samtals ...........00.00.00. 0 

Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli: 

0 10 Laun .........0000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0............ 
0 27 Viðhald ...............22..000 0000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals „...........000. 000 
1 00 Tekjur ..............000 000. 

Mismunur ...............00.. 0000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0..0.00000 00 
02 Tollgæzla á Keflavíkurflugvelli ................ 
03 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ............ 
04 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ...... 

Gjöld samtals .............00.00000 000 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

5 394 
8 029 

100 
75 

8 969 

500 

2 500 
540 
316 

300 
338 

135 

13 598 

2 158 
1487 

20 484 
2 871 

780 
205 

24 340 
904 

2 508 
10 656 
10 906 

270 

24 340 

Pus. kr. 

13 598 

3 645 

23 436
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301 Sendiráðið í Bonn: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun .......0.0000000nennennr nn 4 043 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............000000.00.0 0... 1116 
0 27 Viðhald ..................eeneen nn 60 

Gjöld samtals .........020000 000. 5219 

302 Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

0 10 Laun ............eeensssssss 3404 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000.0.... 827 
0 27 Viðhald ...............ee eeen 59 

0 70 Vextir ...........0000 0... 34 

Gjöld samtals ........0.00000 000. 4 324 

303 Sendiráðið í London: 

0 10 Laun ..........00..e neee 3 896 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0000.000.. 1499 

0 27 Viðhald ...........02.eeonees sn 168 

Gjöld samtals .........00000 000. 5 563 

304 Sendiráðið í Moskvu: 

0 10 Laun ...........oesenssssess sr 4 752 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00000.0.00.0.... 1729 
0 27 Viðhald .........2.0.er eens 100 

Gjöld samtals .........020000 000. 6581 

305 Sendiráðið í Osló: 

0 10 Laun ..........2.ssene ess 3017 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000 0000... 1111 
0 27 Viðhald ........0ureeseeeereneeeenrrnnneee 364 
0 70 Vextir .........0000..0n nr 112 

Gjöld samtals ...........0200000. 0... 4 604 
3 00 Lánahreyfingar út ........2.0000.0 0000. n nn. 37 

306 Sendiráðið í París: 

0 10 Laun .............0. eeen ses 4 486 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000000... 1922 
0 27 Viðhald ...........0...eoseeees sr 100 

Gjöld samtals ........200000 000. 6 508 

307 Sendiráðið í Stokkhólmi: 

0 10 Laun ..........2200.0s enn 3124 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........2000.000000.... 658 
0 27 Viðhald .............000. 00 nes enn 51 
0 70 Vextir ..........000 00... 790 

Gjöld samtals ........02000000 0... 4 623 
3 00 Lánahreyfingar út ..........20000.0 00... 0... 861
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308 Sendiráðið í Washington: 

309 

310 

400 

0 10 Laun .........000. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............000.00.0...... 
0 27 Viðhald ..............0.00 000... 
0 70 Vextir ............. 00 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........00.0.. 
1 00 Tekjur „.........0.00000 000 

Mismunur „.............0.. 000 
3 00 Tánahreyfingar út ........................... 

Sendinefnd Íslands hjá S.Þ. og aðalræðismannsskrif- 

stofa Íslands í New York: 

0 10 Laun .........2000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0........... 
0 27 Viðhald ..............2.000 0000 
0 70 Vextir ..........0..2..0 0. 

Gjöld samtals .................0. 0... 
3 00 Lánahreyfingar út ..............00.000....... 

Sendinefnd Íslands hjá NATO og sendiráð Íslands í 

Brussels: 

0 10 Laun .........000. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 
0 27 Viðhald ..................0.0 000. 

Gjöld samtals ............00..000. 0. 

Alþjóðastofnanir: 

0 90 
0 94 

Yfirfærslur: 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ..........0..0. 000. 

Viðfangsefni: 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Tillag til Sameinuðu þjóðanna (United Nations, 
UN) sueeneeeeenesnvse neuen vener even. 
Tillag til varnarlids Sameinuðu þjóðanna (UNEF, 
UNFICYP) sees, 
Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Development Programme, UNDP) 
Tillag til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins (United 
Nations International Childrens Emergency 
Fund, UNICEF) „......0....000 
Tillag vegna flóttamannaaðstoðar Sameinuðu 
þjóðanna (United Nations High Commission for 
Refugees, UNHCR) .........0..0. 000. 
Tillag til flóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóð- 
anna við Palestínu flóttamenn (United Nations 
Relief and Works Agency for Palestine in the 
Near East, UNRWA) 20.00.0000... 
Tillag til Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO) .... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. Þús. kr. 

7 004 

7 299 

6 065 

30 293 

1081
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09 Tillag til eftirlitsefndar með gin- og klaufaveiki 
á vegum FAO (European Commission for the 
Control of Foot and Mouth Disease, FAO) .... 

10 Tillag til Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar 
(International Atomic Energy Agency, AFA) .. 

11 Tillag til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 
(International Labour Organization, ILO) 

12 Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, UNESCO) ........ 

13 Tillag til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
(World Health Organization) .......00.00.00... 

14 TTillag til  Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar 
(World Meteorological Organization) ........ 

16 Tillag til  Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 
(Intergovernmental Maritime Consultative Org- 
anization, IMCO) ........2200%00 0... 

17 Tillag til Alþjóðahafrannsókna .............. 
18 Tillag til Alþjóðahvalveiðiráðsins (International 

Whaling Commission) ......0000000 00... 
19 Tillag til Alþjóðahveitiráðsins (International 

Wheat Council) .......00.000 000 
20 Alþjóðalandfræðisambandið .........0.00.00... 
21 Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag (Cour 

Permanente d'Arbitrage) ........0.000.000..... 
22 Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd 

á sviði iðnaðar (International (Paris) Union for 
the Protection of Industrial Property) ........ 

23 Tillag til alþjóðanefndar Rauðakrossins (Comité 
International de la Croix-Rouge) ............ 

24 Tillag til GATT (General Agreement on Tariffe 
and Trade) .........2.000000 000. 

25 Tillag til Alþjóðastofnunar til útgáfu tollalaga 
(Bureau International pour la Publication des 
Tarifs Donaniers) .........0.0000. 00... 

26 Tillag til Tollanefndar Evrópu (Bureau Inter- 
national des Tarifs Donaniers) ........0..... 

27 Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
(Organization for Economic Cooperation and 
Development, OECD) .......000000 000 

28 Tillag til Evrópuráðsins (Council of Europe) .. 
29 Tillag til Atlantshafsbandalagsins (North Atlan- 

tic Treaty Organization, NATO) ......0.0..00.... 
30 Þingmannasamband NATO (North Atlantic As- 

sembly)  ..........0000 00 

31 Tillag vegna heimssýningar í Japan 1970 ...... 
32 Stofnframlag til Fríverzlunarsamtaka Evrópu 

(EFTA) .........000 0 

Gjöld samtals ........00000 0000 

Þús. kr. 

26 

454 

2815 

1251 

2 592 

279 

266 
922 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

  

Samtals 128 762



Nr. 101. 448 

101 

171 

172 

201 

1 03 Atvinnumálaráðuneytið. 

Atvinnumálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun 
0 20 Önnur rekstrargjöld 

Gjöld samtals 

Jarðeignir ríkisins, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta 

Gjöld samtals 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

LR eee eee eee eee eee eee eee eee es …e…+ 

Gjöld samtals ...............000... 

Búnaðarfélag Íslands: 

0 10 Laun 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals ............00..... 
1 00 Tekjur ............0....0.0 00 

Mismunur ............... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..............00000 000. 
02 Jarðrækt .............00.000 0000 
03 Garðyrkjumál .............000.00000. 0. 
04 Fóðurrækt ...............0.00.00 00... 
05 Verkfæraráðunautur ......................... 
06 Nautgriparækt .............0.0.0.000. 00. 
08 Sauðfjárrækt  ..............00000 0000. 
09 Hrossarækt ...............0.....00. 0. 
10 Alifugla- og svínarækt ..............0....0..... 
11 Bygginga- og bútækni ........................ 
12 Forðagæzla ...............0.....000 00... 
13 Búnaðarhagfræðiráðunautur .................. 
14 Freyr seeren FR 
15 Ráðningastofa landbúnaðarins ................ 
16 Búnaðarfræðsla ..............0000..0 0000... 
17 Til búnaðarsambanda ...............00....... 
18 Til landbúnaðarsýningar ...............0....... 
19 Húsbyggingasjóður ..............0.00..0000..... 
20 Búnaðarþing og endurskoðun ................ 
21 Til byggingar djúpfrystistöðvar .............. 
22 Búreikningaskrifstofa ....................0.... 

Gjöld samtals .............2...0 0... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

4 074 
3 063 

4 900 

6 000 

Þús. kr. 

7 137 

4 900 

6 000 

21626



31. desember 1969. 

205 Veiðistjóri: 

0 10 
0 20 
0 90 
0 92 

Laun ......... 

449 

Önnur rekstrargjöld ..........0..00000. 0. 
Yfirfærslur: 

Til sveitarfélaga ...........0..02.000 0000. 
Gjöld samtals 

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins: 

0 10 Laun ..............eessessss 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000000...... 
0 27 Viðhald ............2.2....es en 
0 70 Vextir ..........2...0.. ss 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals .............000. 0... 

1 00 Tekjur ...........0.0..00 0... 

Mismunur ...........202000 s.n. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0....00000 00... 
02 Utgáfukostnaður .............22.2000.0. 00... 
03 Rannsóknakostnaður ............00000........0. 
04 Dreifðar tilraunir ............0000. 0000... 
05 Bútæknirannsóknir .........0000000 0... 0. 
06 Kalrannsóknir ..........00.0.e. senn 

07 Framkvæmdir á áveitusvæði Flóa ............. 

08 Tilraunastöð, Korpúlfsstöðum ................ 
09 Tilraunabúið, Hesti ............000000.. 000... 
10 Tilraunastöðin, Akureyri ..............0.00.... 
11 Tilraunastöðin, Skriðuklaustri ................ 

12 Tilraunastöðin, Reykhólum ............0....... 
13 Tilraunastöðin, Sámsstöðum .................. 

Gjöld samtals 

230 Skógrækt ríkisins: 

0 10 

f
l
)
 

oo
 

(<=
) 

Laun ...........0000 0000. 
Önnur rekstrargjöld ...........0..0.00000.0... 
Viðhald ..........02.2202 0000. 
Vextir ..........0000000 00 nes 

Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Yfirfærslur: 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals 
Tekjur ....... 

Mismunur .... 

sr 

senere eee OKKK N 

3 783 

22 635



Nr. 101. 450 

235 

241 

242 

243 

244 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........20.00 00... 
02 Skógarvarzla .........000000000 sn. 
03 Skóggræðsla ...........0000.00. se sn 
04 Gróðrarstöðvar ..........0020000 0000 
05 Skjólbelti .......00002000 0... 
06 Skóggræðsla fyrir einstaklinga ................ 
07 Tilraunir að Mógilsá ..............0...00.0.00. 0. 
08 Ýmis kostnaður .......00000000 00. 
09 Til Skógræktarfélags Íslands .................. 
10 Til framkvæmda í Fljótsdal ............0.0.... 

Gjöld samtals ............0..000. 0. 

Landgræðsla: 

0 10 Laun ........220%000 000 0nn nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00.. 000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........002000 00... 

Landnám ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
Gjöld samtals ........000000 0000 

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. .......0.200000 nn 

Gjöld samtals ..........20.0000... 0. 

Mat á landbúnaðarafurðum: 

0 10 Laun ........2020000 0. 0.nen en 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............000000000.. 

Gjöld samtals .........00000000. 00. 

Sauðfjárveikivarnir: 

0 10 Laun .........0000 s.s sens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00000000... 
0 27 Viðhald ...........00000. 0... nn 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........0020.000 00. 

Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða: 

0 10 Laun FRIÐI 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0...0...0...... 
Gjöld samtals ......0000000 00... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

1220 
1682 
6 366 
2 800 

200 
300 

1106 
1490 
1450 
500 

17 114 

1617 
1755 

11 800 

22 125 

3500 
900 

17 725 

22 125 

270 
298 

4 988 
1782 
1620 

1930 

479 
231 

Þús. kr. 

15 172 

22 125 

568 

10 320 

710



31. desember 1969. 451 

246 

247 

271 

272 

286 

Veiðimálaskrifstofan: 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
20 
90 
91 
94 

Laun ..........0.0 000. 
Önnur rekstrargjöld .............0.000000.00... 
Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B hluta .......0..0.0.0.0000... 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ...........000 000. 

Embætti yfirdýralæknis: 

f
s
 

10 Laun .........0202 0000 
20 Önnur rekstrargjöld ..........02000000.0 00... 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............2..… 
90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........00002.0 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........2.000.0 000. sen 
02 Héraðsdýralæknar ...........00.0000.0........ 
03 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga .. 
04 Tiljúgurbólgurannsókna ...........000000..00. 
05 Vegna búfjársjúkdóma .........00000000.000.. 
06 Námsstyrkir ...........0000000 00. sn 
07 Bygging dýralæknabústaða ...........0.00.0..... 

Gjöld samtals ..........20.000000 000 

Landgræðslusjóður, framlag: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .................00.... 

Gjöld samtals ........0.2000 00 

Vélasjóður, framlag: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..................0... 

Gjöld samtals .........020.0 000. 

Landbúnaður, framlög: 

0 10 Laun .........0.00.0000 00 sen 
0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals .........0.00200000 0... 

Viðfangsefni: 

03 Fyrirhleðslur!) ............2020200 0000... 
04 Landþurrkun?) .„...........20000 200... 0... 
05 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 ........ 
06 Stofnlánadeild landbúnaðarins ................ 
07 Jarðræktarframlög ..............000000 0... 

3650 

1060 

7 807 

427 819 

3 240 
480 
200 

21 000 
63 163 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

8 800 

9176 

3 650 

1060 

435 626 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 4. 

2) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 5.



Nr. 101. 452 

08 Til framræslu ...........000.0000 000... 
09 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ......... 
11 Aukastyrkur til súgþurrkunar ................ 
12 Mjólkurbú og smjörsamlög .................. 
13 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ..... 
14 Til búfjárræktar skv. lögum nr. 21/1965 ...... 
15 Til nautgriparæktunarsambanda .............. 

Gjöld samtals ...........0020.00 0... 

FA 
299 Ýmis starfsemi á sviði landbúnaðarmála: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........02000 00... 

Viðfangsefni: 

02 Til Garðyrkjufélags Íslands ................... 
03 Til Norræna búfræðifélagsins ................ 
04 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga ...... 
05 Til Landssambands ísl. hestamannafélaga til 

leiðbeininga um hestamennsku ................ 
06 Til Kvenfélagasambands Íslands til húsmæðra- 

fræðslu, heimilisiðnaðar og garðyrkju ........ 
07 Til Kvenfélagasambands Íslands til greiðslu á 

launum ráðunautar .,........00..020000 000... 
08 Til Heimilisiðnaðarfélags Íslands ............. 
09 Til Ungmennafélags Íslands til starfsíþrótta ... 
10 Til Félags áhugamanna um fiskrækt .......... 
11 Til gróðurverndar í Búðahrauni .............. 
12 Til Hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ .......... 
13 Efnarannsóknastofa Norðurlands ............. 
14 Til Sambands norðlenzkra kvenna ............ 

Gjöld samtals .........00.00000000 00 

301 Fiskifélag Íslands: 

0 10 Laun .........002.2000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.00 0... 
0 27 Viðhald ............0022200 000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........000 000. 
100 Tekjur ..........2000..0 ns 

Mismunur „............0.000 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........00.00020 000. 
02 Reikningaskrifstofa sjávarútvegsins ........... 
03 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskileitar- 

tækja ..........00000 00. 
04 Aflaskýrslur, söfnun og úrvinnsla ............ 

Gjöld samtals .,...,,,, 00. 0r sn 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

30 000 
2345 
5 000 
1250 

300 000 
8548 
400 

435 626 

1342 

Þús. kr. 

1377 

8 881



31. desember 1969. 

302 

303 

311 

312 

321 

453 

Hafrannsóknastofnun: 

10 Laun 

27 Viðhald 
80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn 
02 Haf- og fiskirannsóknir 
04 Humar- og rækjuleit 
05 Sildarleit 
06 Fiskileit og veiðarfæratilraunir 

f
n
 

07 Vörugeymslan, Grandagarði ..... 
08 Árni Friðriksson, R/S RE 100... 

09 Hafþór, R/S RE 75 
10 Bjarni Sæmundsson 

Gjöld samtals 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins: 

0 10 Laun .....200000 000 rr nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... 

Gjöld samtals .........00.0.... 
1 00 Tekjur .....000000000 0... 

Mismunur ....000.000000 00... 

Viðfangsefni: 
01 Yfirstjórn 
02 Efnagreiningasalur 
03 Gerlarannsóknir 

Gjöld samtals 

Fiskmat ríkisins: 

0 10 Laun 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 27 Viðhald 

Gjöld samtals 

Síldarmat ríkisins: 

0 10 Laun .........00.0.0.0.0 0000... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 27 Viðhald .........0000000 0... 

Gjöld samtals .......0.00..... 
1 00 Tekjur ......00000 0000... 

Mismunur ......000000 00... 

Verðlagsráð sjávarútvegsins: 

0 10 Laun 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 

20 Önnur rekstrargjöld ............ 

EN NON 

0. 

so... 

so... 

tn .... 

00... 

so... 

0... 

so... 

Þús. kr. 

22 738 
28 675 

2 800 
2 200 

14 878 
4 642 
1 844 
5 358 

775 
700 

12 926 
6 027 
9 263 

56 413 

6 263 
5 400 

900 

12 563 
2 088 

2 943 
6 591 
3 029 

12 563 

12 090 
4 400 

100 

Nr. 101. 

Pus. kr, 

56 413 

10 475 

16 590 

2575 

2136



Nr. 101. 454 

371 

372 

373 

374 

399 

401 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals ...........0.0..... 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegs: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals .........0.0.00000. 

Byggingarsjóður síldarleitarskips: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals „...........0.... 0... 

Aflatryggingarsjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................0..... 

Gjöld samtals .........00...... 

Viðfangsefni: 
02 Aflatryggingarsjóður, lög nr. 77/1962 .......... 
03 Stofnfé alm. deildar togaraflotans ............ 
04 Ahafnadeild ..............0.0... 0. 

Gjöld samtals ...........00.0.. 0. 

Ýmislegt á sviði sjávarútvegs: 

0 10 Laun ...............0.00 00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................0.0..... 
0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ...........00.000.. 0. 

Viðfangsefni: 
02 Starfsfræðsla sjávarútvegsins ................. 
03 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum „............. 
04 Alþjóðleg ráðstefna í Reykjavík á vegum FAO. 
05 Til greiðslu á halla, sem varð á sýningunni Ís- 

lendingar og hafið ........................... 

Gjöld samtals .........0.00000 0 

Orkustofnun: 

0 10 Laun ........2..0002 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 
0 27 Viðhald .„..............0000 vene 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0.0..0.. 0... 
1 00 Tekjur ...........0..0. 0000 

Mismunur .............0000 000 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

34 000 

4 450 

12 700 

40 350 

Þús. kr. 

34 000 

4 450 

12 700 

40 350 

1047 

42 090



31. desember 1969. 

471 

531 

532 

533 

551 

552 

Orkusjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .........0000000000 00. 

Gjöld samtals ........0000000. enn. 

Viðfangsefni: 
02 Rafvæðing Í sveitum .......000000000. 000... 
04 Lån til jarðhitaleitar .........00.0000000000..... 
05 Lánagreiðslur ........0..00000 0... nn... 
06 Verðjöfnunargjald ..........202000. 0. 0... 0... 

Gjöld samtals 

Bændaskólinn á Hvanneyri: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun ........ sr... 

Önnur rekstrargjöld ...........000000 0... 0... 
Viðhald ..... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals 
Tekjur ...... 
Mismunur ... 

sr... 

Bændaskólinn á Hólum: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun ........ sr. 

Önnur rekstrargjöld .........0000000 000... 
Viðhald ..... so... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals 
Tekjur ...... 
Mismunur ... 

sr... 

Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

1 00 

Laun ........ 
Önnur rekstrargjöld ..........000000000000.... 
Viðhald ..... 
Vextir ...... 

sr... 

sr... 

Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals 
Tekjur ...... 

Mismunur ... 

0 10 Laun .....00000000 een nennnrrnnrrn nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000 0. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.00... 

Gjöld samtals 

Húsmæðraskólinn á Staðarfelli: 

0 10 Laun ......200000n ee nrrnrnnrrnrr nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000. 000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........2.0000%.. 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

108 500 

3 943 
1600 
450 

3 300 

9 293 
382 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

108 500 

8911 

5 901 

4 538 

2 189 

2 514



Nr. 101. 456 

553 Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

581 

0 10 Laun ......0...000. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............0000.00 0. 

Húsmæðraskólinn á Löngumýri: 

0 10 Laun ..........00... 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...,.............. 

Gjöld samtals ...........0.0.0.00 00. 

Húsmæðraskólinn á Laugalandi: 

0 10 Laun .........0.0000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 

Gjöld samtals ...........0..0.. 0. 

Húsmæðraskólinn á Laugum: 

0 10 Laun ..........0.0.00 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..0........ 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........00000 0. 

Húsmæðraskólinn á Hallormsstað: 

0 10 Laun ............2000.00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0000....... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0000... 0. 

Húsmæðraskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun „.......... 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......................... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ......0......00. 0... 

Húsmæðraskólar utan kaupstaða, almennt: 

010 Laun ............000.0 000 
0 27 Viðhald .............02..00 00. 

Gjöld samtals ...........00.000. 000. 

Verzlunarskólar: 

010 Laun ...........0... 0000 
0 900 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ...........000%. 0000. 

Viðfangsefni: 

01 Til Verzlunarskóla Íslands ................... 
02 Til Samvinnuskólans ...........0...000.000... 

03 Til bréfaskóla SÍS og ASÍ .................... 
04 Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda ... 

Gjöld samtals ..............0... 00... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

1051 
262 

1200 

1009 
275 
480 

1188 
300 

1086 
170 
288 

1080 
445 
324 

984 
372 

4419 

218 
3 810 

103 

7 683 

5 866 
1710 

107 
103 

7 786 

Pus. kr. 

2 515 

1 764 

1488 

1544 

1849 

5 775 

4 028 

7 786



921 

999 

  

31. desember 1969. 457 Nr. 101. 

911 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ......00.0000 0000 ner 3535 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0020.. 000... 4 330 
0 27 Viðhald .............eeeeeeseesr rr 740 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 80 

Gjöld samtals ........2.0200200 000... 8 685 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0..enesss en 2235 
02 Ræsting, hiti og rafmagn .................0.... 5 048 
03 Húsnæði ..........20000 000. sn 1100 
04 Verkstæði ...........00000. 0. 302 

Gjöld samtals ...........2.0000 00... 8 685 

Löggildingarstofan: 

0 10 Laun ..........2200000nee0ennn nr 1683 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..000000.000.. 621 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 30 

Gjöld samtals ..........2020000.0 0... 2334 
1 00 Tekjur ..........000000. sess 1040 

Mismunur .............22000 0... 1294 

Ýmislegt: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 950 

Gjöld samtals ........2000000 000. 950 

Viðfangsefni: 

02 Til tækninýjunga ...........000000 00.00.0000... 250 
03 Til leiðbeininga um starfsfræðslu utan Rvíkur 100 
04 Vegna skólabáts, gegn % kostnaðar annars 

staðar að .........00020000. nn 600 

Gjöld samtals ...........0.002000 0. 950 

Samtals 990 217 

A 56



Nr. 101. 31. desember 1969. 

1 04 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

101  Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

102 

202 

203 

0 10 
0 20 
0 80 

1 00 

Laun ..........00.0... 
Önnur rekstrargjöld 
Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 
Tekjur .............. 
Mismunur 

Stjórnartíðindi: 

0 10 
0 20 
0 27 

Gjöld samtals 
1 00 

Mismunur 

Hæstiréttur: 

010 
0 20 
0 27 
0 80 

Gjöld samtals 
1 00 

Mismunur 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn 
02 
03 
04 

Saksóknari ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun ............... 

Laun ...........2.... 
Önnur rekstrargjöld 
Viðhald ............. 

Tekjur .............. 

Útgáfa hæstaréttardóma 
Ljósprentun hæstaréttardóma 
Vegna 50 ára afmælis Hæstaréttar 

Gjöld samtals 

Laun ...........0.20.... 

Önnur rekstrargjöld 
Viðhald ............. 
Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals 

see eee 

so... 

Viðhald ............. 

Tekjur .............. 

sr... 

……ee0ee eee eee eee 0. 

sr... 

00... 

Þús. kr. 

5 686 
3 900 

100 

9 686 
350 

213 
2 060 

30 

2303 
160 

Þús. kr. 

9336 

2143 

4320 

5 058



31. desember 1969. 459 

204 Borgardómaraembætti: 

0 10 Laun ..........0200000 00 senn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000.0.0........ 
0 27 Viðhald ...........0.20000000n. nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............2... 

Gjöld samtals ..........000.0000 000. 

205 Borgarfógetaembætti: 

010 Laun ...........2.020. 00 ne nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0..0.00000.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........00.002 0000. 

206 Sakadómaraembætti: 

0 10 Laun ..........0...oeeeneeenrn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.0....0.0..0.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0..2... 

Gjöld samtals ........000000 00... 

207 Lögreglustjórinn í Reykjavík: 

0 10 Laun ..........0.0.0eneennsss ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0000.0.000.. 
0 27 Viðhald ...........000.00000n 00 nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........000000 000... 
100 Tekjur ........000000000 0. 

Mismunur .........0..002 0200 

208 Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík: 

0 70 Vextir ........0.00000 senn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........00.00.20000 0... 
3 00 Lánahreyfingar út ..........000.0.00 0000... 

210 Embætti sýslumanna og bæjarfógeta: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.0000.0.0.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .... ............. 

Gjöld samtals .........000200 0000... 

211 Bæjarfógetinn, Akranesi: 

0 10 Laun ..........2.2200. 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0........0000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......... ....... 

Gjöld samtals ........000000 0000... 

Þús. kr. 

5 885 
1784 

100 

7 204 
4 180 

200 

Nr. 101. 

bus. kr. 

8 060 

7 769 

11 584 

7 358 

5 298 

3 470 

2 332



Nr. 101. 460 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

Sýslumaðurinn, Borgarnesi: 

0 10 Laun .........0.00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald .................000000 00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ............0........ 

Sýslumaðurinn, Stykkishólmi: 

0 10 Laun ..........0...000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald .................00 000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ...........0. 0... 

0 10 Laun .........000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ...............00000 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ...........0000 00. 

0 10 Laun ...........0.00 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..............00000 000 n 

Gjöld samtals ...........000.. 000. 

Lögreglustjórinn, Bolungarvík: 

0 10 Laun ...........00000.00 00 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..............0..00 0... 

Gjöld samtals ..........000.00 0000. 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Ísafirði: 

0 10 Laun ..........22000000 sess 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..............202020.0. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ...........0.000 000. 

Sýslumaðurinn, Hólmavík: 

0 10 Laun .........000.20 00 se es 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........2.0220000 00 nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ...........00200 0000... 

31. desember 1969. 

924 
300 
135 

597 
350 
70 

2442 
514 
250 
40 

590 
200 
164 
26 

bus. kr. 

2 207 

2 183 

920 

1359 

1017 

3 246 

980
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219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

Sýslumaðurinn, Blönduósi: 

0 10 Laun .........0.0000000n ess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000000000... 
0 27 Viðhald ..........0.00.00 0000 senn 

Gjöld samtals .........0000000 00. nn 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki: 

0 10 Laun .......20.0000 00 ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000.00.00.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........00000 000. 

Bæjarfógetinn, Siglufirði: 

0 10 Laun .........000000. enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0000.00..000.. 
0 27 Viðhald .........200000eeee eens 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......2.00000 0 

Bæjarfógetinn, Ólafsfirði: 

0 10 Laun ........2.0000. 00 esne 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000000000... 
0 27 Viðhald ...........eeeeeenenerns nr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............000... 

Gjöld samtals .......000.00.0 0000... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri: 

0 10 Laun ........00.0000 senn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............000000000 0... 
0 27 Viðhald .........22000.eeee ens 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00..... 

Gjöld samtals .........0200000 000. nn 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavík: 

0 10 Laun .......000000 0 ne 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.00000.... 000... 
0 27 Viðhald ..........2.0e..0 seen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000000... 

Gjöld samtals ........000000 000. 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði: 

0 10 Laun ..........00000. 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.000000.... 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0000 00. 000 

1446 
475 
30 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

1703 

1951 

2 057 

922 

7 047 

2111 

2 339



Nr. 101. 462 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

Bæjarfógetinn, Neskaupstað: 

0 10 Laun ..............0.0.00..0 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald 

Sýslumaðurinn, Eskifirði: 

0 10 Laun .............00000.0.00 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......0... 

0 10 Laun ..........0.000 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .............0.0..... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........0...... eeeeeeeeee 

Sýslumaðurinn, Hvolsvelli: 

0 10 Laun ...........0.... 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .................. 00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals 

0 10 Laun ...........0.0000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .............0.0.... 00. 

Gjöld samtals „..........0..0......... 

Sýslumaðurinn, Selfossi: 

0 10 Laun ...........0..0.0% 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ...............0.00000.. 000. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......00....0 

Bæjarfógetinn, Keflavík: 

0 10 Laun .............0.. 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .................0 00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ...........0. 0. 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 
Gjöld samtals „............0... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

893 
220 
130 
15 

1668 
605 
40 

1126 
435 
100 
30 

1085 

Þús. kr. 

1258 

2313 

1691 

1619 

2709 

3 187



31. desember 1969. 463 

233 

234 

243 

244 

245 

246 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Hafnarfirði: 

0 10 Laun .....000002 eee nr erase renn 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000.0000... 
0 27 Viðhald ...........00.0... es enn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ........0000000 00... 

Bæjarfógetinn, Kópavogi: 

0 10 Laun „......0000000 een er arts str 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..0.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......0002000 00. 

Hegningarhúsið í Reykjavík: 

0 10 Laun ......0000%0 anne arts nr rn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000000.... 
0 27 Viðhald ..........000e. ene. enn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .....0.000000 00 
1 00 Tekjur ......0.000000 00. nn 

Mismunur ........00000 00. 

Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

0 10 Laun ........0.0000 00 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......0....0000.0.... 
0 27 Viðhald ...........e.e0eneenenren rn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .......0.00000 0... 
100 Tekjur ..........0020000 nenna 

Mismunur .......00000000 00. 

Vinnuhælið á Kvíabryggju: 

0 10 Laun .......200000 eeen rrssennrn enn 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.00... 
0 27 Viðhald ..........0.00..... ner 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ........00.0000 000... 

1 00 Tekjur „.....0000000 0. 
Mismunur ........0000 00. 

Fangelsi í Síðumúla: 

0 10 Laun „02.00.0000 nr nr rennt 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000 0... 
Gjöld samtals ......0.00.00. 0. 

9883 

4 815 

2 449 

10 564 

2931 

2 700



Nr. 101. 

247 Landhelgisgæzla: 

252 

253 

281 

10 

(
K
I
)
 

19
 

SJ
 

01 

Laun ......... 

Viðhald ...... 
Yfirfærslur: 

464 

Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals 
Tekjur ....... 

Bifreiðaeftirlit: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun ......... 

Viðhald ...... 

eee eee eres eee 

eee eee eee eee eee eee 

LK eee eee eee eee eee eee …… 

Gjaldfærdur stofnkostnaður .........,........ 
Gjöld samtals 

Almannavarnir: 

0 10 

0 90 

Laun ......... 

Yfirfærslur: 

sr .. 

0 92 Til sveitarfélaga ............0........ 0. 
Gjöld samtals 

Dómsmál, ýmis kostnaður: 

0 10 
0 20 

1 00 

Laun ......... 

Gjöld samtals 
Tekjur ....... 

Viðfangsefni: 

Málskostnaður 

Meðdómsmenn 
sr eee eee. 

Setu- og varadómarar „................00.0.... 
Próf málflytjenda ...............0.0..00........ 
Siglingadómur 

Utgáfa norræns dómasafns ................... 

Gjöld samtals 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

42 173 
30 996 
12 990 

16 832 

102 991 
4 000 

8 274 
22 687 
20 572 

9 883 
11 782 
12961 
16 832 

102 991 

Þús. kr. 

98 991 

12 206 

1629 

10 575



31. desember 1969. 

282 Löggæzla: 

283 

301 

465 

010 Laun ..........2000000 0200 r 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0...00.0..0.. 
0 27 Viðhald ............02002 0000 n0 nn 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga .............0.00..0.0.000.... 

Gjöld samtals ...........0.2020. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Ríkislögregla í Reykjavík .................... 
03  Borgarlögregla í Reykjavík ................... 
04 Löggæzla sveitarfélaga ....................... 
05 Sérstök löggæzla ...........0.0..00 000... 
06 Héraðslögregla .............0.0.00.0 0000... 
07 Eftirlit á vegum .............020.0 0... 
08 Hreppstjórar ............00.00 00... 
09 Ýmis löggæzlukostnaður ...................... 

Gjöld samtals ........0.00020 0... 

Fangamál, ýmis kostnaður: 

10 

D
O
 

co
 

>
 

Laun ..........2220020 000 
Önnur rekstrargjöld ...............0.....0.... 
Viðhald .............220200. 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Yfirfærslur: 
Til sveitarfélaga ............0.00000 0000... 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals 
100 Tekjur ...........2.000.0 0000 

Mismunur „...........202 0000 

Viðfangsefni: 

01 Fangaklefar lögreglunnar í Reykjavík ......... 
02 Fangahús utan Reykjavíkur .................. 
03 Bygging fangahúsa ..........0000000 0000... 
04 Fangahjálp og eftirlit með brotamönnum ...... 
05 Sjúkrakostnaður refsifanga ..............0.... 
06 Bygging ríkisfangelsa og vinnuhæla .......... 

Landlæknisembættið: 

Gjöld samtals 

0 10 Laun ...........000000 0000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0..... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

25 544 
4977 
3 395 

868 

58 580 

24 278 
23 600 
32 500 

2 038 
2 480 
2613 
4 320 
1535 

93 364 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

93 364 

3621 

26 318 
A 57



Nr. 101. 466 31. desember 1969. 

303 

313 

318 

321 

371 

Viðfangsefni: Þús. kr. 

01 Yfirstjórn ...........0.0.200 000 1900 
02 Héraðslæknar ............20000 0... 16 852 
03 Læknaráð ..............0.00000000. 0. 170 
04 Skólayfirlæknisembættið ..................... 440 
07  Námsferðir héraðslækna og emb. lækna ........ 600 
08 Lækningaferðir sérfræðinga .................. 120 
09 Ljósmæðralaun ..........200000000 0... 2725 
10 Heilbrigðis- og mjólkureftirlit „............... 2 362 
11 Berklavarnir .............0202000 00... 1149 

Gjöld samtals ...........0.0. 00 26 318 

Ríkisspítalar, skrifstofa: 

0 10 Laun .........0000 000 7 451 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.00.0..0.. 1580 
0 27 Viðhald ................. 0... 300 

Gjöld samtals .........0.0 00 9331 

100 Tekjur ...........0000000 0... 1024 
Mismunur ............... 00... ——-   

Rannsóknastofa Háskólans: 

0 10 Laun .......0..0000 0000 n ner 13 007 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.0000000.0.. 3 655 
0 27 Viðhald ..............20..0 00... 1150 

Gjöld samtals ...........20.00. 0. 17 812 
100 Tekjur ............00.0. 0 6 480 

Mismunur .........0...00 000. ——-- 

Blóðbankinn: 

0 10 Laun ..........2.000 00. nes 2750 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00.000000... 1640 
0 27 Viðhald .............2.220.... 0... 560 

Gjöld samtals .........0...0000 000 4 950 
100 Tekjur .............000000. s.s 3 900 

Mismunur ..............0000 000 nn ————— 

Geislavarnir ríkisins: 

0 10 Laun ..........2...200 00 307 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000..0.000. 365 

Gjöld samtals „..........0.. 000 672 
1 00 Tekjur ...........0..2 00. 40 

Mismunur ................ 0 — 

Landspítalinn: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 22 723 

Gjöld samtals .............00.00 00... 
3 00 Lánahreyfingar út ......,..00.. ns nn nn ne 8449 

Þús. kr. 

8 307 

11332 

1050 

22 723
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372 Fæðingardeild Landspítalans: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals .............0.2 0000 

373  Kleppsspítalinn: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..........0.000000000... 

Gjöld samtals ..........02.0000.0 0. 

374  Vífilsstaðahælið: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals .........00000 00. 

375 Kristneshælið: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals .............2.2.00. 0... 

376  Kópavogshælið: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...........00.0...00... 

Gjöld samtals ...........0.000.00. 0... 

377 Kópavogshælið eldra: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .................00.... 

Gjöld samtals .........0.000.00 0000 

378 Læknishéraðasjóður: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals ............... 00... 

379 Námslán læknastúdenta: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 

Gjöld samtals ..............0.00 0... 

381 Til sjúkrahúsa og læknabústaða: 

0 10 Laun .............0002. 000 
0 90) Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ..............0.00.0.0 000... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .............002.0.0 0... 

Viðfangsefni: 
03 Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamið- 

stöðva og læknabústaða, annarra en ríkissjúkra- 
húsal) ........0..0.2 002 

04 St. Jósefsspítali, byggingarstyrkur ............ 
05 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkis- 

hólmi, byggingarstyrkur ...................... 
06 Styrkir til heilsuverndarstöðva ................ 

Gjöld samtals .............2.0 000... 

2 153 

214 

2 320 

1532 

1300 

465 

Nr. 101. 

Pus. kr. 

10 254 

2 153 

1422 

214 

2 320 

1532 

1300 

465 

72 760 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 6.



Þús. kr. 

48 901 

17 698 

Nr. 101. 468 31. desember 1969. 

382 Fávitar, framfærsla: Þús. kr. 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 48 901 

Gjöld samtals ...........0.02.00 nn 

399 Ýmis heilbrigðismál: 

0 10 Laun ..........000020000 0 ens 1600 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00..000..0..... 2 374 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga .............0.0.0.0 000. 00... 1502 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 12522 

Gjöld samtals ...............00.0.0 17 998 
1 00 Tekjur .........20002000 00 300 

Mismunur „...........00.00 00. 

Viðfangsefni: 

01 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnalögum og 
lögum um ónæmisaðgerðir .................... 450 

03 Matvælarannsóknir .............000.0000000 0. 600 
05 Til að bæta héraðslæknisþjónustu, 1. 43/1965 .. 750 
06 Til lækningatækja, 1. 43/1965 ................ 60 
07 Vegna héraðshjúkrunarkvenna, 1. 43/1965 .... 692 
08 Námskeið sjúkraliða ...............0.0.0.00.... 122 
12 Eftirlit með deyfilyfjum .................0.... 170 
13 Styrkur til sjúklinga eftir úthlutun trygginga- 

ráðs, að fengnum tillögum landlæknis, gegn tvö- 
földu framlagi frá Tryggingastofnun ríkisins .. 250 

14 Til aðstoðar við sjúklinga, sem leita þurfa 
læknishjálpar erlendis ............2..00.00.0.... 700 

15 Til umbúðasmíði vegna fatlaðra .............. 80 
16 Kostnaður vegna 1. 16/1938 .................. 43 
17 Aðstoð við heyrnardaufa eftir ákvörðun heil- 

brigðismálaráðuneytisins ..................... 100 

18 Til vírusrannsókna ..........0.0.00..000000... 150 
19 Til kynsjúkdómavarna, 1. 91/1932 ............ 165 
20 Lyfjaverðlagsnefnd ..............0.00 00. ..0.00. 471 
21 Norræn samvinna í iyfsölumálum .............. 27 
23 Lyfjaskrárnefnd og sérlyfjaeftirlit ............ 1031 
24 Minningarsjóður Landspítalans ............... 1700 
25 Krabbameinsfélag Íslands ..................... 3150 
26 Hjarlavernd ............002 0020... 5 950 
27 Lyfjabúðaeftirlit „........................... 217 
28 Eiturefnanefnd ..............00.0. 0000... 200 
29 Daggjaldanefnd .............0..0. 00... n nn 450 

30 Vegna þings norrænna hjúkrunarkvenna ...... 150 

31 Til heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands, 
byggingarstyrkur .................. 00... 320 

Gjöld samtals .,.,..,00.00 00. 17 998



31. desember 1969. 469 

401 Þjóðkirkjan: Þús. kr. 

0 10 Laun ........00000 00 nn 36 758 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.0000.00..0.... 5 045 
0 27 Viðhald ...........00000000 eeen 4 800 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 7 057 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 3721 

Gjöld samtals ........0000000 000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........000000 000 2 304 
02 Kirkjuråd .........2.22000000 0. nn 50 
03 Kirkjuþing ........00000000 0000. 281 
04 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar ................ 502 
05 Alþjóðasamvinna .......000000000. 000... 0. 185 
06 Útgáfustarfsemi .......0.000000 0000... 60 
07  Vestur-íslenzkar kirkjur .......0...0000000..... 60 
08 Utanfarir presta .........0.00000.. 0... 26 
09 Æskulýðsstörf .........2.0.0000 00... 694 
10 Sumarbúðir ........0..00000 0000... 1000 
íl Hið íslenzka Þíblíufélag ................0...... 175 
12 Biskups- og prestabókasöfn ..........00000... 30 

13 Prestar og prófastar ........0.2.00000... 0... 36 549 

14 Sjúkrahúsaprestur ........00000000.0... 0... 70 
15 Viðbót við eftirlaun presta og ekkna .......... 200 
16 Byggingar á prestssetrum ........00.0..000.0.. 3600 

17 Viðhald embættisbústaða ..................... 4 800 

18 Kaup á eignum á kirkjujörðum ................ 1500 
20 Álag vegna afhendingar kirkna .............. 500 
21 Skálholtsstaður .........00000000 000. 0... 1200 
22 Hallgrímskirkja í Reykjavík ...........0...0.... 1000 
23 Byggingaeftirlit ...........2.0200000 0000... 499 
24 Kirkjugarðaeftirlit ..............020.00.0000.00.. 425 
25 Minningarkapella um Jón Steingrímsson, fyrri 

greiðsla .........2.000000 0000. 250 
26 Biskupsbústaður .......0.0000000 000... 0... 927 
27 Utihús á prestssetrum .........0.00000. 00... Nm 500 

Gjöld samtals ........0.0200000 0 57 387 

471 Kirkjubyggingasjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .......0..00.000000000... 2000 

Gjöld samtals ........000000 0... 

472 

473 

Kirkjugarðasjóður: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B hluta .........0.000000000... 100 

Gjöld samtals ........000000 0000. 

Prestakallasjóður: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja í B hluta ..........0...0.00..0... 2190 
Gjöld samtals ........0020000000 0 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

57 387 

2 000 

100 

2 190



Nr. 101. 470 

566 

901 

971 

981 

Ljósmæðraskóli Íslands: 

0 10 Laun ...........0.0.0 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 

Gjöld samtals „............000... 0. 

Húsameistari ríkisins: 

0 10 Laun ......... 00 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ..............2.202.00 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........000 0. 
1 00 Tekjur ..............00. 000 

Mismunur „..............000 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0..0.20. 0. 
02 Teiknistofa ............2000. 000. 
03 Byggingaeftirlit „.....................0........ 

Gjöld samtals ..........0.0000 0... 

Gæzluvistarsjóður, framlag: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .............00000 000 

Viðfangsefni: 

02 Gæzluvistarsjóður, framlag .................... 
03 Bláabandið .............220000 000... nn. 
04 Vernd ............0... 0... 

Gjöld samtals ............00. 0... 

Bindindisstarfsemi: 

0 10 Laun ...........00000000 00 ns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ............000..0 0. 

Viðfangsefni: 

02 Áfengisvarnir .............2..0..000.0 00 
03 Önnur bindindismál ....................0..... 
04 Templarahöllin, byggingarstyrkur ............. 
05 Stórstúka Íslands ..............0.0...00.0..0... 
06 Til norræns bindindisþings í Reykjavík ........ 

Gjöld samtals ...........00..0 00 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

1 050 
275 

5 775 
2 376 

227 
100 

8478 
1200 

3 146 
3 528 
1 804 

8478 

8 300 
750 

8 300 
600 
150 

9050 

1 182 
845 
25 

2 295 

2 604 
163 
900 
630 
50 

4 347 

bus. kr. 

1325 

7 278 

9 050 

4 347 

  

Samtals 679 358



31. desember 1969. 471 

101 

271 

272 

371 

372 

601 

1 05 Félagsmálaráðuneytið. 

Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun .......000000 000 en nernnr nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........02000000.00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......200000000 00... 

Tryggingastofnun ríkisins: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..........0000.0.0000.. 

Gjöld samtals ........00020002 000. 

Framlag til atvinnuleysistryggingasjóðs: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ................0...... 

Gjöld samtals ............2.0000 00... 

Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ..................0... 

Gjöld samtals .........0200000 0... 

Viðfangsefni: 

02 Framlag samkvæmt 4. gr. laga nr. 19/1965 ...... 
03 Heilsuspillandi húsnæði ...................... 
04 Launaskattur .........0.0000%0 0... ne. 
05 Byggingarsjóðsgjald ......................... 
06 Laun húsnæðismálastjórnar og framkvæmda- 

stjora „.......00200 000 

Gjöld samtals ................0.00 0... 

Byggingasjóður verkamanna: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta 

Gjöld samtals 

Skipulagsstjóri: 

0 10 Laun ..........000000.s ser 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0...... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður 
0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga 

Gjöld samtals 

2 185 100 

157 300 

246 219 

40 000 
18 000 

167 000 
20 463 

756 

246 219 

15 100 

2 144 
3 519 

100 

2 889 

Nr. 101. 

malm td 

bus. kr. 

4 763 

2 185 100 

157 300 

246 219 

15 100 

8 652



Nr. 101. 

671 

672 

699 

971 

972 

973 

974 

975 

472 

Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .............. 
Gjöld samtals .......00.0.. 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .............. 
Gjöld samtals .................. 

Sveitarfélög, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 
0 92 Til sveitarfélaga ..................... 

94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .. 
Gjöld samtals .......0...0.. 

Viðfangsefni: 

02 Vatnsveitur, skv. lögum .............. 
03 Vatnsveitur, aðrar .................... 
05 Egilsstaðakauptún, skv. 1. nr. 58/1957 
06 Heimilishjálp, skv. 1. nr. 10/1952 ...... 
07 Vinnumiðlun ..................00.... 

Gjöld samtals .........0.. 

Erfðafjársjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .............. 
Gjöld samtals .............00...... 

Bjargráðasjóður: 

0 90, Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .............. 
Gjöld samtals .................... 

Framlag til atvinnujöfnunarsjóðs: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta .............. 

Gjöld samtals ............0........... 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .............. 
Gjöld samtals ...................... 

Styrktarsjóður vangefinna: 

0 90, Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta .............. 
Gjöld samtals ....................... 

......... 

0... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

4 500 

3000 

8 000 

14 800 

75 000 

2400 

17 850 

bus. kr. 

4500 

3 000 

13 450 

8 000 

14 800 

75 000 

2 400 

17 850



31. desember 1969. 473 

981 Vinnumál: 

010 Laun ........2000020 sens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000.00.0000... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........0020.2. 0000. 

Viðfangsefni: 

02 Félagsdómur ............20000. 0000 
03 Sáttanefndir í vinnudeilum .................. 
04 Framkvæmd áætlunar um opinberan stuðning 

við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðing- 
arstarfsemi ...........00.00000 0000 

06  Orlofsheimili verkalýðssamtakanna ............ 
10 Til Alþýðusambands Íslands .................. 
11 Til Iönnemasambands Íslands ................ 
12 Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ..... 
13 Til Landssambands verzlunarmanna .......... 
14 Til Norræna lýðháskólans í Genf .............. 

Gjöld samtals ...........0.0.. 0 

999 Ýmis framlög: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........0..0.00 00. 

Viðfangsefni: 

02 Elliheimili ..............000.00 00. 
05 Barnavinafélagið Sumargjöf .................. 
06 Sumardvalarheimili, dagheimili og vistheimili 

fyrir börn úr bæjum og kauptúnum ........... 
08 Sjúkraflug ............20.000200 0000 
12 Mæðrastyrksnefndir ..................0....... 
13 Styrktar- og sjúkrasjóðir ................0..... 
14 Til byggingar sjómannastofa, gegn % annars 

staðar frá ..........0...00000. 000 
15 Rekstrarstyrkur sjómannaheimila ............. 
17 Herferð gegn hungri ...............0..00.000.. 
19 Rauði kross Íslands ...................0...... 
20 Félagið Heyrnarhjálp .............0000000000.. 
21 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra ............ 
22 Geðverndarfélag Íslands ...................... 
23 Styrktarfélag vangefinna ...............0...... 
24 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra .............. 
26 SÍBS, læknislaun ...........0..0.00. 00. 00. 
27 SÍBS. styrkur .........00....0.0 0. 
28 Bandalag íslenzkra skáta, styrkur ............ 
29 Bandalag íslenzkra skáta, hjálparsveitir ....... 
30 Ungmennafélag Íslands, styrkur .............. 
31 Ungmennafélag Íslands, skógrækt í Þrastaskógi . 
32 Æskulýðssamband Íslands .........00.0....... 
33 Æskulýðsnefnd Borgarfj.- og Mýrasýslu ...... 
34 Æskulýðsnefnd Eyjafjarðar „................. 

35 046 

5 235 

35 046 

A 58



  

474 31. desember 1969. 

bus. kr. Þús. kr. 

Bandalag íslenzkra farfugla .................. 50 
Kvenréttindafélag Íslands ..................... 50 
Neytendasamtökin ..............000000.00.00.. 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 .......... 8190 
Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis . 150 
Orlofssjóður húsmæðra .................0.... 150 
Aðstoð við blinda .............0...00 000... 900 
Slysavarnarfélag Íslands ................0.0.... 3710 
Til lífeyrissjóða verkalýðsfélaga ............... 6 250 
Dagheimili, byggingarstyrkir!) ................ 600 
Geðverndarfélagið, byggingarstyrkur .......... 2 000 
Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingar- 
styrkur .........0.200..00 0000... 1500 
Æskulýðsnefnd Austur-Húnavatnssýslu ........ 25 

Gjöld samtals .............02.0..000 00. 35 046 

Samtals 2 796 415 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 7.



31. desember 1969. 475 

101 

103 

104 

201 

202 

203 

1 06 Fjármálaráðuneytið. 

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun .........02000000 00 
Önnur rekstrargjöld .........000.0.00.00 0... 
Viðhald ..........0220000 000. 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ........00200000 00... 

Ríkisbókhald: 

0 10 
0 20 
0 80 

Laun .......000000 00 ner 
Önnur rekstrargjöld .........000.000.00..... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .........02000 00 enn 

Ríkisféhirzla: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun .........0200 00 
Önnur rekstrargjöld ...........000000 000... 
Viðhald ..........020000...n en 
Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.0000.. 
Gjöld samtals .......00020000 00 

Embætti ríkisskattstjóra: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun .........000000 0000 
Önnur rekstrargjöld ............000.0.0000.... 
Viðhald ..........0.002000 00 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .........0.00000 000... 

Skattstofan í Reykjavík: 

0 10 
0 20 
0 27 

1 00 

Laun ....0..000000 00 
Önnur rekstrargjöld ...........0.00.00.00.0000.. 
Viðhald ..........000000 000 

Gjöld samtals .........0.00000 0000 
Tekjur .........020200 000 
Mismunur ..........000000 000 

Skattstofa Vesturlandsumdæmis, Akranesi: 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun .......02000 err 
Önnur rekstrargjöld ................0.00.0.... 
Viðhald ..........0.00020. eee 

Gjöld samtals ......00000000 0... 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

16 528 

5 648 

1872 

11 846 

19 740 

3168



Nr. 101. 476 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði: 

0 10 Laun ...............0. 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...............0.000 0000 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði: 

0 10 Laun ............20%2 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0........ 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........0.. 00. 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis eysira, Akureyri: 

0 10 Laun ...........2.0000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........00000. 00 

100 Tekjur ...........00... 0000 
Mismunur ............... 0. 

Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum: 

0 10 Laun ..........2.0000..r nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0..0..0...... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............0200000. 0... 

Skattstofa Suðurlands, Hellu: 

0 10 Laun ..........02.0002. 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0..0...0...... 
0 27 Viðhald ................20.00 0... nn 
0 70 Vextir ...........0...00 0... 

Gjöld samtals ...........20.000 000. 
3 00 Lánahreyfingar út ...............000.000.0.0.0.. 

Skattstofa Vestmannaeyja: 

0 10 Laun ...........0.0002 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0...... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..............00000 00. 

Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði: 

0 10 Laun ...... FARI 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................0.0... 

Gjöld samtals ...........00.000 00. 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

2 053 
358 
15 

4 948 
1364 

Þús. kr. 

1795 

2426 

3 781 

2 871 

2 108 

1518 

6 312



31. desember 1969. 477 

211 

251 

261 

262 

263 

281 

Skattstofur, sameiginleg útgjöld: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.......0.....- 
Gjöld samtals ........0020200 0000 

Gjaldheimtan Í Reykjavík: 

0 10 Laun .........0.000 000 nr 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000000.000.00.. 

0 27 Viðhald ...........0.000.e sver 

Gjöld samtals .......0.00000 0000... 

1 00 Tekjur .........2.000 000. 

Mismunur .........0000 00. 

Tollstjórinn í Reykjavík: 

0 10 Laun .........00.. 00 sr 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000.00000.0 00. 

0 27 Viðhald ...............eenens ses 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.... 

Gjöld samtals ........00.0.0 000 nn nn 

1 00 Tekjur .........0000%0 000 nr 

Mismunur .........0000 000. 

Tollgæzla í Reykjavík: 

0 10 Laun ........00.000 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.000.0. 0... 
0 27 Viðhald .............0000.eenrn rn 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ........02.0000000 000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........00.00 0... n nn 
11 Almenn vöruskoðun .......0.00.00. 0. 0000... 
12 Tollpóstur .......00000000 000 nn 
13 Flugfragt ........0.2.00000 000. rn 
14 Farangursafgreiðsla ...........00000000000. 0. 
20 Skipa- og flugvélaafgreiðsla .................. 
30 Tollvörugeymsla ........02000000 000. 

Gjöld samtals ........0000.0 00... 

Tollgæzla utan Reykjavíkur: 

0 10 Laun ........0.0.0.0 00 rr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............00....0000... 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............2... 

Gjöld samtals ........0.00000 0 nn nn 

Tollstöðvar, framlag: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0...... 

Gjöld samtals .........000000. 00 n 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

5 000 

5 577 

19 340 

28 473 

7 699 

11 526
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282 Tollamál, sameiginlegur kostnaður: Þús. kr. Þús. kr. 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................0.... 2000 
Gjöld samtals .............00... 2000 

381 Uppbætur á lífeyri: 

0 10 Laun .............2.000.00. sr 52 400 
Gjöld samtals ...........0000. 0000 52 400 

382 Eftirlaun samkvæmt launalögum: 

0 10 Laun ...........00..0 0000 2100 
Gjöld samtals .............0 2100 

383 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn: 

0 10 Laun) .......... eee eee 7 329 
Gjöld samtals .............02.. 7 329 

384 Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur og börn: 

0 10 Laun!) ........... ever eee, 5 036 
Gjöld samtals .............0...0 5 036 

402 Fasteignamat: 

0 10 Laun .............0000 0000. 5 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 2 000 

Gjöld samtals .............0... 2. 7 000 
1 00 Tekjur ..........0.0. 0. 2 000 

Mismunur .............00 0. — 5 000   

481 Útgjöld, skv. sérstökum lögum og heimildarlögum: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 5 000 
Gjöld samtals .............000.0 0. 5 000 

971 Ríkisábyrgðasjóður, framlag: 

0 90, Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...............0.0...... 101 000 
Gjöld samtals .............00..... 101 000 

972 Hlutabréf ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 5 900 

Gjöld samtals .............00..... 5 900 

981 Ríkisbifreiðir, framlag: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 4 000 
Gjöld samtals ............000... 4 000 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 8.
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991 Ýmis lán ríkissjóðs: 

999 

0 70 Vextir ........000000e ess 

Gjöld samtals .......000000000 nr. 

3 00 Lánahreyfingar út ........0000000 000... 0... 

Ýmislegt: 

0 10 Laun ........0.20000ennrnerrnrrnrrn rn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.00000 00.00.0000. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........02000 000... 

Viðfangsefni: 

02 Orlofsheimili BSRB ........20000. 0... 
03 Til greiðslu á dagblöðum ..........200.0.00... 

04 Símakostnaður og símastöð fyrir stjórnarráðið 
05 Kostnaður við kjarasamninga ................. 
06 Dómkröfur og málskostnaður ................ 

Óviss útgjöld ..........0.0.00000 0... 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

47 875 

114 520 

1 292 
21670 
1900 

2 250 

2 250 
6 000 
6 220 
1292 
1350 

10 000 

27 112 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

47 875 

27 112 

  

Samtals 421 980
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101 

211 

321 

325 

1 07 Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið. 

Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

0 10 Laun ........0..0 0 1973 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 2 850 

Gjöld samtals ..........000.0 20 4 823 
1 00 Tekjur ..............0 00. 600 

Mismunur „.............0 0. —— 

Vegagerð: 

0 10 Laun ..........0.0 0000 71500 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0....0..0.00... 15 000 
0 27 Viðhald ................%.... 0. 175 000 
0 70 Vextir .............0...0. 0 44 300 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 180 700 
0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 18 000 
0 92 Til sveitarfélaga .................0.0.00.000.0.. 80 800 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 1022 

Gjöld samtals ..............000. 0 586 322 
1 00 Tekjur ...........0.....0 000 1500 

Mismunur ...............0.00 000. -— - 
3 00 Lánahreyfingar út ..........0.0...00.000..... 44 300 

Strandferðir, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 

31. desember 1969. 

  

0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 59 300 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 17 327 

Gjöld samtals ............000 00 

Viðfangsefni: 

02 Skipaútgerð ríkisins .......................... 23 300 
03 Flóabátar og vöruflutningar .................. 14 910 
04 Flóabátar, byggingarstyrkur .................. 2417 
05 Bygging strandferðaskipa ...... IR 36 000 

Gjöld samtals ................ 0. 76 627 

Rekstrardeild ríkisskipa: 

0 10 Laun ............0 00. 4 200 
0 20 Önnur rekstrargjåld „......................... 730 
0 27 Viðhald .................... 0. 42 
0 70 Vextir ............... 0. 130 

Gjöld samtals ............... 0. > 102 
100 Tekjur ................ 0. 1250 

Þús. kr. 

4 223 

584 822 

Co
 

L
o
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331 Vita- og hafnamál, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun „.....0000000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ............020000. 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 
0 90) Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ............... 

Gjöld samtals ...........00.00000 00... 
1 00 Tekjur ..........20002. 000. 

Mismunur „.........0.0.00 00... 

332 Vitamál: 

0 10 Laun „......00000000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald ..........0...000.00 0000. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ...........0..0.00. 00... 
1 00 Tekjur .........0.00.0 0000. 

Mismunur ............0.0 0. 

Viðfangsefni: 
02 Rekstur vita .........0.000000 00... 
04 Sjómerki .........02.00.200 0000. 
05 Vitabyggingar ............0.00..00.0... 

Gjöld samtals ...........0000 0... 

333 Hafnamál: 

0 10 Laun „.....00000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ............... 
0 92 Til sveitarfélaga .................0..... 

Gjöld samtals ...........000000. 0... 

Viðfangsefni: 

02 Til hafnarannsókna og mælinga 
03 Hafnarmannvirki og lendingarbætur!) 
04 Ferjubryggjur?ð) ..........0.0....000... 
05 Landshafnir, framlag .................. 
06 Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga 
07 Hafnabótasjóður, framlag ............. 
08 Sjóvarnargarðarð) „................... 

Gjöld samtals ...........00. 00... 

  

355 
345 

65 500 
106 235 

700 
78 050 
1550 

48 500 
25 200 
17 000 
1435 

172 435 

Nr. 101. 

Pus. kr, 

8 041 

17 141 

172 435 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 9. 
2) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 10. 
3) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 11.
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351 Ferðamál: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ..........200.00. sens 349 
0 20 Önnur rekstrargjöld 2... 367 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 400 
0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 1000 

Gjöld samtals .............00% 0000. 2116 

352 Veðurstofan: 

0 10 Laun ............20.00. nes 25 355 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0...00.0.... 17 560 
0 27 Viðhald ............00.22. 0000 1294 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 10 412 

Gjöld samtals .............0...0 00 54 621 
1 00 Tekjur ..............0 000. 24 473 

Mismunur ..............2 0000. -— 30 148 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............00.0. 0... 3 906 
02 Veðurstofan á Reykjavíkurflugvelli ............ 3 762 
03 Sima- og útvarpskostnaður „.................. 2430 
04 Loftskeytadeild ............00000 0000. 1221 
05 Veðurfarsdeild ...............00000 0... 0. 2 588 
06 Åhaldadeild, búveðurfræðimælingar ........... 2 759 
07 Veðurstöðvar .............0020.00. 0. 3115 
08 Hálendisathuganir „.............000..0000000... 1015 
09 Jarðeðlisfræðideild .................0..0..0.... 965 
10 Bóka- og skjalasafn ............000000. 0000... 337 
11 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs .......... 22 373 
12 Til hafísrannsókna ...........0.00 0000... 150 
13 Bygging Veðurstofuhúss ...................... 10 000 

Gjöld samtals ...........0..00 00 54 621 

356 Landmælingar: 

0 10 Laun ...........0.000 000 n nr 3 267 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..0....... 3 267 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 400 

0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 7 

Gjöld samtals .........0.000 00 6 941 
100 Tekjur ..........0..00 0... 2 700 

Mismunur ..............0 0000 —.— 4 241 
3 00. Lánahreyfingar út ..............000000..00.. 200 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........2..000 0... nn 419 
02 Landmælingar ...............200.. 00... 0... 3415 
03 Ljósmyndadeild „.............0.000 0000... 1337 
04 Kortasala ...............00000 0... 1637 
05 Jarðfræðikort ............0.0 0000 133
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357 Sjómælingar og sjókortagerð: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ..........00.00 00 nn 2742 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..00. 0000... 2147 

Gjöld samtals ...........0.0000 000 4 889 
1 00 Tekjur ..............000. 0... 1700 

Mismunur ..........20. 00... —— 3 189 

358 Skipaskoðun ríkisins: 

0 10 Laun .............0.00. 0... nes 6 052 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00..0000..0... 2 400 
0 80 Gjaldfærdur stofnkostnaður .................. 100 

Gjöld samtals ...........0000 0... 8 552 

100 Tekjur ..............2..0 0... 1000 
Mismunur „..........0..0 000... ————- 7 552 

369 Flugbjörgunarsveitir, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 100 

Gjöld samtals .............0000 00. 0... 100 

371 Flugmálastjórn: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 104 674 

Gjöld samtals ........002020000 0. 104 674 

373  Umferðarmiðstöð: 

0 900 Yfirfærslur: 
6 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 500 

Gjöld samtals ...........0.00000... 0... 500 

374  Sérleyfissjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 2 000 

Gjöld samtals ...........00.0000 000. 2 000 

401 Iðnaðarmálastofnun Íslands: 

0 10 Laun ...........220000 00 nn 2 748 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......... EILER 1497 
0 27 Viðhald ...........0..02000 0000... 80 
0 70 Vextir ..........0.00.0.. 0. 546 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 250 

Gjöld samtals ..........00.0 0000... 5 121 
1 00 Tekjur ...........0.2000 00 ner 400 

Mismunur ............0.22 000... ——— 4721 
3 00 Lánahreyfingar út ..........00.00.0 0000... 788
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402 Rannsóknastofnun iðnaðarins: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun .........00000 000 ner 3 801 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 2 691 
0 27 Viðhald .............200.00 0... 150 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 600 

Gjöld samtals ............0...00 0000. 7 242 
1 00 Tekjur ...........0..020 00. 1000 

Mismunur „............0000 0000 — 6242 

403 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins: 

0 10 Laun .........022.0000 0. ern 5 413 
0 20 Önnur rekstrargjåld ............0...000.000.... 2350 
0 27 Viðhald ...............2000. 00. nes 150 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1000 

Gjöld samtals „...........0..0000 000 8913 
100 Tekjur .............2.00 0... 2 640 

Mismunur .............0.00 000. ———- 6 273 

404 Öryggiseftirlit: 

0 10 Laun .........2020%0 00 vn ses 2142 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.00.000000.... 1152 
0 27 Viðhald ...........2.00.000e.en een 10 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 120 

Gjöld samtals .........0000202 000. 3424 
1 00 Tekjur ..........0220200 0... 3424 

405 Verkstjórnarnámskeið: 

0 10 Laun .......00000000 00. 439 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................00000..... 225 
0 27 Viðhald ............0..000.0 0... 10 

Gjöld samtals .........0..000 00. 674 
100 Tekjur ..........00... 0000. 60 

Mismunur .........000200 0. —-———— 614 

406 Tönþróunarsjóður: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............... 11 000 
Gjöld samtals .........2..0.00 00. 11 000 

499 Iðja og iðnaður, framlög: 

0 90. Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 15 000 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 3 650 

Gjöld samtals ......10.00 0000... AÐ 18 650
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Viðfangsefni: Þús. kr. 

02 Iðnlánasjóður ..........02000 0000... 10 000 
03 Til iðnráða .......0.00000. 000 senn 50 
04 Landssamband iðnaðarmanna ..........0.00.... 600 
05 Til eflingar iðnþróunar .........0..00000.000.. 2500 
06 Til útflutningsskrifstofu Félags íslenzkra iðn- 

rekenda .......0200000000 nes. 3000 
07 Til að stuðla að nýjungum i iðnaði .......... 2500 

Gjöld samtals .........00020 0000 18 650 

568 Stýrimannaskólinn: 

569 

571 

582 

Nr. 101. 

bus. kr. 

  

0 10 Laun ......0.0000000 0000 3 885 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.000.00... 2 209 
0 80 Gjaldfærdur stofnkostnaður .................. 450 

Gjöld samtals ...........00.000.20 0... 6 544 

Matsveina- og veitingaþjónaskólinn: 

0 10 Laun .......0s0eeeeeeseeerererrrerreresrgnese 1237 
0 20 Önnur rekstrargjåld ......................... 462 
0 27 Viðhald ..............2....ensssn 115 

Gjöld samtals ...........00.0..0 000 1814 
1 00 Tekjur .........0.00202000 nn 90 

Mismunur ............0.000 00. —— 1724 

Sjómannaskólahúsið: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B hluta ...................... 900 

Gjöld samtals ...........00.000 0000 900 

Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 750 

Gjöld samtals ..........0.000 00... 150 

Samtals 1079 079
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101 

201 

902 

999 

1 08 Viðskiptaráðuneytið. 

Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ...........0..00.00.. 0. 

Niðurgreiðslur á vöruverði: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega 

Gjöld samtals LK 

Verðlagsskrifstofan: 

0 10 Laun ................0..00 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald LR A 

Ýmis önnur mál: 

0 10 Laun .............0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega 

Gjöld samtals 

Viðfangsefni: 

02 Hagráð 0... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

3 969 
1971 

100 

582 000 

6 991 
1811 

120 

61 
135 

1500 

196 
1500 

1696 

Þús. kr. 

6 040 

582 000 

8 922 

1696 

  

Samtals 598 658



102 

101 
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1 09 Hagstofa Íslands. 

101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr 

0 10 Laun ......20002000 enn neennerrnrr nr 5314 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000000.00 00... 2 745 

Gjöld samtals .........00000 000... 8 059 
100 Tekjur .........00000000 0. eens 130 

Mismunur „........0000000 0000. 7 929 

Þjóðskráin: 

0 10 Laun .„.....2.000000neennnrennrrnnrrn nr 1912 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000000 0000... 1542 

Gjöld samtals ........0000200 00... 3 454 
100 Tekjur ........0000000 000. eens 687 

Mismunur ........00000 000. en ess 2 767 

Samtals 10 696 

1 10 Ríkisendurskoðun. 

Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun .......0.00000 000 ner ne nun 8384 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00.000.. 00... 1661 
0 27 Viðhald ............2.0eeeeenen en 32 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 50 

Gjöld samtals ........000000000 0. nn 10 127 
  

Samtals 10 127



Ni. 101. 

Árið 1970 er ætlazt til, að rekstri 
fyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein. 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign. 

488 

B-HLUTI 

5. gr. 

31. desember 1969. 

2 01 Forsætis- og menntamálaráðuneytið. 

201 Happdrætti Háskólans: 

211 

271 

0 10 
0 20 
0 60 
0 80 

1 10 

Laun ......... 

Önnur rekstrargjöld ......................... 
Hráefni og vörur til endursölu ............... 
Afskriftir .... 

Gjöld samtals 
Seldar vörur og þjónusta .................... 
Mismunur .... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 90 Annað, greitt ríkissjóði 1. 
— greitt Háskóla Íslands .................... 
Inn: 

4 40 Afskriftir „................ 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Háskólabíó: 

0 10 Laun ..............0.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald .................0.. 00. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ............. 00. 
0 80. Afskriftir ................ eeveeeeeee 

Gjöld samtals ............0..0.0. 00 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Mismunur ..........0.0...0. veeee 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ...........0.0000.0..0.. 
Inn: 

4 40 Afskriftir ............0.... eveeee 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .................00....... 

Reiknistofnun Háskólans: 

0 10 Laun .............0.0.000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............000.0. 0... 

Gjöld samtals .............000.. 000 
10 Seldar vörur og þjónusta „................... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Tekjur samtals 

Þús. kr. 

13 343 
3640 

126 960 
57 

144 000 
169 000 

5 000 
20 057 

57 
25 000 

3400 
4 100 

800 
7 000 
1400 
820 

17 520 
18400 

1700 

820 
880 

1959 
805 
432 

3196 
2100 
1096 

3 196 

og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkis- 

Þús. kr. 

25 000 

880
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276 Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

0 70 Vextir .......02.00000 00 nn 

Gjöld samtals .........0.2000000 0 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ....................0... 

Mismunur „..........0000000 0. 
Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Áfborgun lána ..........0000000 0000... 
3 30 Fjárfestingar ...............00..0 00... 0... 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................00...... 

422 Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð: 

0 10 Laun ........0..002000 00 nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0...00.0...00.... 
0 27 Viðhald ...........020020.. 0... nn. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 80 Afskriftir .............00200000 00. 

Gjöld samtals ..........0..000 0000 er 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0......... 

671 Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

0 10 Laun ..........2200000een sr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.000000.. 

Gjöld samtals ...........00.0200 0000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..............0.0.00..0... 

Tekjur samtals .........0.0000000 0000. 
Mismunur .........0.0000 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ..........02000.2000 0000... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

771 Upptökuheimilið í Kópavogi: 

0 10 Laun ..........200000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0.....0... 
0 27 Viðhald ...........0.2200. 0000 

Gjöld samtals ...........0..002. 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................0........ 

Tekjur samtals .............0020 0000... 

Mismunur .........00.0000 000 
Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 30 Fjárfestingar ...........0.2000. 0000... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .............0..0.00.0.0... 

2 988 

1444 

500 

A 60



Nr. 101. 490 

172 Lánasjóður ísl. námsmanna: 

0 10 Laun ..........2.00.000eeeneen ser 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........2.0.000.0000..... 
0 70 Vextir ........0000000 sn ess 
0 90 Yfirfærslur ...........02000000 00 e0 enn 

Gjöld samtals ..........20.0000 000... 
1 30 Vaxtatekjur .........2..02020000 00... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...............0.0.0.... uu 

Tekjur samtals ...........020000 0000. 
Mismunur ..............0000. 0... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ..........20000.0 0... nn 
3 20 Veitt lán ...........020.00 00 ens 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ...............0000.0... 
4 20 Tekin lán .............0000 0000 en en 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .............00.000...... 

808 Byggingarsjóður Listasafns Íslands: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...............020.00.... uu 

Tekjur samtals, óráðstafað ................... 

870  Ríkisútvarp, hljóðvarp: 

0 10 Laun ..........0.000000nne nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.000.000... 
0 27 Viðhald .............220..0... nn senn 
0 70 Vextir ...........000... 0. 
0 80 Afskriftir .............2.0000 000. 
0 90 Yfirfærslur ............0..0.0. 00. ss 

Gjöld samtals ...........00000 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Mismunur .............0000 00 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ...........0..00..0 00.00.0000 
Inn: 

4 40 Afskriftir „...........200.2 0000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..............0.2.0000.00.. 

871 Ríkisútvarp, sjónvarp: 

0 10 Laun .......0.00000 0000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .....................0.... 
0 27 Viðhald ...........0.2002 0... sn en 
0 70 Vextir ...........000. 00 nr 
0 80 Afskriftir .............00000 00... 
0 90 Yfirfærslur ............2...00 00. en sn 

Gjöld samtals .............000 0000. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .................0.0.... 

Tekjur samtals ............0000. 0000... 
Mismunur ...........2..00000 0. 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

450 

Þús. kr. 

44 772 

400 

1041 

34 000



31. desember 1969. 

872 

873 

874 

875 

491 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar 

Inn: 

4 40 Afskriftir . 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár 

Þjóðleikhús: 

0 10 Laun...... 

0 20 É 
0 27 Viðhald ... 
0 60 
0 70 Vextir .... 

0 900 Yfirfærslur 

1 10 
1 80 

Onnur rekstrargjåld 

Hráefni og vörur til endursölu 

Gjöld samtals 
Seldar vörur og þjónusta 
Framlög úr 

Tekjur samtals 

sr. 

sr. 

ríkissjóði 

sr... 

Sinfóníuhljómsveit: 

10 

D
D
D
 S
S 

bø
 

(=)
 

110 
130 Vaxtatekjur 
1 80 Framlög úr 
190 Annað .... 

Tekjur samtals 

Vísindasjóður: 

0 10 Laun ...... 
0 90 Yfirfærslur 

Gjöld samtals 
1 30 Vaxtatekjur 
1 80 Framlög úr ríkissjóði 
1 90 Annað .... 

Tekjur samtals 

Menningarsjóður: 

0 10 Laun ...... 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald ... 
0 60 
0 70 Vextir .... 
0 90 Yfirfærslur 

Gjöld samtals 
1 30 Vaxtatekjur 
1 80 Framlög úr 

Laun 

Viðhald 
Yfirfærslur 

Gjöld samtals 
Seldar vörur og þjónusta 

Hráefni og vörur til endursölu 

Tekjur samtals 
Mismunur . 

Önnur rekstrargjöld sr. 

TÍkiSSjÓði .......0.00000 000. 

sr. 

FR 

sr... 

rikissjodi lll 

  

Nr. 101. 

Þús. kr. 

26



Nr. 101. 492 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .......00000..0.. 
3 90 Annað .......00000000 000... 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......... 

876 

881 

Byggingarsjóður safnahuss: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ......... 

Tekjur samtals, óráðstafað .... 

Bókaútgáfa Menningarsjóðs: 

0 10 Laun ........00000%0 0... 0. . 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu 
0 70 Vextir .........0200000 00... 
0 80 Afskriftir .................... 

Gjöld samtals ................ 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..... 
1 90 Annað, Menningarsjóður ....... 

Tekjur samtals ............... 
Mismunur .................... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ................ 

Inn: 

10 Innheimtar afborganir ....................... 
0 Afskriftir .................... 
0 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

12 
14 

26 

500 

Þús. kr. 

500 

135



31. desember 1969. 493 

2 02 Utanríkisráðuneytið. 

101 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli: 

111 

121 

0 10 Laun .........0000 00 nes 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000000 000... 

0 27 Viðhald ........0.0000000 00 n enn. 

0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 

0 80 Afskriftir .........00.00000 nn... nn nn 

Gjöld samtals .......0000000 000. etern. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .......0000000.000. 

1 30 Vaxtatekjur ......0...0000000 00 nn enn 

Tekjur samtals .......02.000000 000... 

Mismunur ........00000 00 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
330 Fjárfestingar .........00.000000 0. enn. 

3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ........0020.0000.00.. 

Inn: 
4 Afskriftir ........020000 000 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........00.00.. 00... 0... 

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli: 

0 10 Laun .........00 0000 sess 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.000000 0000... 

0 27 Viðhald ...........0000 enn senn 

0 70 Vextir ........0000 000 

0 80 Afskriftir ..........0000. 0. s.n 

Gjöld samtals .......0000000 enn err. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ......00.0000..000.. 

Mismunur .......000000 00 ss sr 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána .......0000000 0000... 

3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ........00.00000.0... 

Inn: 

4 40 Afskriftir .........000.00 00 senn 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........0.00000000 0000... 

Sala varnarliðseigna: 

0 10 Laun .........0. 00 sen 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.0..0000000.. 

0 27 Viðhald .........0.0000.0 nn enn 

0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 

0 80 Afskriftir .........002000 000. 

Gjöld samtals .......0000000 0000. 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

13 251 

43 117



Seldar vörur og þjónusta 
Vaxtatekjur ..............000000 000... 

Tekjur samtals ............0..000 0000. 
Mismunur ..............000.0 000. 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 Afborgun lána .............0.2.00 0000. 
Annað, greitt í ríkissjóð 
Inn: 

Afskriftir .............. 

494 31. desember 1969. 

Þús. kr. 

13 645



31. desember 1969. 495 

2 03 Atvinnumálaráðuneytið. 

171 Jarðeignir ríkisins: 

172 

206 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........00000...0...... 

Tekjur samtals .......20000000 00 enn 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
Afborgun lána .......0.20000 0000. 
Fjárfestingar ..........0000.00 0000... 

Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár .........0200000 000... 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.00000.0..0..00.. 

Tekjur samtals ..........0200000 000... 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 50 

Út: 
Fjárfestingar .........000000.0 000. 

Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár .........0000000.0.0 00... 

Tilraunabúið á Hesti: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 

Laun .......000000 000. 
Önnur rekstrargjöld .........0..00000 0. 00... 
Viðhald seernes, 
Vextir .........0000 0000 

Gjöld samtals ......0.002000 00 nn 
Seldar vörur og þjónusta .......0.0.0000000.. 
Framlög úr ríkissjóði .........0.000000000000.. 

Tekjur samtals .......0002000 0000... 
Mismunur „........0000 0... 

Fjármunahreyfingar: 

310 
3 30 

4 50 

Út: 
Afborgun lána ......0.000000 00... 
Fjárfestingar .........0.0.00.00 000... 
Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár .........0.0..0..0...0.0... 

Þús. kr. 

4 900 

500 
4 400 

4 900 

6 000 

6 000 

6 000 

150 

205 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

4 900 

6 000 

205



Nr. 101. 496 

207 

208 

209 

Tilraunastöðin á Reykhólum: 

0 10 Laun ............0.0000 000 700 
0 20 Önnur rekstrargjåld ..…....................... 640 
0 27 Viðhald ...............0.000. 0. 100 
0 70 Vextir .......0.00000 000 10 

Gjöld samtals .............0.0....00 0. 1450 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 600 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................0....... 850 

Tekjur samtals ................0. 000. 1450 

Tilraunastöðin á Akureyri: 

0 10 Laun ..........020000 000. 685 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.00.000... 672 
0 27 Viðhald ..............20.2000 nn 150 
0 70 Vextir .............00. 0 20 

Gjöld samtals ..........00.2000 00 1527 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 600 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 950 

Tekjur samtals .............0000 00 1550 
Mismunur ................. 000 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ................0. 0000... 23 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 23 

Tilraunastöðin á Skriðuklaustri: 

0 10 Laun ........00020%000 00 0r nr 1120 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0....00.0....... 760 
0 27 Viðhald .............00.220000. 000 250 
0 70 Vextir ...........0.0000. 000 20 

Gjöld samtals ...........0..200. 00... 2150 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 1000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................0.000.0... 1150 

Tekjur samtals ............0.0.000 000. 2150 

Tilraunastöðin á Sámsstöðum: 

0 10 Laun ..........0.0200.0 000 s 890 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0...0...... 575 
0 27 Viðhald ...........0.2...0. 00... 150 
0 70 Vextir .........22.. 0000 35 

  

Gjöld samtals ..............000 000. 1650 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 700 
1 80. Framlög úr ríkissjóði ........................ 2350 

Tekjur samtals ...............00 0. 3 050 
Mismunur .... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

23 

1400



31. desember 1969. 497 

211 

235 

236 

246 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 50 

Út: 
Fjárfestingar ................. 
Inn: 

Ráðstöfun eigin fjár .......... 

Áburðarsala ríkisins: 

0 20 
0 60 
0 70 

110 
130 

Önnur rekstrargjöld .......... 
Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir ......... 000 

Gjöld samtals ................ 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Vaxtatekjur .................. 

Tekjur samtals ............... 

Gunnarsholtsbúið: 

10 
20 
27 
70 
80 D

D
D
D
 

1 10 

Laun „2... 

Viðhald .........0000 0... 
Vextir .........00 00 

Gjöld samtals ................ 
Seldar vörur og þjónusta ..... 

so... 

00. . 

Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

Laun .........00 000 

Viðhald ..........00.000 00. 

Vextir ..........0 

Gjöld samtals ................ 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Jarðræktarstyrkur og framlag frá landgræðslu . 

Tekjur samtals ............... 

Laxeldisstöð í Kollafirði: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

Laun .........00 0000 

Önnur rekstrargjöld .......... 
Viðhald ..........000000.00.... 

Hráefni og vörur til endursölu 
Vextir ..........0 000. 

Gjöld samtals ................ 

Seldar vörur og þjónusta ..... 
Framlög úr ríkissjóði ......... 

Tekjur samtals ............... 
Mismunur .............. 

Þús. kr. 

1400 

1400 

5 000 
206 200 

800 

212 000 
208 000 

4000 

212 000 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

1100 
A 61



Nr. 101. 

271 

272 

498 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .........20.020000000 000... 
3 30 Fjárfestingar ...........0.02000000 nn... 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........0220000 0000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...............0.00..0..... 

Landgræðslusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0.0.00..000... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir .........2200000000 nn 
0 80 Afskriftir „..........02002000 00... ss 
0 90 Yfirfærslur ..........2000.000000nn enn 

Gjöld samtals ...........000202 0000. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..............000000000.. 
190 Annað ........202000000 ner 

Tekjur samtals ...........2000000 00... 
Mismunur ........0...00.0000 0. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ..,.......0.0200000. 00. 0... 
3 30 Fjárfestingar .............020000000 0 nn 
390 Annað ..........0220000 0000 res 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .............00.000..0.. 
4 40 Afskriftir ............0.2.0002. 000... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...............0..000.0... 

010 Laun ...........0.00 0000 vnn rs 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00.0...... 
0 27 Viðhald ..................0.00. 0... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir .............200.. ens 
0 80 Afskriftir .............0.0. 00... 

Gjöld samtals ..........0.0000. 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .................0.0.0..... 

Tekjur samtals ............0.0. 0000. . 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 90 

4 40 

Út: 

Afborgun lána .............0.00 000 
Annað 

Inn: 

Afskriftir ............. eneveeveveee 

31. desember 1969. 

Þús. kr. Þús. kr. 

611



31. desember 1969. 499 

311 

321 

323 

331 

371 

Fiskimálasjóður: 

0 10 Laun ...........0.00.00ss ene 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.....0..... 
0 90 Yfirfærslur ............00000 000. nn en 

Gjöld samtals ..........2..002 00... 
1 30 Vaxtatekjur ...........200000 000... 
1 90 Annað, útflutningsgjald ...................... 

Tekjur samtals ...........0000000 0000... 
Mismunur .........0002 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ..........0000%. 0000 00 nr 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ....................... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..................0....... 

Síldarverksmiðjur ríkisins: 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki tekizt að 
fá fjárlagatillögur frá þessu fyrirtæki. 

Tunnuverksmiðjur ríkisins: 

0 10 Laun .........02.00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ............0.0000.0. 0 n rns 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ..........00000 00 0n enn 

Gjöld samtals .............20. 000. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Síldarútvegsnefnd: 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki tekizt að 
fá fjárlagatillögur frá þessu fyrirtæki. 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

0 10 Laun „...0...20000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0..0..0.0.0.... 
0 70 Vextir .........000.0.. 0. 

Gjöld samtals ..........2.000.0 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Mismunur seeren, 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána ............200.0 0... nn 
3 30 Fjárfestingar ............0.2.00000 00. 00... 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..............0.0.0..0.0... 

7 200 
3600 
600 

21 750 
2 625 

35 775 
35 775 

785 
2 825 
7 360 

10970 
34 000 

8 400 
14 630 

23 030 

8 560 

23 030



Nr. 101. 500 

372 

373 

374 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

0 10 Laun 22.00.0000... 00 enn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 
0 27 Viðhald ...........200000. s.s 
0 90 Yfirfærsla til fiskiðnaðarnámskeiða ........ 

Gjöld samtals ........0.020000 00... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ................. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........0..0...0... 

Tekjur samtals ........200000. 00... 

Mismunur suser. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 90 Fjárfestingar ..........02020202 000... 0... 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .............0...0...0. 

Byggingarsjóður síldarleitarskips: 

0 70 Vextir .........20.0000.0n. ess 

Gjöld samtals .........000200 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0.00...... 

Mismunur ..........202000 00... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .........2..0000..0 000... 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0..0.. 0... 

Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins: 

0 10 Laun ..........20.000000 s.s 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................... 

Gjöld samtals .......0.0 00 

I 80 Framlög úr ríkissjóði ..........0.000.0.000.. 
1 90 Annað, aflatryggingarsjóðsgjald ............ 

Tekjur samtals ..........0.0002. 0... 
Mismunur „............0... 00 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 90 Annað, óráðstafað ............... 0. 

Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..,......0.01.1 1, 000... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

413 
567 

1600 
1400 

3980 
1380 
4 450 

5 830 

1850 

1850 

1980 

1980 
12 700 

10 720 

10 720 

550 
1000 

1550 
40 350 

164 400 

204 750 

203 200 

203 200 

Þús. kr. 

1850 

10 720 

203 200



31. desember 1969. 501 

411 Landsvirkjun: 

412 

431 

0 10 Laun .........200000 ne vesen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000000000000... 
0 27 Viðhald ..........2020..00 een enn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir .......2..00000000 00 
0 80 Afskriftir .........0.020000000n enn 

Gjöld samtals ........000000 0000. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .......00.00000000... 
Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ..........00000 0000... 
3 30 Fjárfestingar ...........2.202020 0000... 
3 90 Annað ..........00000 0000... 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .......0.0000000 0000... 
4 20 Tekin lán ........0000000 0000. 
4 40 Afskriftir ...........0000000 000 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0.0.0000 0000... 
4 90 Annað ..........000000 en nv 

Laxárvirkjun: 

0 10 Laun ........0202000.00 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..0000.00.0.. 
0 27 Viðhald .............0...e.eene ner 
0 70 Vextir .........0.000000 000. 
0 80 Afskriftir ...........2200000000 sn. 

Gjöld samtals ...........20.20000. 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Mismunur ..........202000000 20 nn 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ...........2.000000. 00... 
3 30 Fjárfestingar ............0.0000000. 00 enn 

Inn: 
4 20 Tekin lán ...........00000000 0. enn 
4 40 Afskriftir ............2.200000 0. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..............0.000.0000.. 

Landssmiðjan: 

0 10 Laun .........000022000n sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000.0....... 
0 27 Viðhald ...........0...22000 0... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir .........00200000 nr 

Gjöld samtals ............0..0. 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..............0...... 

90 Annað, húsaleigutekjur ...................... 

Tekjur samtals 
Mismunur 

Þús. kr. 

36 000 
40 000 
20 000 
19 000 

253 000 
139 000 

507 000 
471 000 

110 600 
328 000 

2 000 

7 900 
296 200 
139 000 

=- 36 000 
33 500 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

36 000 

3 700 

80



Nr. 101. 502 31. desember 1969. 

Fjármunahreyfingar: Pus. kr. Þús. kr. 
Út: 

3 10 Afborgum lána ............0%...0. senn en 80 
Inn: 

4 50 Ráðstöfum eigin fjár ...............00 0000... 80 

432 Sementsverksmiðja ríkisins: 

0 10 Laun ...........000. 0000 40 818 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................00....... 42 199 
0 27 Viðhald ................0..0 0. nn 11 394 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 60 527 
0 70 Vextir ...........20000.. 0 14 852 
0 80 Afskriftir .................0.0..0 000... 31 087 

Gjöld samtals ............0.00000 0000 200 877 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0000..... 191 125 

Mismunur, gjöld umfram tekjur ............ — 9 752 

Fjårmunahreyfingar: 

Ut: 
3 10 Afborgun lána ...............00000.0 0000. . 44 470 

Inn: 
4 40 Afskriftir ...............00000 0000. 31 087 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... = 9752 
4 90 Annað ...........0002000 000 s sn 23 135 

471  Orkusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 1 024 
0 70 Vextir ..........0.0.0000 0... 62 724 
0 90 Yfirfærslur ............000000000 0. 96 200 

Gjöld samtals ...........0.0.. 0000... 159 948 
1 30 Vaxtatekjur .............0000.00. 000. 60 159 
1 80. Framlög úr ríkissjóði ........................ 108 500 

Tekjur samtals ...........000000 00. 168 659 

Mismunur ................00.0 000. 8711 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ..........00..0.. 0000... 79 979 
3 20 Veitt lán ..........2000000.0 000 44 100 
3 90 Annað ...........000.0.0 00. 1000 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ....................... 77 368 
4 20 Tekin lán ............0000000 0... nn 39 000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 8711 

472 Rafmagnsveitur ríkisins: 

0 10 Laun .............22..00 00. s ee 45 700 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 122 200 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 83 300 
0 70 Vextir ............20000 ns 55 000 
0 80 Afskriftir ..................0 0. 81 000 

Gjöld samtals .............000000. 0. 387 200



31. desember 1969. 503 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .......00.000.00..... 
1 90 Annað, orkusjóður .........00000000 0... 0... 

Tekjur samtals .........0.0000. 000... nn. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ........0000000 00. n0 sn. 
3 30 Fjárfestingar .......0.0.0000000 000... nn... 
3 90 Annað .........000eneeeeen gr 

Inn: 
4 20 Tekin lán ........0..e..eecene nn 
4 30 Sala á eignum .......000000se sn 
4 40 Afskriftir .........0000.venen senn 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........000.0.0. 0000... 

473 Jarðboranir ríkisins: 

0 10 Laun .......000s sense 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000000........ 
0 27 Viðhald ........2.0.eeoeseeenenen 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ................ 
0 80 Afskriftir ..........000.0000. 0... 

Gjöld samtals ......0000000 0000. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........0000000000.. 

F jármunahreyfingar : 
Ut: 

3 30 Fjárfestingar ..........00000000 000. an 
Inn: 

4 40 Afskriftir .........0.00002000 000 

474 Jarðvarmaveitur ríkisins: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........02000.0.00. 0... 
0 27 Viðhald ............oeeesesssssen 
0 70 Vextir .........0.000... ns 
0 80 Afskriftir ..........0.00000 0... 

Gjöld samtals ........00000000 00 enn. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......0..0000000.0... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .........0.0000 0000. n nn 
Inn: 

4 40 Afskriftir .........2..00200 000. 

531  Bændaskólabúið á Hvanneyri: 

0 10 Laun .......000000 0000 ner nnnrnr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000.00..00000.. 
0 27 Viðhald ...........0......esenvs 
0 80 Afskriftir .........2020000... sn 

Gjöld samtals ........22.0000000. 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .............00..... 

Þús. kr. 

311 600 
75 600 

387 200 

71500 
89 100 
6 000 

50 000 
500 

81 000 
35 100 

8 841 
5 300 
3500 

Nr. 101. 

Þús. kr.



Nr. 101. 

533 

504 

532 Bændaskólabúið á Hólum: 

0 10 Laun .........2%%. 20 0n ner 
0 20 "Önnur rekstrargjöld .............0........... 
0 27 Viðhald ......... a 
0 70 Vextir 2... IR 

Gjöld samtals .......0.0.0.00 0. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Garðyrkjuskólabúið á Reykjum: 

0 10 Laun ...........2..220000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 80 Afskriftir ................... 0000 

Gjöld samtals ...........0000000 0000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 

Mismunur, óráðstafað 

31. desember 1989. 

Þús. kr. Pus. kr. 

50



31. desember 1969. 505 

101 

247 

311 

2 04 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

Lögbirtingablaðið: 

0 10 Laun ......00002 00 en enern renn r rennt 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.. 0... 0... 

0 27 Viðhald ...........00eeeensensss 

Gjöld samtals .........0000000 000... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .......02000000000.. 

Landhelgissjóður: 

0 70 Vextir .......00.000.0. ess 

0 80 Afskriftir .........0.000000 0. esne 

Gjöld samtals .......020000 0000... nn. 

1 30 Vaxtatekjur ........0.00.000 0... nn 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0.0000000.00.0 0... 
190 Annað .........00000. eeen 

Tekjur samtals ........0000000 00. enn 
Mismunur ......0020000 000 n nn 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ........02.000 00... 0n en. 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........0000000 ner 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0.0.00 0000 0000.. 

Þvottahús ríkisspítala: 

0 10 Laun .........20.0000 00 senn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0000000000 0. 
0 27 Viðhald ...........00..0000. 00... 
0 80 Afskriftir .........200000 0000. 

Gjöld samtals ........0000.0 00... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
Mismunur .........0.22000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar .......000020000 0000 

Inn: 
4 40 Afskriftir .........00000000 0 enn 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........00000 0000... 

Þús. kr. 

226 
2 250 

30 

2 506 
2 506 

300 
439 

Nr. 101. 

Pus. kr. 

6 684 

439 

A 62



Nr. 101. 506 

321  Vistheimilið í Gunnarsholti: 

0 10 Laun .......0.0002 0000 nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.000.0.. 
0 27 Viðhald ............00.2..0..e eeen 

Gjöld samtals ...........0.0 00... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..............0...... 
1 90 Annað, gæzluvistarsjóður .................... 

Tekjur samtals ............000000 000... 

332 

371 

372 

Bifreiðalánasjóður héradslækna: 

0 10 Laun .......002000000 neee 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000000.... 

Gjöld samtals ...........0.0.0 0... 
1 30 Vaxtatekjur ..........000.2200.00 00... 

Mismunur „............02000 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 20 Veitt lán ...........220000. 0... ess 
3 90 Annað, óráðstafað ..............00000. 000. 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ............0.0.000000... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...............00.00..0.. 

Landspítalinn: 

0 10 Laun ............0.00 000 senn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald .............2.0.00.... sver 
0 70 Vextir ...........0.00.0. 0. ss 
0 80 Afskriftir ..............00.0000 s.n 

Gjöld samtals ........0000000 000. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............0.0.0..... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0.0.0.0.0.0000... 

Tekjur samtals .............00..00 0000. 
Mismunur „.............0 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ............200000 00. nn en. 
3 30 Fjárfestingar ...........02.0000. 0000. 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..............00. 0000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Fæðingardeild Landspítalans: 

0 10 Laun .............000000 ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............00.....e eens 
0 80 Afskriftir ............0.0.2 0000. 

Gjöld samtals .........00000 000 
10 Seldar vörur og þjónusta ...................… 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ..................0...... 

Tekjur samtals .............00000 0000. 
Mismunur ..........00.0202 000 

31. desember 1969. 

  

57 880 

  

225 500 
22 723 

— 248 293 

  

Þús. kr. 

35 

41 600 

10 000



373 
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Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 30 Fjárfestingar ..........0000000 0. 00 nn. 
Inn: 

4 40 Afskriftir ................. SIR 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........00000000..00... 

Kleppsspítalinn: 

0 10 Laun .......0000%2 enn err ne ner are rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000000.. 
0 27 Viðhald ............eeeeeneeenun 
0 80 Afskriftir .........02.0000 000. 

Gjöld samtals ......00200000 000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........0000000000.. 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........00000000.0.... 

Tekjur samtals ........0000000 00... ne... 

374 

375 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 40 

Út: 
Fjárfestingar .........0.0020000. 000. enn 

Inn: 
Afskriftir ..........20000 000 

Vífilsstaðahælið: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 10 
1 80 

Laun ........20000000 00 ven 
Önnur rekstrargjöld .........2..00...00.0000.. 
Viðhald .........200.0.eeeese 
Afskriftir ...........020000 200. 

Gjöld samtals ........00000000 000. sn 
Seldar vörur og þjónusta .........020000000.. 
Framlög úr ríkissjóði ........000.0.00000 0... 

Tekjur samtals .......2.000000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar .......0.000.0000 000... 

Inn: 
4 40 Afskriftir .„..........022002000 00. 

Kristneshælið: 

9 10 Laun .......0000002 en nene rennt str 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000000.0.. 
0 27 Viðhald ............2000. 00 0n een 
0 80 Afskriftir .........00220000 000. 

Gjöld samtals ........0..20000 000. 

10 Seldar vörur og þjónusta ...................… 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0..0..0.0000000.0.. 

Tekjur samtals .......20000000 0000 
Mismunur .......2.0000.00. 0... 

800 

18515 
13 322 
4 060 
425 

36 322 
34 900 
1422 

36 322 

1000



Nr. 101. 508 31. desember 1969. 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 

Út: 
3 30 Fjárfestingar .............0.00.00 0000 0 1070 

Inn: 
4 40 Afskriftir ...............000.0. 000 70 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .....................00... 1000 

376  Kópavogshælið: 

0 10 Laun ...........0.2000.. enn 19 268 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0..000.00.0... 9 782 
0 27 Viðhald ..................... eens 1080 
0 80 Afskriftir ..............00.0000 0000. 200 

Gjöld samtals ...........00.000. 0... 30 330 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 28 410 
180 Framlög úr ríkissjóði .............0......0.... 2320 

Tekjur samtals ............20.0000 0000... 30 730 
Mismunur .............00.000 0... 400 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar ...........0.00000 00. en 600 

Inn: 
4 40 Afskriftir ...............0..00 000... 200 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..................0..0.0.. 400 

371 Kópavogshælið eldra: 

0 10 Laun..............00.0eeeeeses 1063 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0....... 335 
0 27 Viðhald ................eeeeneeeesn 150 
0 80 Afskriftir ................... 0000 20 

Gjöld samtals ..............2000.0 000... 1568 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 36 
180 Framlög úr ríkissjóði ........................ 1532 

Tekjur samtals ..............0.0000 000... 1568 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 30 Fjárfestingar .............02.0. 00... nn 20 
Inn: 

4 40 Afskriftir ............00000 000... 20 

378 Læknishéraðasjóður: 

0 90 Yfirfærslur ...............2002000 0. enn 750 

Gjöld samtals ..........2000 0000... 750 
130 Vaxtatekjur ...........0.0.000 0000 200 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..............0.00000.... 1300 

Tekjur samtals ............0020. 00... 1500 
Mismunur, óráðstafað ...........00.00000 0000... 750



31. desember 1969. 

379 

471 

472 

473 

Námslán læknastúdenta: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ....0..000000 000... 

Tekjur samtals .......00020000 eeen. 

3 20 Veitt lán ..........0000e eeen 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ........00000.0.0.000..0. 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........2000000 00... ..0.. 

Kirkjubyggingasjóður: 

Gjöld samtals ......02.0000000 en... 

Tekjur samtals .......02000000 0000... 

Mismunur ........0.000 00. 

Gjöld samtals „......002200 0000... 

0 10 Laun ........0000000 ner 

0 70 Vextir .......00000000n0 ene 

1 30 Vaxtatekjur .......0.000000 00 e0 enn 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......00000000.0. 0... 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 
3 20 Veitt lán ........00.000.n senn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........000.00.000.000. 

Kirkjugarðasjóður: 

0 10 Laun ........00.00 00 

1 30 Vaxtatekjur .......0.000000 000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0000000000....0... 

1 90 Annað, framlög kirkjugarða 

Tekjur samtals ..........0000000 0... nn. 
Mismunur ........00000 000 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 Veitt lån lll... 

4 10 Innheimtar afborganir .........0000.0.0 0000... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........000.0.0.0000. 

3 90 Annað, bætt sjóðsstaða 
Inn: 

Prestakallasjóður: 

0 90 Yfirfærslur ..........00000 000. nn 

Gjöld samtals ........000000 0000 nn 

1 30 Vaxtatekjur ......0.00000.0. 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........02.000000.0000.. 

Tekjur samtals .......0000000 0000... 
Mismunur .......000000 000. 

509 

sr... 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

465 

2 000 

1190 

940



Nr. 101. 510 31. desember 1969. 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 
Út: 

3 20 Veitt lán ............20..0 0000 n 500 
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ................0..... 640 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ....................... 200 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 940 

911 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: 

0 10 Laun .........00 0000 10 630 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 1620 
0 27 Viðhald ..............2.00.000 nn 400 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 4 400 
0 80 Afskriftir ................ … 250 

Gjöld samtals .............0.0..0.00. 0. 17 300 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 17 800 
1 30 Vaxtatekjur „.............0000.0...0 90 

Tekjur samtals ...........000000 0... 17 850 
Mismunur, greitt í ríkissjóð .................. 550 

921  Vífilsstaðabúið: 

0 10 Laun .........00 00 1278 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0........ 1355 
0 27 Viðhald ....................0. 0 150 
0 80 Afskriftir ................0 0. … 100 

Gjöld samtals .............0.0.0000. 2 883 
1 10. Seldar vörur og þjónusta ...............0..... í 2 883 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ..............000.00..00. 0000. 100 
Inn: 

4 40 Afskriftir ............. 0 100 

922 Kópavogsbúið: 

010 Laun ..............20%%% 00. 90 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 208 
0 27 Viðhald ...............0.000000 0. 30 
0 80 Afskriftir .............. 00. 38 

Gjöld samtals .........000.00 000 331 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 381 

971 Gæzluvistarsjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0...0...0...... 150 
0 90 Yfirfærslur ...............0000000 000. 6 800 

Gjöld samtals „..........00000 0000. 6 950 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 8 300 

Mismunur ...............2. 00... —— 1350 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ..................00000 0. 1350 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 1350



31. desember 1969. 511 Nr. 101. 

2 05 Félagsmálaráðuneytið. 

271 Tryggingastofnun ríkisins, lífeyris- og sjúkra- Þús. kr. Þús. kr. 

tryggingar: 

0 10 Laun .......000000 een ene nr rrnrn renn 24 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000000000000... 9500 
0 27 Viðhald ............002000 0 ene 500 

0 80 Afskriftir .........0.0.0000 0. enn 1000 

0 92 Yfirfærslur vegna sjúkratrygginga ............ 819 100 

0 94 — Þbótagreiðslur ..........00.0000 00... 0... 1525 500 

Gjöld samtals ......0..000000 00. 2 379 600 
1 10 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnadur 

greiddur af öðrum) ......0.000000 00... 15 000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði til lifeyristrygginga .... 749 500 

Framlög úr ríkissjóði til sjúkratrygginga .... 868 700 
Iðgjöld tryggðra og atvinnurekenda til lífeyristr. 511 900 

190 Framlög sveitarfélaga ...........00.000. 0000... 203 100 

Tekjur samtals .......00000000 00 2348 200 
Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 31 400 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 

3 20 Veitt lån ..........00000 ene 4 000 
3 30 Fjárfestingar .......0..20.0000 0000 nn 500 

i Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir .........0000000. 000... 8500 
4 40 Afskriftir ..........2002000 000 1000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............200.0000.. 0... — 81 400 
4 90 Annað .........0000000 nn 26 400 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar: 

0 90 Yfirfærslur til lífeyristrygginga ............... 5 000 
— bótagreiðslur ..........0000.00 0000... 50 000 

Gjöld samtals .......000000 000 55 000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0000000 000... 55 000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ..........0.00.s0.sr senn 4 500 
3 90 Annað .......020000 000 3 000 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir .........0.00000000.0.... 7 500



Nr. 101. 512 

272 Atvinnuleysistryggingasj6dur: 

0 20 Önnur rekstrargjåld ..............0..00....... 
0 900 Yfirfærslur ............20000.. 00. nn 

Bótagreiðslur .............0..2.02000. 0... 0... 

Gjöld samtals ..........200000 0. 
1 30 Vaxtatekjur .............000.0.0. sn 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........0.0.0.000000.... 

Iðgjöld atvinnurekenda ................000...... 
1 90 Annað, framlög sveitarfélaga ................. 

Tekjur samtals ............0.2020000 0... 0... 
Mismunur .............2.00 000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 20 Veitt lán ............20200. 0000 ss nr 
3 90 Annað, óráðstafað .............020000000. 00. 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ....................... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...............0..0000.... 

371 

372 

Byggingasjóður ríkisins: 

0 10 Laun ..........2.00000 ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00..00..0.... 
0 70 Vextir ...........00.02000000 0. nn 

Gjöld samtals ............2000.0 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............0........ 
130 Vaxtatekjur ...........2000000.. 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .................0000... 

Tekjur samtals ..............002.00 0000... 
Mismunur ............0.00002 00. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ...........000.00000 00. nn 
3 20 Veitt lán ...........22000200.n ens 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ....................... 
4 20 Tekin lán ............200.0 0... enn 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...............0.0.00.... 

Byggingasjóður verkamanna: 

0 10 Laun .............0002.0 00 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 70 Vextir ...........0.20000. nes 

Gjöld samtals „..........0..000 000. 
1 30 Vaxtatekjur ............000000 00... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 
190 Annað, framlög sveitarfélaga ................. 

Tekjur samtals ...........0.0000 0000. 
Mismunur ..........0.0.2 0000. 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

5 000 
2500 

120 000 

127 500 
94 000 

104 300 
53 000 
53 000 

304 300 

150 000 
81 800 

öð 000 
176 800 

5 265 
8 930 

46 462 

60 657 
3 000 

91 818 
246 219 

341 037 

175 484 
444 500 

50 064 
289 540 
280 380 

Þús. kr. 

176 800 

280 380 

29 219



671 
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Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ........02.0000. 0000 ne. 
3 20 Veitt lán .........2.000000 0. enn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .........0.0000000. 0... 
4 20 Tekin lán ........0000000 000. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..........0000.00000000.. 

Lánasjóður sveitarfélaga: 

0 10 Laun ........0022000 00 0nneenneer rn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................00.0000..- 
0 70 Vextir ..........00000. 00... 

Gjöld samtals ...........0.000 0000... 
130 Vaxtatekjur .........02.0.000000 00 enn. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........00.00.0000000.... 
1 90 Annað, framlag Jöfnunarsjóðs ................ 

Tekjur samtals ...........0.000000 0000... 

Mismunur ..........2200000000.0n se 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána .........0.00000.0. 0. en... 
3 20 Veitt lán ...........200.00.. 0. nes 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ....................... 
4 20 Tekin lán ...........20000. 000. 0n sn 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..............00.00..0... 

672 

931 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

130 Vaxtatekjur ...........2.02000000 0... 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0.00000000... 

Tekjur samtals ...........0000000.0 0. 0... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ...........02.000 000 n ens 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ................0.0..... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..................0...... 

Brunabótafélag Íslands: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

1 10 

Laun 

Önnur rekstrargjöld ............0.0000.000.00.. 
Viðhald sr 
Hráefni og vörur til endursölu ............... 
Vextir NK 

Gjöld samtals ...........0.20000 0. 

Seldar vörur og þjónusta .................... 
Mismunur ............0.0.000 00... 

Þús. kr. 

5 189 
31 977 

947 
7 000 

29 219 

450 
350 

2 500 

3 300 
5 500 
4 500 

15 000 

25 000 

2 000 
35 700 

6 000 
10 000 
21 700 

650 
3 000 

4 050 

400 
3 650 

7 000 
13 700 

400 
155 300 

1700 
1000 

179 100 
183 700 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

21 700 

3650 

4 600 
A 63
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Fjårmunahreyfingar: 

Ut: 
3 10 Afborgun lána ........00000000. 000. 0... 
3 20 Veitt lán .........000.00.. senn 
3 30 Fjárfestingar ...........200000 0... s. sn 
3 90 Annað .......0000.00 eeen 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .............0.0.000... 
4 40 Afskriftir ........220000. 0. 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........2000000. 0... 

971 

972 

Erfðafjársjóður: 

0 90 Yfirfærslur .........00000000 000. ns. 

Gjöld samtals ......02000000 000. 
1 30 Vaxtatekjur ........000000000 000... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .........002.00.0..0.0.. 

Tekjur samtals .......0.20200. 000... 
Mismunur .......0.200000 0000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán .........00.e.n ess 

3 90 Annað, óráðstafað .........22000200. 0. 0... 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ...........0000000.00.. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0000000. 00... 

Bjargráðasjóður Íslands: 

0 10 Laun ..........2000000 rss 

6 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..0000.... 
0 27 Viðhald ............2e.eeessesss 
0 70 Vextir .........00.00 00 

0 80 Afskriftir ..........20.0.0.s ner 

Gjöld samtals ........0.00000. ne. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........0.00000.00... 
1 90 Annað, frá sveitarfélögum .................... 

Tekjur samtals ..........000000 00... 

Mismunur .........000000. 000... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .........000000.0 0... 
3 20 Veitt lán .........0200000. sens 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ..................0..... 
4 40 Afskriftir ..........200000000. 000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ,.....1.1.150 0000 000... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

1100 
7 100 
1000 
4 900 

8 500 
1000 
4 600 

Pus. kr. 

8 000 

27 825
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973 Atvinnujöfnunarsjóður: Þús. kr. 

0 10 Laun ..........00.000e ess 1100 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000........ 400 
0 90 Yfirfærslur .........0..00.00 0000... 7 000 

Gjöld samtals ........00200000 000... 8500 
1 30 Vaxtatekjur ..........00.00.0. 0... 5500 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........220.0000000000.. 75 000 
1 90 Annað, mótvirðissjóður ..........0.0000.0.0... 25 000 

Tekjur samtals .......000000000. 0... 105 500 
Mismunur ........20000 000... 

974 

975 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ............0.. eeen 101 000 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ........0.00.00000 0000... 4 000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........0.00000 0000... 97 000 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 90 Yfirfærslur ..........00000. 00. n. nn 2400 

Gjöld samtals ......0.0200000 000. 2400 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.00.0000..000.. 2400 

Styrktarsjóður vangefinna: 

0 90 Yfirfærslur ...........00000. 00... 17 850 

Gjöld samtals .......0.00000 000 17 850 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........00000.......... 17 850 

97 000
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2 06 Fjármálaráðuneytið. 

911 Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........20200esoeoessser 28 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00000.000...... 61 000 
0 27 Viðhald ............0....ee esne 600 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 293 000 
0 70 Vextir ........2.20.00.00..ee sess 700 
0 80 Afskriftir ..........020000 0... 2 000 

Gjöld samtals ........002000000 0... 385 300 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........000000.... 1195 700 
1 30 Vaxtatekjur ...........02.0200000. 000... 1200 
190 Annað ..........00000 00. 400 

Tekjur samtals ...........000200.00 000... 1197 300 
Mismunur, greitt i ríkissjóð .................. 812 000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ........2020000.00 0000... 600 
3 30 Fjárfestingar ..........00200000000 0... 2 000 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .............0000000... 600 
4 40 Afskriftir ...........20000000 ner 2 000 

912 Lyfjaverzlun rikisins: 

0 10 Laun ........20000 000 ss 7 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.00000.... 2 200 
0 27 Viðhald ...........202000 0000 nn 0 150 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 26 800 
0 80 Afskriftir ..........00.0000. eeen 216 

Gjöld samtals .........00000 000... 36 366 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 36 366 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar .........002000000 0000. 00. 216 

Inn: 
4 40 Afskriftir ........20022000. 00. 216 

922 Skuldabréf ríkisins: 

130 Vaxtatekjur .........200000000 00... 16 000 

Tekjur samtals ....11,,1020105 5 sect 16 000
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Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 90 Annað, greitt i ríkissjóð ................ 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir .........0..0.00.... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0000.00..... 

923 

931 

932 

971 

Sameignir rikisins: 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

Tekjur samtals .......00000000 00... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ................ 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .............0.00.... 

Arnarhvoll: 

0 10 Laun .........00000000 nn enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........2i0eeoeeeeeeen nn 

Gjöld samtals ........0000000.0 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ........00000000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

Ríkisábyrgðasjóður: 

0 10 Laun ............eoeeeeessses 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ..........000000 00... 
1 30 Vaxtatekjur ..........00000000. 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................... 

Tekjur samtals .........000000000000 0... 

Mismunur ........00000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ...........0.2000. 00. nn rn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .................. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................... 

2 667 

5 000 
101 000 

106 000 

220 000 

115 400 
104 600 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

2 667 

104 600
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972 Hlutabréf ríkisins: Þús. kr. Þús. kr. 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........0.000.00..... 5 900 
190 Annað ..........20..oeeeeeseese sr 300 

Tekjur samtals .........00000000 0000... 6 200 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar ...........0.00000000. 0. 00... 5 900 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ..................... 300 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .....................00.. 6 200
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2 07 Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið. 

211 Áhaldahús vegagerðarinnar: 

321 

322 

0 10 Laun ........000000eeerrrrrrrrrne ret rr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........00000000.0....... 

0 27 Viðhald ...........00.0e seen essr nn 

0 80 Afskriftir .........0000.00 00. 

Gjöld samtals .......02000000 000. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .......00000000.00.0.. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0000000.0.0....... 

Tekjur samtals .........0.0000. 0000... 0... 
Mismunur .......0000000 000. enn 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar .........000000 000... nn 

Inn: 
4 40 Afskriftir .......0.000000 0. ene 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..........00000000.0000.. 

Skipaútgerð ríkisins: 

0 10 Laun ........000.eeceeeess ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000000.0.. 0... 
0 27 Viðhald ............e.0eeeeeeenn ns 

Gjöld samtals ........00000000 0... 
10 Seldar vörur og þjónusta .........0000000.0.. 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........0.00.0.0.000.. 

Tekjur samtals .........0.0000. 000. 0. 
Mismunur .........0000 0000. 0. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 30 Fjárfestingar ...........0.00000 000. 0... 0... 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........0.000.0. 00... 

Landshöfn, Þorlákshöfn: 

0 10 Laun .........200000 00 renn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0....0000.0. 
0 27 Viðhald .............eeoeeceeeenenn 

0 70 Vextir .........200000000 0. 

Gjöld samtals ..........200000 000. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .........0.00.00..... 

80 Framlög úr ríkissjóði ........000.00000 00... 

Tekjur samtals ........2.0200000 0000... 
Mismunur ...........2002.02 0000 

Þús. kr. 

64 300 

100 400 
10 000 
17 000 

191 700 
183 700 
18 000 

201 700 

27 000 

17 000 
10 000 

34 306 
18 986 
5323 

58 615 
37 338 
59 300 

96 638 

38 023 

38 023 

1500 
500 
500 

— 8200 
10 700 
2500 

24 700 

27 200 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

10 000 

38 023 

16 500
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Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 

Út: 
"3 10 Afborgun lána ..........02000000 00... 0. 16 500 

, Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...............00.00..... 16 500 

323 Landshöfn, Keflavík, Njarðvík: 

0 10 Laun ........0000000 00 ne venner 2 900 
0 20 Önnur rekstrargjåld ...........000000.0.0... 1500 
0 27 Viðhald ............oeessesssesss 2000 
0 70 Vextir .........0000.0.0 se 8 860 
0 80 Afskriftir ..............0 20... 500 

Gjöld samtals .........0000000 0... 15 760 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 8 260 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .............0.0..0000.... 14 200 

Tekjur samtals ..........2000000 0... 22 460 
Mismunur .........000000 0. e.s 6 700 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .............2.00000.. 0... 0... 7 200 

Inn: 

4 40 Afskriftir ...........2.000.e. s.n 500 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...............00.000000.. 6 700 

324 Landshöfn, Rifi: 

0 10 Laun ............eeeessssesnss 500 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.000.0.0.0.... 200 
0 27 Viðhald ..............eeeeseese nr 150 
0 70 Vextir ...........00.. 0... 5300 

Gjöld samtals .........0.0000 0000. 6 150 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 750 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .............0.0000.0... 9 600 

Tekjur samtals ...........0.0.000 000... 10 350 
Mismunur ...........0.220 0000 4 200 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána .............0.00.0. 0... nn 4 200 

Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .......................... 4 200
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331  Vitamálastjórn, áhaldahús: 

333 

371 

10 
5
 

(e
r 
>
 

Laun ..........000000 0000. 
Önnur rekstrargjöld ............0.00.00..0..... 
Viðhald ...........002..00000 000 
Hráefni og vörur til endursölu ................ 
Vextir ..........000.000 000 
Afskriftir ...............00.0 000 

Gjöld samtals ..............02.. 000. 
Seldar vörur og þjónusta ...........0........ 
Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Tekjur samtals 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

3 10 Afborgun lána ............000%00 0000... 
Inn: 

4 40 Afskriftir „...............0 0. 

Hafnabótasjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........20.000000 0... 
0 70 Vextir ...........0.0000 0. 
0 900 Yfirfærslur .............00..0. 0. nn 

Gjöld samtals ..........20.0200 00... 
1 30 Vaxtatekjur ...............022..0..0 0. nn 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0...0.000000... 

Tekjur samtals „...........00.0 0000... 
Mismunur seeren eee eee eee. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ..............00000 000. n nn 
3 20 Veitt lán .............20..0.00 0... 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ....................... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Flugmálastjórn: 

0 10 Laun ...............00 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..0.0..0..... 
0 27 Viðhald ..............22200..0. 0. 
0 70 Vextir .............000. 0... 
0 90 Yfirfærslur ..............0.000000. 0... 

Gjöld samtals ...........0..00000 00. 

10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Tekjur samtals 

Mismunur 

Þús. kr. 

28 913 
10 327 
10 038 
4 500 
1720 
4710 

60 208 
58 048 

2 160 

60 208 

4 710 

4710 

60 
4 140 

17 000 

21 200 
4 450 

17 000 

21 450 

3 000 
500 

3 250 
250 

32 574 
33 687 

4 969 
9 700 

500 

81 430 
17 730 

104 674 

122 404 

Nr. 101. 

Pus. kr. 

250 

40 974 
A 64
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372 

373 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. 

Út: 
3 10 Afborgun lána ...........00..0... 0. en. 24 100 
3 30 Fjárfestingar ...........0000000000 00. 0 nn. 21874 

Inn: 
4 20 Tekin lán ............00000 0. ee sess 5 000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............0..00000.0... 40 974 

Viðfangsefni: 
01 Stjórn flugmála ...........00.000 0000... 20 489 
02 Reykjavíkurflugvöllur ..............000.000.0.0... 13318 

03 Aðrir flugvellir „..............0.000 00... nn... 11 293 
04 Flugöryggisþjónusta .............20.00.00000.. 20 072 
05 ICAO-deild .............020.0 00... 342 
06 Loftferðaeftirlit ...................00.0..00. 0. 1582 
07 Alþjóðlegt flugsamstarf ..........0000000.0.... 14 334 

Gjöld samtals ..............000000 00... 81 430 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

0 10 Laun ...........220.0000 000 6 100 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0........ 3500 
0 27 Viðhald .............22.00..0. enn 200 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 16 000 
0 80 Afskriftir ..............020200 000. 300 
0 90, Yfirfærsla, landkynning ...................... 2500 

Gjöld samtals ..........0...000 00. 28 600 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........000...0.... 26 600 
190 Annað ...........2..00.0. 0. 2 000 

Tekjur samtals ............00.0000 0000. 28 600 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ..........2..0.00.0 nn 300 
Inn: 

4 40 Afskriftir ...............0000 000 300 

Umferðarmiðstöð: 

0 10 Laun ...........2.0200. 0. nes 139 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0...000...... 137 
0 27 Viðhald .............0.22000. 00... en 30 
0 70 Vextir ...........20.20. 00. 885 

Gjöld samtals ...........00000 00... 1191 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............0..0..... 1225 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 500 
1 90 Annað, sérleyfissjóður .............0.0000002... 1200 

Tekjur samtals ..............000 000. 2925 
Mismunur ..............2.0 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána .............00.0. 00... nn. 1734 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 1734 

Þús. kr. 

1734
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374 Sérleyfissjóður: 

571 

0 10 
0 20 
0 90 

1 80 

Laun ......0.0.0 00 
Önnur rekstrargjöld .............00..... 
Yfirfærslur ..........2000000 0000 

Gjöld samtals ........0000000 0... 

Framlög úr ríkissjóði ..............0.... 

Sjómannaskólahúsið: 

0 10 
0 20 
0 27 

1 10 
1 80 

Laun „00.22.0020. 
Önnur rekstrargjöld .................... 
Viðhald ...........00 000... 

Gjöld samtals ........0000.0 0. 

Seldar vörur og þjónusta ............... 
Framlög úr ríkissjóði ................... 

Tekjur samtals .......000000 0000. 
Mismunur 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 50 

Út: 

Fjárfestingar 
Inn: 
Ráðstöfun eigin fjár 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

900
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2 08 Viðskiptaráðuneytið. 

101 Innkaupastofnun ríkisins: 

211 

0 10 Laun ...........00000 000 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.00000.0.... 
0 27 Viðhald ............020000000 00... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir .„.........02.0000 ner 
0 80 Afskriftir .............0.000.00 0... 

Gjöld samtals ...........00000 0000. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .„................... 

2 11 Póstur og sími. 

Póstur og sími: 

0 10 Laun ..........2.200000 vo sess 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.00.0..00..... 
0 27 Viðhald ...........00000... nn ene 
0 70 Vextir ..........000000.0n nr 
0 80 Afskriftir .............00000.0 00. 

Gjöld samtals ..........20.0000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgunlána ...........000000000 0000... 
3 30 Fjárfestingar ..............20000000 0. 00... 

Inn: 
4 20 Tekin lán .............00000 0000 sn en 
4 40 Afskriftir „...........00000 000 
4 90 Annað, stofn- og flutningsgjöld ................ 

— Rekstrarhalli .................00.00 000... 

31. desember 1969. 

Þús. kr. 

4 988 
4533 

200 
300 000 

200 
500 

310 421 
310 421 

327 400 
97 000 
87 000 

8 000 
235 000 

754 400 
678 000 

40 800 
170 000 

17 200 
235 000 
35 000 
76 400 

Bus. kr. 

76 400
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6. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt: 

1. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVII. 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin, ef lög verða staðfest, er 

afgreidd hafa verið frá Alþingi 1969 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 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 1970 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravina- 

félags Íslands. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir á vinnustað. 

. 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 heimila Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Landgræðslusjóði 

30 aura af hverjum seldum vindlingapakka. 

. 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 síildarumhleðslustöðvum, gegn 

þeim tryggingum, sem hún metur gildar. 
Að taka allt að 70 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 hf. 
Að verja afgjöldum af löndum ríkisins í Hveragerði til hitaveitufram- 

kvæmda Hveragerðishrepps. 

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 Ís- 
lenzkar vísindastofnanir kynnu að eiga kost á endurgjaldslaust frá er- 
lendum aðilum.
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Að greiða uppbót á greiðslur skv. liðum 06 382—384 á 4. gr. fjárlaga 
samsvarandi almennri hækkun, sem verða kann á launum starfsmanna 
ríkisins. 
Ad 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 kaupa húseignina Vonarstræti 8 í Reykjavík. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af tækjum, sem gefin verða 
til mannúðar- eða líknarstarfsemi. 
Að verja hluta af tekjum til byggingar rannsóknastofnana sjávarútvegs- 
ins af útflutningsgjaldi til greiðslu kostnaðar fiskiðnaðarnámskeiða. 
Að kaupa hús fyrir allt að 6 millj. kr. til afnota sem vistheimili fyrir 
sjúklinga af Kleppsspítala og taka nauðsynleg lán vegna þeirra kaupa. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af bæklingum og ritum, 
sem seld eru eða dreift erlendis til landkynningar. 
Að kaupa, ef fáanlegt er, hentugt húsnæði fyrir Matsveina- og veitinga- 
þjónaskólann og taka nauðsynleg lán í því sambandi. 
Að verja söluandvirði strandferðaskipa ríkisins, sem seld hafa verið eða 
seld kunna að verða, og taka að láni allt að 25 millj. kr., eða jafnvirði í 
erlendri mynt, til endurnýjunar á skipakosti Skipaútgerðar ríkisins og til 
að bæta aðstöðu útgerðarinnar við Reykjavíkurhöfn. 

Að ábyrgjast allt að 19 millj. kr. lán fyrir Styrktar- og lánasjóð fiskiskipa 
vegna viðbótarlána til fiskiskipa, sem smíðuð voru innanlands 1968. 
Að lána Framkvæmdasjóði Íslands allt að 10 millj. kr. 
Að taka lán að fjárhæð allt að 3 millj. kr. til tækjakaupa í þágu flugör- 
yggismála. 
Að taka allt að 45 millj. kr. lán til greiðslu á gengistapi Áburðarsölu 
ríkisins. 
Að afsala til Dráttarbrautar Keflavíkur h. f. eignarhluta ríkissjóðs í svo- 
nefndri Grófarbryggju í Keflavík gegn þeim skilyrðum, sem ríkisstjórnin 
setur varðandi viðhald og afnot bryggjunnar. 
Að hafa makaskipti á hluta af landi ríkissjóðs á Reykjavíkurflugvelli 
og öðru landi eigi lakara í eigu Reykjavíkurborgar, ef Loftleiðir h. f. 
ákveða að stækka gistihús félagsins á Reykjavíkurflugvelli. 
Að ábyrgjast allt að 1.5 millj. kr. lán fyrir eigendur flóabátsins „Drangs“ 
vegna lengingar bátsins, gegn þeim tryggingum, sem hún metur gildar. 
Að ábyrgjast allt að 2 millj. kr. lán fyrir eigendur flóabátsins „Baldurs“ 
vegna lengingar bátsins, gegn þeim tryggingum, sem hún metur gildar. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af dælustöð ásamt tilheyr- 
andi tækjum, sem Vestmannaeyjakaupstaður hefur flutt inn til landsins til 
að auka flutningsgetu neðansjávarvatnsleiðslu milli lands og Eyja. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af þremur dísilrafstöðvum, 
sem rafveiturnar á Húsavík, Siglufirði og Sauðárkróki hafa fest kaup á hjá 
Fosskraft h/f. 

Að endurgreiða KFUM og K aðflutningsgjöld af vinnuskálum, sem félögin 
hyggjast kaupa af Fosskraft og nota fyrir sumarbúðir. 
Að endurgreiða aðflutningssjöld og söluskatt af notaðri sjúkrabifreið, 
sem brezka sendiráðið fyrir hönd Southampton-háskóla hefur gefið Slysa- 
varnafélagi Íslands. 
Að endurgreiða Ingimar Ingimarssyni aðflutningsgjöld af almennings- 
bifreið til fólksflutninga. 
Að endurgreiða væntanlegan tekjuskatt af Henrik Steffens verðlaunum. 
sem Magnús Már Lárusson prófessor hefur hlotið,
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XLIL 

XLIIL 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 
XLVII. 
XLVIII. 

XLIX. 

LV. 

LVI. 

LVIL 

Að ábyrgjast lán að upphæð 1 millj. kr. fyrir Náttúrulækningafélag Ís- 

lands vegna bygsingarframkvæmda í Hveragerði. 

Að ábyrgjast allt að 14 millj. kr. lán fyrir Bandalag starfsmanna ríkis 

og bæja vegna byggingar orlofsheimilis að Munaðarnesi. 
Að verja 1200 þús. kr. af tekjum af malarnámi í landi Vífilsstaða til 
byggingar húsnæðis á Vífilsstöðum fyrir hjúkrunarkonur. 
Að leggja fram sem hlutafé í Slippstöðinni h/f á Akureyri 10 millj. kr. 
enda nemi heildarhlutafé í fyrirtækinu eisi lægri fjárhæð en 30 millj. kr. 
Að selja fasteignirnar Hvol á Eyrarbakka og Lónshús í Garði. 
Að selja útihús á Baldurshaga í Mýrahreppi í Austur-Skaftafellssýslu. 

Að taka allt að 20 millj. kr. lán til byggingar fæðinga- og kvensjúkdóma- 

deildar Landspitalans. 
Að lána allt að 10 millj. kr. vegna endurnýjunar og sölu bifreiða, er for- 
stöðumenn og aðrir starfsmenn ríkisstofnana hafa haft til umráða, í sam- 
ræmi við væntanlega reglugerð um bifreiðamál ríkisins. 

. Að hefja byggingu nýs stjórnarráðshúss á árinu 1970 og undirbúa nauð- 
synlega fjáröflun, til þess að unnt sé að ljúka byggingu hússins með eðli- 

legum hraða. 
. Að ábyrgjast allt að 6 millj. kr. lán vegna Lánasjóðs íslenzkra námsmanna. 
. Að ábyrgjast allt að 40 millj. kr. lán fyrir Byggingarsjóð verkamanna. 
. Að ábyrgjast allt að 10 millj. kr. lán fyrir Orkusjóð til jarðborana á 

Krýsuvíkur- og Trölladyngjusvæðinu. 
. Að gera makaskipti við Reykjavíkurborg á lóðum í Reykjavík þannig, 

að ríkisstjórnin afsalar Reykjavíkurborg lóð beirri, sem er eign ríkisins 
á svæði, sem afmarkast af Hverfisgötu, Ingólfsstræti, Sölvhólsgötu og 
Kalkofnsvegi (Arnarhóli), rúml. 10 þús. m? að stærð, sneið af lóð stjórn- 
arráðsins við Lækjartorg, um, 965 m? að stærð, og sneið af lóðum Lands- 
bókasafnsins og Þjóðleikhússins í samræmi við staðfest skipulag Hverfis- 
götu, um 270 m? að stærð. Á móti afsalar Reykjavíkurborg til ríkis- 
stjórnarinnar lóð, um 38 þús. m? að stærð, til viðauka við núverandi 
eignarlóð Landspítalans, og er sú viðbótarlóð innan landssvæðis, sem 
markast af Hringbraut, Miklatorgi, Snorrabraut, Eiríksgötu og Barónsstig. 
Að heimila, að fengnum meðmælum fjárveitinganefndar, byrjunarfram- 
kvæmdir við barnaskóla á Akureyri, í Vestmannaeyjum og við gagnfræða- 
skóla í Neskaupstað, ef ósk kemur um það frá hlutaðeigandi sveitar- 

félögum. 
Ad ráða í samráði við forseta Alþingis listamann til að gera málverk af 
lýðveldisstofnuninni á Þingvöllum 17. júní 1944 og verja nauðsynlegu fé 

í því skyni. 
Að selja húseign Heyrnleysingjaskólans að Stakkholti 3 í Reykjavík.
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SÉRSTÖK YFIRLIT 

. Idnskélar (01 516 0 80). 

Í. Reykjavík ...........0..0...0 00 
2. Akureyri 0... 
3. Vestmannaeyjar ............0....0000 00. 
4. Hafnarfjörður ..........0.000.0.0.. 

Framlög til byggingar gagnfræðaskóla, barnaskóla og 
íbúða fyrir skólastjóra (01 670). 

1. Framlög til skólaframkvæmda samkv. ákvæðum laga 
nr. 41/1955. 

A. Barnaskólar: 

1. 
2. 

3. 

Reykjavík ...........0. 0... 
Mosfellssveit, íþróttahús ................... 
Mosfellssveit, barnaskóli ................... 
Leirá, skóli .............0000. 0. 
Leirá, íþróttahús .......................... 
Akranes, skóli ...............0.00000... 
Akranes, íþróttahús ....................... 
Kleppjárnsreykir, skóli .................... 
Kleppjárnsreykir, bifreið .................. 
Varmaland ...............00000 0000. 
Borgarnes ..............0...0 00. 
Laugargerði ...........00000 
Hellissandur ...............000.0 0... 
Ólafsvík .......0...0. 0 

- Grundarfjörður, íbúð ...................... 
Laugar í Dalasýslu, íbúðir ................ 
Örlygshöfn .........0..0.. 00. 
Tálknafjörður ............00.0.... 0. 

. Hnifsdalur, íbúð ....................00..... 

. Ísafjörður ................. SIR 
. Súðavík, íbúð ...........0.02.000. 0000... 

Klúka í Bjarnarfirði ...................... 
Hólmavík, íbúð ............2000000 000. 

. Hvammstangi, íbúð ........................ 

. Þverárskóli, V.-Hún. ...................... 
. Reykir, A-Hún. ..............0..0...0. 0. 

Sauðárkrókur, sundlaug .................. 
Varmahlíð .............0.00 00. 

. Dalvík, íþróttahús ........................ 
Svarfaðardalur ....................0.0...... 

. Árskógsströnd ..........0..0.... 

. Hrísey .........0....0 000 
Akureyri, íþróttahús ...................... 

. Svalbarðsströnd, skóli ..................... 

Svalbarðsströnd, íbúð .............00000... 

31. desember 1969. 
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7 200
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Þús. kr 

31. Grenivík, íbúð ..............0.0.00 000... 291 
32. Reykjadalur ............000000. 00... 1025 
33. Raufarhöfn .............000000000 00 127 
34. Vopnafjörður, skóli ....................... 410 

Vopnafjörður, íbúð ........................ 148 
35. Seyðisfjörður ...............0.0.....000.. 413 
36. Neskaupstaður, íþróttahús ................. 1175 

Neskaupstaður, skóli .................0.0... 395 
37. Hallormsstaður .........00.......... 1969 
38. Eskifjörður ..........00000 0. 1700 
39. Búðir í Fáskrúðsfirði, íbúð ................ 156 
40. Fáskrúðsfjarðarhr., sveitin ................ 230 
41. Kirkjubæjarklaustur ...................... 4 865 
42. Hvamms- og Dyrhólaskóli ................ 160 
43. Djúpárskóli, íbúð .........000)0)0.0.......... 50 
44. Hella, Rangárvöllum ...................... 36 
45. Laugaland í Holtum, íbúð ................ 419 
46. Hraungerðisskóli ..............0............ 608 
47. Skeið, íbúð ...........0.00.00. 00... 342 
48. Flúðir, Hrunamannahreppi ................ 1918 
49. Biskupstungur, íbúð ...................... 250 

Biskupstungur, bifreið .................... 100 
50. Ljósafoss, íbúð ..........0000. 0... 365 
51. Selfoss, íbúð ................0000 00... 186 
52. Hveragerði, íbúð ..........0.00.00. 000... 230 

53. Þorlákshöfn, skóli .........000.0000 0. 145 
Þorlákshöfn, íbúð ............0.0.....0...... 180 

54, Grindavík, íbúð .............00%..0000.... 194 
55. Gerðar, Garði ..............0.00. 0... 625 
56. Keflavík „...........00.. 0. 673 
57. Njarðvík, íþróttahús ..........0.0.000000.00.. 1524 
58. Vatnsleysuströnd, íbúð .................... 182 
59. Hafnarfjörður, skólar ..........000000.00.. 750 

Hafnarfjörður, íþróttahús .................. 1658 
60. Garðahreppur .............020000 00... 1869 
61. Kópavogur, skólar .........0.0.000000000.... 6 038 

62. Seltjarnarnes, íþróttahús .................. 1800 
63. Ýmsir skólar ...........0000 0. 600 

B. Gagnfræðaskólar: 
1. Reykjavík  ...........0.... 000. 12 790 
2. Akranes .............0000 00. 450 
3. Sauðárkrókur ................000.0 000... 2 205 
4. Siglufjörður, íþróttahús .................... 500 
5. Akureyri ..........0.0.0..0 0... 380 
6. Héraðsskólinn Laugum ...............0..... 550 
7. Lundur í Öxarfirði, skólastjbúst. .......... 300 
8. Hvolsvöllur „.............. 0... 647 
9. Hella, Rangárvöllum ...........0.0.00.00.00.. 420 

10. Selfoss ..........0.0 0000 753 
11. Grindavík .................00 0... 660 
12. Keflavík „.............0.00 00 580 
13. Kópavogur ..........0.0.000 0... 3 749 

Nr. 101. 

Þús. kr. 

85 060 

23 984 
A 65
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2. Skólar skv. lögum nr. 49/1967, framhaldsfjárveitingar. 

A. Barnaskólar: 

1. Reykjavík: Þús. kr. Þús. kr. 

a. Árbæjarskóli .........00...00.... 6 495 
b. Hvassaleitisskóli  ............... 3 270 

— 9 765 
2. Varmá, heimavist ...........0.0.0 0... 810 
3. Leirá, íbúðir ...........0.02000 00... 1465 
4. Reykhólar ........202000000 0... 3745 
5. Reykjanes ........20202000 00... 1790 
6. Hafralækur ..........0.0000 00... ven... 6 590 
7. Stóru-Tjarnir ............00.00 000... 8 455 
8. Fljótshlíð, íbúð ...........0..20000 000... 810 
9. Hafnarfjörður ...........02000.0. 0. 0... 4 245 

men 37 675 

B. Gagnfrædaskålar: 
1. Hrafnagil ...........00.0000 000... 6 180 
2. Nesjaskóli .........000020%0 000... 5 745 

—— 11 925 

3. Nýir skólar skv. lögum nr. 49/1967. 
A. Barnaskólar: 

1. Grundarfjörður, 2. áf. ..........0.00...0... 4 315 
2. Búðardalur, skólastj.búst. ................. 914 
3. Laugar í Dalasýslu ..........0.00000.0000... 1865 
4. Barðastrandarhr., skólastj.búst. ............ 996 
5. Súgandafjörður ..........2.00000000 0... 1120 

6. Bolungarvík, sundh. 1. áf. ................ 2930 
7. Reykir í Miðfirði ..............2........0... 2 664 
8. Blönduós .........00200.00 000. 2441 
9. Þelamörk, 2. áf. .........2020000 00 5 637 

10. Egilsstaðir, 2. áf. ...........0.20000 0... 3 586 
11. Hafnahreppur, íþróttahús .................. 1330 
12. Vestmannaeyjar, sundi. ............0.0.000... 2728 

-— — 30 526 
B. Gagnfræðaskólar: 

7. Varmá, Mosfellssveit .............0...0.... 2780 
2. Ólafsfjörður ...........0.00020 0000... 1729 
3. Húsavík .........0020202 0000 2671 

mn 7 180 

C. Krysuvikurskåli gegn jafnhåu framlagi annars 
staðar að .........000000000 0. 4310 

4. Skólar með fjárveitingar til undirbúnings fram- 

kvæmda. 
1. Kléberg, Kjalarnesi .......0000002 00. 300 

2. Kleppjárnsreykir, íbúð .........0..02.00000.00... 150 
3. Borgarnes, íþróttahús .........0000000000000.. 200 

4. Mýrahreppur, V.-Ís. ......0000.0000 00. 400 
5. Varmahlíð, Skagaf. .......020000000. 00... 300 
6. Lýtingsstaðahreppur, íþróttahús .............. 300 
7. Sólgarðar í Fljótum, sundi. ............0..... 300 
8. Dalvík, heimavist ........0000000 00... 300 
9. Akureyri ........0020.00 rss 300
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10. Laugar, Þing., íþróttahús ...........000000.0.. 300 
11. Svalbarðs- og Sauðanesskóli .................. 200 
12. Skúlagarður ............200.00. 00... 300 
13. Seyðisfjörður ..............0000000. 0000... 300 
14. Eiðaskóli, íbúð ..........00022.0. 0... 0... 250 
15. Neskaupstaður .............0.022000.0 0000... 400 
16. Reyðarfjörður .............0200000.00 00... 200 
17. Búðir, Fáskrúðsfirði .....................0.... 400 
18. Garðahreppur, íþróttahús ..................... 200 
19. Hafnarfjörður, gagnfr. ............2.00.0...0..0.. 500 
20. Álftanes .......2.0000.0 000. 300 
21. Seltjarnarnes ...........000.0000 0000... 300 

6 200 

206 860 

3. Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun Alþingis 
(01 882 17). 

1. Ásmundur Sveinsson ..........0...0.. 125 
2. Brynjólfur Jóhannesson ........2.0000... 0... 125 
3. Guðmundur G. Hagalín ..................00000... 125 
4. Gunnar Gunnarsson .........0.02000 0... 125 
5. Halldór Laxness ..........00000 00... 125 
6. Jóhannes S. Kjarval ..........0.02.000 0000... 125 
7. Jóhannes úr Kötlum ...........0.0.0.0 0000... 125 
8. Páll Ísólfsson .........0...000 0000 125 
9. Ríkarður Jónsson .........00.000 0000... 125 

10. Tómas Guðmundsson ..........0.000.. 000. 125 
11. Þórbergur Þórðarson .............200.0 0000... 125 

— — 1375 

4, Fyrirhleðslur (03 286 03). 

a. Til fyrirhleðslna: 

1. Þverá og Markarfljót .............0..0..000.0... 600 
2. Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará ............ 50 
3. Kelduá í Fljótsdal ...........0.0..000.0 0000 0... 50 
4. Jökulsá í Lóni ...............0.00 0... 150 

—— 850 
b. Til fyrirhleðslu gegn % kostnaðar annars staðar að: 

Djúpós ........2000022 0000 60 

— 60 
c. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar að: 

1. Laxá i Leirársveit ..................0.. 0... 20 
2. Leirá ..........0....0000 2000 30 
3. Norðurá ..........0002000 000. 100 
4. Reykjadalsá hjá Fellsenda .................0... 30 
5. Miðá hjá Hundadal ................00.0000... 10 
6. Miðá hjá Kvisthaga ...............000000..... 10 
7. Hörðudalsá neðan Hörðubóls ................. 50 
8. Kverná — Grundarbotn ............000..0..0. 40 
9. Kaldá, Kolbeinsstaðahr. ...............0.00... 25 

10. Staðará hjá Hrófbergi ...........0..00.0000..... 20
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11. Þorgrímsstaðaá hjá Þorgrímsstöðum .......... 
12. Víðidalsá hjá Árnesi ..........000000......... 
13. Giljá í A-Hún. ........2.0000.0 000. 0. 
14. Héraðsvötn .........200000 00... 
15. Víðidalsá hjá Víðidalstungu .................. 
16. Vatnsdalsá hjá Marðarnúpi, Hofi og Saurbæ ... 

17. Hörgá hjá Möðruvöllum ........000000000... 
18. Hörgá hjá Hlöðum ........000000000 0... 0... 
19. Svarfaðardalsá hjá Grund „........0000000.... 
20. Myýrará (Seljadalsá) ........0.0020.00 00... 
21. Jökulsá í Fljótsdal ...........0000000.00..... 
22. Jökulsá á Dal .........0200.0 0000 nn 
23. Norðfjarðará ........2.0000 00. 
24. Norðurdalsá í Breiðdal ................0.0.... 
25. Breiðdalsá hjá Ásunnarstöðum ............... 
26. Skarðsá í Breiðdal .................00.000..00. 
27. Selá í Álftafirði .............0.0.. 0. 
28. Hólmar í Núpum — Hólmsá á Mýrum ........ 
29. Staðará hjá Kálfafellsstað .................... 
30. Laxá hjá Blómsturvöllum ........0000000.0... 
31. Djúpá hjá Maríubakka .............000....... 
32. Fosslækur í Síðu .......00200000000 00... 
33. Geirlandsá .......0...0000000. 0... s.n 
34. Skálm hjá Skálmarbæ .........00000000 0... 
35. Kúðafljót ........2...02000 0... 
36. Klifandi hjá Felli .............020000.000..... 
37. Klifandi hjá Pétursey .........02.000.00.00.0.. 
38. Kaldaklifsá .........2.00.00000 000. nn 

40. Holtsá ....1.202.000200000 ern 
41. Holtsós .........2000200. 0. 
42. Markarfljót við Merkureyjar ...........0....... 
43. Fiská hjá Árgilsstöðum .........0000.000... 
44. Ölfusá hjá Kaldaðarnesi ...........0000.0.0... 
45. Stóra-Laxá hjá Hlíð ...........00000000.0.0... 
46. Stóra-Laxá hjá Sóleyjarbakka ..........0.00.... 
47. Stakksá hjá Neðradal ..........2.000000 00... 
48. Litla-Laxá hjá Hverabakka ...........00000.... 

5. Landþurrkun (03 286 04). 

. Í Austur-Landeyjum .........00...00 0000... 
Í Vestur-Landeyjum ..........0.0..000 0... 
Í Leiðvallarhreppi ..........00.0000 00 

. Í Út-Hjaltastaðaþinghá ..............00..000.0.00.. 
Lónaengi ...........2200000000 nn 

3. Háfsósar .......,000 00... IR 
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6. Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva og 
læknisbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa (04 381 03). 

a. Til sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva og 
heilsuverndarstöðva: 

Reykjavík .........020020000 00... 
Akranes serene. 
Akranes, röntgentæki ...........00.02000000.. 
Patreksfjörður ...........0.00220 000... 0... 
Hvammstangi ...........0.0.0020 000... 
Blönduós ..........0000200. 00. enn 
Sauðárkrókur ............00000 00... 0. 
Siglufjörður ............002000 0000... 
Ólafsfjörður ........000000 000. 
Akureyri ...........000000 00. 

. Akureyri, röntgentæki ..........0.00.00000.00... 

Akureyri, sótthreinsunartæki ................. 

Akureyri, þvottahúsbygging .................. 
Húsavík .........000000 00... 

5. Egilsstaðir, sjúkraskýli ...........0.0.00000.00.. 
. Læknamiðstöð, Egilsstöðum .................. 
. Neskaupstaður ...........2000 0000... 
. Vestmannaeyjar ..........0.2.00. 000... 
. Selfoss ........0.00000 00 
. Keflavík, röntgentæki ..........0000000 00 0000.. 

. Kópavogur, heilsuverndarstöð ................ 

b. Til læknabústaða: 

ND
 

kd
 

n
e
m
m
e
 

. Þingeyri 
. Ísafjörður, héraðsl. ..........0000.0 0... 

. Norður-Egilsstaðir 
. Seyðisfjörður 
. Neskaupstaður 
„ Eskifjörður 
. Reyðarfjörður .............0..2.20 00... 
. Fáskrúðsfjörður ............2.2000 000... 
. Laugarás 

Álafoss ......0.. 0 
Borgarnes ........0.020.02 000 
Kleppjárnsreykir 
Hellissandur 

Ólafsvík ..........0 

Stykkishólmur 
Reykhólar ..........0..0200 0... 
Bildudalur ...............%2 000... 
Patreksfjörður 

Ísafjörður, sjúkrahúsl. .......0.0.000 0. 
Hvammstangi, starfsst.búst. .................. 
Blönduós 

. Skagaströnd ...............0000 0. 
Sauðárkrókur, sjúkrahúsl. ..............000.0... 

Ólafsfjörður ........0.00000.. 
Húsavík, sjúkrahúsl. ............00000 0000... 
Austur-Egilsstaðir st... 

ROK NON 

ss 

sr 
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27. Hella ................0..00 sennenene 150 
28. Stórólfshvoll ..............2000%0. 0... 200 
29. Selfoss, héraðsl. ...............0000000000 00. 200 
30. Selfoss, sjúkrahúsl. .............0.000..00...0... 294 
31. Vestmannaeyjar ...........2.00000000 000. 294 
32. Vestmannaeyjar, sjúkrahúsl. .................. 200 

—-—— 10 927 

57 625 
7. Dagheimili, byggingarstyrkir (05 999 52). 

1. Keflavík ....................2.00 0. 75 
2. Kópavogur ................2.0.00 00 150 
3. Akranes ............02...0.0 0. 75 
4. Neskaupstaður .............0.0.0..0.00 0000. 75 
5. Eskifjörður ...............0.000. 000. 15 
6. Selfoss ................0 nn 75 
7. Kumbaravogur .................. 0. 15 

600 

8. Skipting lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna og 
styrktarfjár. 

06 382 Samkvæmt launalögum ...............00200.00. 00 kr. 2100 000 

Samtals kr. 2100 000 

06 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn: Kr. Kr. 
Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 16 161 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 16 161 
Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður ........ 40 407 
Ágúst Kvaran ...........0..000. 0000... 67 344 
Ágúst Ólafsson, póstur ...........0000.00.0 0. 16 161 
Alfons Gíslason, fyrrv. símstjóri ................. 40 407 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. .. 80 927 
Anna Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 16 161 
Ari Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ................ 16 161 
Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 15 703 

Arndís Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 16 161 
Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 16 161 

Árni Vilhjálmsson, fyrrv. erindreki .............. 32 325 
Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur ................ 16 161 
Ása Ásmundsdóttir ..........0..000.0. 0 40 407 
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey ........0.00000... 32 325 
Áskell Snorrason, fyrrv. söngkennari ............ 45 857 
Axel Jóhannsson, fyrrv. yfirfiskmatsmaður ...... 32 325 
Benedikt Benjamínsson, fyrrv. póstur ............ 16 832 
Benedikt Gíslason ...........000000. 00. 0... 80 811 
Benjamin Sigvaldason, fyrrv. kjötmatsmaður .... 16 161 
Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður ...... 31 406 
Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ............ 32 325 
Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur ................ 16 161 
Bjarni Þorsteinsson ..........0.0..0. 000... 21 550 

Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................ 16 161 
Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 16 161
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Björgúlfur Ólafsson .......2000000n sera 39 258 

Björn Einarsson .......0.000 00. .0 sn 68 312 

Björn Kristjánsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 40 437 

Björn Stefánsson, fyrrv. póstur .....0200000.00... 16 161 

Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn ........... 40 407 

Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra ............ 96 974 

Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ...... 31 406 

Eggert Konráðsson, fyrrv. póstur ......00200000.. 16 161 

Egill Jónsson, fyrrv. símamaður ........00000.... 45 411 

Einar Einarsson, fyrrv. skipherra ................ 64 742 
Einar Eiríksson ..........00000 00... 26 937 
Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 26 937 
Einar Jóhannsson, fyrrv. póstur .......0000000... 21 550 
Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður . 31 406 
Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur, biðlaun 131 893 
Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona ...... 26 937 

Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona .... 40 177 
Elísabet Eiríksdóttir, fyrrv. kennslukona ........ 26 974 
Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari .... 21 342 
Emilia Jónasdóttir, leikkona ......000000000.00... 32 325 

Eyjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur ............ 21 550 
Eyjólfur Hannesson, fyrrv. símstjóri ............ 53 874 
Finnur Thorlacius, fyrrv. kennari .............. 40 407 
Fríða Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 16 161 
Gísli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæzlu .. 32 325 
Gísli Sigurðsson ........0000000 000. 26 937 
Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 21 550 
Guðbrandur Benediktsson .......00000000.0...00.. 26 172 
Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 16 161 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur ............ 16 161 
Guðjón Sigurjónsson, fyrrv. þingvörður ........ 32 059 
Guðjóna Brynhildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 16 161 

Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur .......... 17 151 

Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur .............. 21 550 

Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi .......... 16 161 

Guðmundur Benónýsson, fyrrv. fiskmatsmaður .. 16 161 

Guðmundur Guðjónsson .....2.000000 000... 48 488 

Guðmundur Guðmundsson, fyrrv. símstjóri ...... 32 325 

Guðmundur Gíslason Hagalín, fyrrv. bókafulltrúi . 51 383 

Guðmundur Jónsson .....0.0000000 0000. 53 875 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .............- 16 161 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 16 161 
Gunnar Andrew Jóhannesson ......0.000000000... 53 875 
Gunnar Jóhannsson, fyrrv. alþm. .....000.00000.. 67 344 
Gunnlaugur Jóhannesson, fyrrv. vitavörður ...... 16 161 

H. J. Hólmjárn .......020000 00 nn enn 65 429 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur ......0.0000...0.. 16 161 

Hálfdán Björnsson ......00000000. 0. en 32 325 
Halldór Hansen, læknir .......000000000......... 61 658 

Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri ........ 70 136 
Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 21 550 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. póstur ...... 16 161 

Hannes Einarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 32 325
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Helgi Ágústsson ..........000.0.0000 0. 53 875 
Helgi Ívarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 26 937 

Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 16 161 
Helgi Kjartansson ............000.00. 200... 26 172 
Helgi Tryggvason, bókbindari .................. 32 325 
Herdís Finnbogadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 16 161 
Herdis Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari 32 325 
Hermína Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 16 161 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 16 161 
Hólmfríður Jónsdóttir, fyrrv. kennari .......... 32 325 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 23 375 
Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 16 161 
Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari ........ 53 875 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .„........... 16 161 
Ingibjörg Pétursdóttir .....................0..... 69 774 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 29 226 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 16 161 
Ingólfur Árnason, fyrrv. póstur .................. 21550 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. hédadslæknir, biðlaun ... 210 917 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 16 161 
Jakob Jóh. Smári, fyrrv. adjunkt, biðlaun ...... 157 641 
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri ...... 32 325 
Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vifilsstaðahælis . 26 937 
Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsm. vitamálastj. .... 31 406 
Jóhanna Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 16 161 
Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari .......... 32 325 
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsmaður „............. 16 161 
Jón Bóasson, fyrrv. póstur ..............00.000... 16 161 
Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustj., biðlaun .. 236 101 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður, Dalvík ........ 16 161 
Jón G. Jónsson ............000 0000 32 325 
Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæzlumaður ............... 32 325 
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður ...... 53 874 
Jón Stefánsson ............220000000 00... 40 407 
Jón Sumarliðason ...........000000.0. 00... 39 258 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................ 16 161 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 16 161 
Jónas Gunnlaugsson, fyrrv. póstur .............. 16 161 
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona .„........... 16 161 
Jósep Kristjánsson, fyrrv. símstöðvarstjóri ........ 40 437 
Júlíana Sigurðardóttir, fyrrv. símaafgreiðslukona .. 80 811 
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur ..............0.... 16 161 
Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli .......... 15 703 
Karl Árnason, fyrrv. póstur .........0.0.0000.. 21550 
Karl Indriðason, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 21550 
Kjartan Jóhannesson, fyrrv. söngkennari .......... 40 407 
Kjartan Ólafsson ...........0000.0 000. 96 974 
Klara Guðmundsdóttir ................0..0....... 40 407 
Kristin V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir ............ 16 161 
Kristín Ingileifsdóttir .......................... 47 351 
Kristín L. Sigurðardóttir, fyrrv. alþm. ............ 67 344 
Kristinn Jónsson .............0.0.000 0000... 32 325 
Kristinn Kristjánsson, Nýhöfn .................. 35 972
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Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastjóri ..... 
Kristján Albertsson, rithöfundur ................ 
Kristján Jónsson frá Garðsstöðum ..........0..... 
Krisimundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur ............ 
Kristólína Kragh, fyrrv. hárgreiðslukona ........ 
Lilja Sigurðardóttir ...........2000000 00... 0... 
Lúðvík R. Kemp .....00000000 000 

Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 
Magnús Guðmundsson, fyrrv. þingvörður ........ 
Magnús Magnússon, rithöfundur ...........0000.. 
Margrét Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............. 
Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 
Margrét Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......00000.. 
María Einarsdóttir, fyrrv. matráðskona ........... 
María Markan, óperusöngkona ........0000000000.. 
María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsk. Alþingis .. 
Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 

Njáll Friðbjörnsson, fyrrv. póstur ..........00..... 
Oddný Högnadóttir, fyrrv. ráðskona ........0..... 
Oddný Wium ......0.000000 0000 en en 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ...........0..2... 
Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður ............ 
Ólafur Guðmundsson ........00..0000. 00... 
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 
Ólafur Þorsteinsson, læknir .........0.00000..000. 
Ólafur Þorvaldsson, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Páll Ólafsson, fyrrv. ræðismaður ................ 
Páll Pálsson ........0000000 000 
Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 
Pétur Jónsson, fyrrv. vegavinnuverkstjóri ........ 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur ..........2.... 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfirröntgenkona 
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur ............ 
Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 
Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur ......0000.0.. 
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og símaafgr.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 Kristjánsdóttir, fyrrv. kennari ........ 
Sigurður Greipsson ......0000000 nn 
Sigurður Hjartarson, fyrrv. póstur .............. 
Sigurður Nordal, prófessor .......00000000.0..... 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi ........ 

A 66
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Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 32 325 
Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 26 937 
Sigurlás Nikulásson ...........0.0000.0.00....... 64 649 
Sigurpáll Þorsteinsson, fyrrv. póstur ............ 15 703 
Sigursteinn Steinþórsson ...........0000.000. 40 407 
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ................ 16 161 
Stefania Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 16 161 
Steindór Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 21 550 
Steingrímur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður .... 39 258 
Steinunn Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 16 161 
Svava Jónsdóttir, fyrrv. leikkona ................ 21 550 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur ............ 16 161 
Sölvína Konráðsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .,........ 16 161 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .............. 16 161 
Torfi Hermannsson, fyrrv. starfsm. Kleppsspítala 26 937 
Tryggvi Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 16 161 
Valdimar Björnsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 21 550 
Valgerður Kristjánsdóttir ....................... 16 161 
Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 32 325 
Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur .................. 16 161 
Vigdís Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 16 161 
Vilhelm Erlendsson, fyrrv. póstafgrm. .......... 53 875 
Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 16 161 
Þorbergur Þorvaldsson, fyrrv. póstur ............ 24 244 
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 16 161 
Þórður Benediktsson ...........00.00 0000. 0... 78 515 
Þorlákur Stefánsson ...........0.00000... 0000... 32 325 
Þorleifur Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður .... 26 937 
Þorsteinn Baldvinsson, fyrrv. fiskmatsmaður . 32 325 
Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 16 161 
Þuríður Guðnadóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 32 325 

Samtals 7 329 266 
Ekkjur: 

Aðalbjörg Sigurðardóttir ........................ 41 031 
Agnethe Kamban ............00%0. 00... 69 678 
Ágústa Högnadóttir ..................0..00 0... 15 703 
Ágústa Sigurðardóttir ...................0....... 26 937 
Anna Jakobína Árnadóttir .........0....0........ 15 703 
Anna Ólafsdóttir ...............00. 0. 17 533 
Anna Þuríður Sæmundsdóttir .................... 21 550 
Anna Tómasdóttir ............0.0.0.0.0000. 0... 32 325 
Árný Stígsdóttir .............. 16 161 
Arnþrúður Daníelsdóttir ...........0000000000... 17 533 
Áslaug Nielsen ...........0.00 0... 39 258 
Ásta Jónsdóttir ...........00.... 00... 91 818 
Ásta Ólafsdóttir ...........00.000 000 32 325 
Ástríður Eggertsdóttir ........................ 26 937 
Ástríður Magnúsdóttir ...............00.. 16 161 
Björg Jónasdóttir .............0.0200.. 0... 0... 23 986 
Bryndís Þórarinsdóttir .............0.00.0000.00... 36 595 
Dagbjört Guðjónsdóttir ...........000000000..0.0.. 25 692 
Dóra Þórarinsdóttir ...............000.000.0000.. 39 258
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Elín Einarsdóttir ..........00000 0000... 48 488 
Erla Stefánsson ......00200.00s0. sen 64 649 
Eufemia Ólafsdóttir ...........00.0000.. 0. 0... 67 344 
Fjóla Kristjánsdóttir .........0.000200000. 00... 25 692 
Fríða Hlíðdal ............00000000.. 0... 0... 116 778 
Guðbjörg Erlendsdóttir ...........0000000..00.... 32 325 
Guðbjörg Guðmundsdóttir ..........0000.00.0.0..0.. 26 937 
Guðbjörg Kristjánsdóttir ...........00..0000000.0... 41 031 
Guðfinna Blöndal .........20000ee0.e sn... 64 649 

Guðlaug Magnúsdóttir ...........0.00000. 00.00.0000. 68 280 
Guðný Halldórsdóttir ...........000000 00... 32 325 
Guðný Sigurðardóttir ...........00000000.0....000. 26 937 
Guðný Vigfúsdóttir ...........000220000. 0... 0... 32 325 
Guðríður Sigurðardóttir ...........0...0.0.0..0000.. 16 161 
Guðrún Guðnadóttir ........2.02000. 00... 0... 26 937 

Guðrún Jóhannesdóttir .......2..00000 000... 16 161 

Guðrún P. Jónsdóttir ........0000000. 00... 0... 41 031 

Guðrún Pálsdóttir ..........2.000000 000. 0... 37 712 
Guðrún Ragúels .........0000000 000 n0 nn. 16 161 
Halldóra Þórðardóttir ..........00000000..0.0.00.00... 20 518 

Helga Friðbjarnardóttir ...........0.000.0.00.00... 32 325 
Helga Hinriksdóttir ..........0.0200000 00... 0... 26 937 
Helga Pétursdóttir ...........2.000000.. 00... 40 407 
Hildur Blöndal ...........0000000. 00... 102 534 
Hildur Sívertsen .......200002 00... 67 344 
Hjaltlína Guðjónsdóttir ............00000000000.. 40 407 
Hólmfríður Guðmundsdóttir ..............00..... 64 649 
Hólmfríður Rögnvaldsdóttir ...........0.000.00... 32 325 

Hulda Þ. Björnæs .........220000 0... 0... 32 370 
Indíana Sturludóttir .............00.000 0... 40 407 
Ingibjörg Björnsdóttir ...............000.0.000. 21342 
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ..............000000.0.. 40 407 
Ingibjörg Högnadóttir .............0000000...0.. 16 161 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir ............2000...... 0... 48 488 
Ingibjörg Karlsdóttir ............0000000.00.0.0.0..0... 66 961 

Ingunn Hlíðar ............0.000.0 0. en sn sn. 25 692 
Ingveldur Ólafsdóttir ........0.00.000 00... 16 161 
Jakobína Thorarensen ........0000000. 0... 0... 26 937 
Jóhanna Vigfúsdóttir .........020000000.0.0.0.0...00.. 16 161 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir ............0.00..0... 29 459 
Jónína Ásmundsdóttir .......000..0000 0. 15 703 
Jónína Gissurardóttir ..........0000000. 0... 39 225 
Jónína Kristjánsdóttir .........0.002000000. 00... 40 407 

Karen Louise Jónsson .......00000n.0 en... 40 407 

Katrin Ingibergsdóttir ............0..02.0000.00.00.. 29 459 
Katrin Sveinsdóttir .........200000..0..0. 00... 48 488 

Kolbrún Jónsdóttir .........0200.00 0000... 0... 80 811 

Kristin Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja ........ 16 161 

Kristín Helgadóttir .........0.00000. 0000... 15 703 
Kristín Pálmadóttir ........2000000... 0... 32 325 

Kristín Pálsdóttir ..........00000 000... 26 937 
Kristjana Bjarnadóttir .........020000000.0.....0.. 15 703 
Kristjana G. Einarsdóttir .........0..0.000000000.. 19 628
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Kristólina Kragh ............02.0020 0000... 16 161 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Gísla Lárussonar ........ 25 883 

Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar .......... 21 550 
Lára Svansdóttir ..............2..00. 00... 16 161 
Lára M. Vigfúsdóttir ..............2..02.00.0.. 0... 53 875 
Lelia Stefánsson .........0.0000000 00. 80 811 
Lilja H. Arndal ...........02.00000 00 sn een. 53 875 
Lilja Jörundsdóttir ...........0..0000.0 0. 0... 32 325 

Lilja Steinsen .........0..220020.0.0. 0... 94 280 
Lovísa Sveinbjörnsson ........0000000.0 0... 107 100 
Lydia Einarsson ..........0000.00 0. nn 67 344 

Mabel Sigurjónsson ...........0220000. 0... 0... 53 875 
Magdalena Ásgeirsdóttir ..................000..... 16 161 
Málfríður Bjarnadóttir ............0..00000.0.. 0... 16 161 
Margrét Árnadóttir ..........0..0000.0 00... 40 407 
Margrét Björnsdóttir .............200. 000. ....... 20 554 
Margrét Eyjólfsdóttir .............0200000. 00... 32 325 
Margrét Guðbrandsdóttir „...........0000000...0.. 48 488 
Margrét Jónasdóttir .............000.00. 00... 67 344 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni .................. 65 426 
Margrét L. Lárusdóttir ...................0.00... 16 161 
Marta Oddsdóttir ..........0.22000.0... 0. 16 161 
Melitta Urbancic ............2000000 000... 25 692 
Ólafía Finnbogadóttir .............000.000.00..0... 16 161 
Olga E. Jónsson .........000000. 00... sn 30 493 
Ólöf Bjarnadóttir ...........0000...0000 42 691 
Petrína Ottesen ............2.00000.0. 0... 40 406 
Ragnheiður Hafstein ..............0.0.000.0000.00.. 64 649 
Ragnheiður Konráðsdóttir .............0.0000000.. 26 937 
Rósa Þórarinsdóttir ...........00000000 000... 26 937 
Sigríður Árnadóttir ................00.00000. 0... 96 974 
Sigríður Bjarnason .............0000..0. 0... 68 515 
Sigríður Einarsson ..........0200000. 00... en. 105 205 
Sigríður Gísladóttir ...........0.020000000.......... 16 161 
Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum .............. 52 018 
Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ................. 17 151 

Sigríður Jónsdóttir, ekkja Þórh. Vilhjálmssonar .. 32 325 
Sigrún Sigurbjörnsdóttir ............0....000000.... 40 407 
Sigrún Thorarensen .........00.0000.0...... 0... 21 550 
Sigurbjörg Jónsdóttir .............0.0.00.......... 16 291 
Sigurlaug Jónsdóttir .............0000000..0..... 40 407 
Sigurlaug Sigurðardóttir ..............0.0.0000... 32 325 
Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir ................. 30 493 
Sólveig Eggerz ..........0000000 00. e s.s 90 433 
Stefanía Stefánsdóttir .............0.00000........... 33 543 
Steinunn P. Eyjólfsson ........0.00.0000 0... 18 178 
Steinunn Tómasdóttir ............220000.0.......0.. 26 937 
Svanborg Jónsdóttir ...........02020000000..0.0.. 15 727 
Sveinbjörg Kristinsdóttir ...........0.0.0.0.0.... 26 937 
Sveindís Hansdóttir ...........2.2000000....0..0.. 16 161 
Unnur Skúladóttir ...........2020000... 0. 0... 65 426 
Valgerður Helgadóttir .............0.0000000...0.... 26 976 
Valgerður Ólafsdóttir ...........2.00000.0 0... 24 397
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Vigdís Guðmundsdóttir ........020000.00 000. ...... 32 325 

Þóra Magnúsdóttir ........0200000 0... senn n0 nn... 21 550 

Þóra Sigfúsdóttir ........0000000.. 0... 0... 0... 16 161 

Þóra Sigurðardóttir .........0.020.0. eee nn... 16 161 

Þóra Skaftason .....cc.ceescssssss ss 16 161 

Þorbjörg Kjartansdóttir .......000000 00.00.0000... 40 407 

Þorbjörg Leifs .........200000ee eeen senn... 32 325 

Þorbjörg Sigurjónsdóttir ..........00.0000.0000.... 24 244 

Þórey Jóhannsdóttir ........000000000 00.00.0000. 16 161 

Þórhildur Sveinsdóttir ........0000000 0... 00... 16 161 

Barnastyrkur: 

Barn Árna sál. Helgasonar, héraðslæknis, Jóhanna 

Margrét Árnadóttir, f. 16. júlí 1924, sjúklingur .. 16 161 

Samtals 5 035 804 

Þús. kr. Þús. kr. 
9. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (07 333 03). 

n
s
.
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Akranes ssssseeeeeeeeenenesesenensneeneessnernee 

Ólafsvík .........2.000 00 

Búðardalur .........0.0000 0000 

Patreksfjörður ........0202200 000. 

Bíldudalur ............000 00 

Bolungarvík .......00002000 0 rn 

Hnífsdalur ..........0....0... sr 

Ísafjörður .........00000. 00. n nan 

Súðavík ........000.0 nn 

Hvammstangi ........0.0.0.00 000. 

. Skagaströnd .......000000. 0000 r nn 

Blönduós ........00000 00 

Sauðárkrókur ........2..000 000. 

Hofsós .........00.0 0 

Siglufjörður ..........0..200.0 0000. 

Dalvík .........00.00 00. 

Hauganes .........00%200 00 nn nr 

Hrísey .......0..20000 0 enn 

Akureyri .......0.0000 00. 

Þórshöfn ........0.00. 000 

. Bakkafjörður .........202020 00... 

. Vopnafjörður .........002000000 00. 

. Neskaupstaður .......02000000 000 

Reyðarfjörður ...........000000 00... 

. Breiðdalsvík ..........0.200. 00 

Vestmannaeyjar ......2002000 000 r nn 

. Eyrarbakki ........0..222 0. .nn nn 

. Grindavík ..........0..00 0000 

Hafnir .............000 02. 

Sandgerði ...........0.02.0 0 enn 

. Vogar ........0.0 00 
Hafnarfjörður .........000000 00... 

78 050
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1. Búðardalur ..................0..00000 0000. 200 
2. Skarðstöð ..............0000000 0. 80 
3. Staður á Reykjanesi, lokagreiðsla ................ 100 
4. Kleifar í Kollafirði .............................. 200 
5. Ögur, lokagreiðsla ...........0.000..000. 120 
6. Æðey ".........000.0. 00 200 
7. Bæir á Snæfjallaströnd .............0000000.0.... 200 
8. Melgraseyri ..............00.0000 00... 200 
9. Eyri við Mjóafjörð ...........000.......0 200 

10. Vatnsfjörður, lokagreiðsla .............0.0000..... 50 

— 1550 
11. Sjóvarnargarðar (07 333 08). 

1. Innri-Akraneshreppur ...........0..0.. 000... 30 
2. Akranes ..........0.200.000.. sn 150 
3. Leirár- og Melasveit, að Melum .................. 30 
4. Borgarnes .............0.0. 00. enn 75 
5. Flateyri .................2.0000 000 100 
6. Hnifsdalur ...............20000.00 00 ner 100 
7. Sauðárkrókur .............200200000 0000 200 
8. Borgarfjörður eystri ............0..000000 0... 100 
9. Höfn í Hornafirði .............0000.000 00... 150 

10. Stokkseyri .............200.0 00. 100 
11. Gerðahreppur .............0000.0 0... 100 
12. Álftanes ........0..... 0. 200 
13. Seltjarnarnes ............00000. 00 0n sn 100 

——- 1435 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1969. 

Kristján Eldjárn. 

  

(L. S.) uu i 

Magnus Jønsson. 

Nr. 102. 31. desember 1969. 
FORSETABRÉF 

er kveður Alþingi til framhaldsfundar. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 
saman til framhaldsfundar mánudaginn 12. janúar 1970, kl. 14.00. 

Gjört í Reykjavík, 31. desember 1969. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

B jarni Benediktsson. 
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