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Efnisyfirlit 

í tímaröð. 

  

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

4 | 3. febr. Lög um breyting á lögum nr. 79 31. des. 1968, um ráð- 
stafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis ís- 
lenzkrar krónu ...........%. 0000... 211 

10 3. febr. | Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis ............ | 218 
5 9. febr. | Lög um breyting á framfærslulögum, nr. 80 5. júní 1947 211 
6 . 9. febr. Lög um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1965, um breyt. 

á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðismálastofn- 

un ríkisins .................00 00. | 212 
1, 11. febr. , Lög um tollskrá o. fl. .........00.. 0000... 1—207 
2 11. febr. Lög um breyting á lögum nr. 59 28. maí 1969, um toll- 

heimtu og tolleftirlit ...................0.0.. 208—209 
3 | 11. febr. Lög um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, um sölu- 

skatt, sbr. lög nr. 61 24. des. 1964, um breyting á 
| þeimlögum .............0. 0000. 209—210 

7 (13. febr. Lög um breyting á lögum nr. 41 2. maí 1968, um verzl- 
unaratvinnu ...........02000 000 212--213 

8 13. febr. Lög um breyting á lögum nr. 18 31. maí 1927, um iðju 
Og iðnað ........00.0022 00 213—214. 

9 (13. febr. Lög um Iðnþróunarsjóð ...........000000 000. 214—-217 
13 13. febr. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á 

reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ............0.0 0000... 226 

14 13. febr. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ................0. 000. 226—-227 

16 „ 21. febr. | Forsetabréf um að kveðja Alþingi til framhaldsfundar 227 
11 18. marz | Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um 

| almannatryggingar, og lögum nr. 83 29. des. 1967 219 
16 18. marz | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Akur- 

eyrarkaupstað jörðina Ytra-Krossanes, Akureyri .. 228 
17 | 20. marz | Lög um breyting á lögum nr. 96 22. des. 1965, um ráð- 

| stafanir til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins | 228--229 
12 | 25. marz Lög um menntaskóla ..........0.20. 00... 220—225 
18, 3. apríl Lög um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum | 230—232 
20 4. apríl Lög um hækkun á bótum almannatrygginga ........ 243 

19 6. apríl Lög um lagagildi viðaukasamninss milli ríkisstjórnar 
Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu 
við Straumsvík ............0000 0. 233—242



IV 

  

  
  

  

  

| 

Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 
| 

21 15. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 48 7. maí 1946, um gagn- 
fræðanám. ..........00.000 0000 244 

22 16. apríl Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyði- 
jörðina Krossaland í Bæjarhreppi, Austur-Skafta- 

| fellssýslu .......0...000002 00 | 244 
23 | 16. apríl | Vegalög ...........002000. 0000 ' 245—-260 
24 17. apríl Lög um æskulýðsmál ...........0000 000. 0... 260—-262 
25 - 18. april Lög um breyting á lögum um tilbúning og verzlun 

| með ópíum o. fl., nr. 14 20. júní 1923 ............ 262—-263 
26 - 20. april | Lög um ráðstöfun á Minningarsjóði Jóns Sigurðsson- 

; ar frá Gautlöndum #..........0.000. 000. „263 
27 27. apríl | Lög um endurhæfingu ............0..00. 0000... 264—-267 
29 27. april Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um al- 

| mannalryggingar ........2.2.0000 0000. 268 
28 | 28. apríl Lög um heimild til hækkunar kvóta og framlags Ís- 

' lands við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabank- 
ANN 2002. 267 

72 | 30. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 82 frá 29. des. 1967, um 
| Bjargráðasjóð Íslands ............0.0.0000000.0.0.. 890 

49 4. maí  Forsetabréf um þinglausmir ..........0..0000.0.000.. | 319 
al 5. maí | Lög um dýralækna ..........2..0000 0000 nn 219—283 
32 6. maí Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um al- 

mannatryggingar ............020000 000. 283—284 
46 | 6. maí Lög um Fjárfestingarfélag Íslands hf. .............. | 816—317 
33 8. maí | Lög um breyting á lögum nr. 75 13. maí 1966, um Fisk- 

veiðasjóð Íslands ...........00000.0 000. 284 
34 8. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán 

vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1970 ...... | 285—286 
47 8. maí Lög um Útflutningslánasjóð .......0.00000000 0... | ð17—318 
35 | 9. maí Lög um skipun prestakalla og prófastsdæma og um | 

kristnisjóð .........02.0002 00 ' 286—295 
30 9. maí Lög um leigubifreiðar ........0.020.00.0 000... ' 295—297 
97 9. maí ' Lög um skipan gerðardóms í kjaradeilu atvinnuflug- 

' manna og flugvélstjóra og íslenzkra flugfélaga .... 298 
38 | 11. maí | Lög um breyting á lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- | 

| og silungsveiði ............0000. 0000... ' 299—-309 
39 | 11. maí | Lög um gæðamat á æðardún .........0..000.00.000.. | 310 
40 | 11. maí Lög um kaup á sex skuttogurum .......0000.0..0... | 3l1 
30 | 12. maí | Lög um Húsnæðismálastofnun ríkisins ............. | 268—279 
41 192. maí Í Lög um veitingu ríkisborgararéttar ..............0.. ' 819—-813 
42 12. maí | Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um al- 

mannatryggingar ...............0000.0. 0... 313 
43 12. maí | Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um al- 

' omannatryggingar .............00000000 0... | 914 
44 „ 12. maí í Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um at- 

vinnuleysistryggingar ..............0000000......... 315 
45 12. maí „ Lög um breyting á lögum nr. 66/1917, um gjöld til; 

holræsa og gangstétta á Akureyri .........0..0... 315—316



  

  
Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

    

66 

67 

68 
  

12. maí 

12. maí 

12. maí 
12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

12. maí 

; Lög um breyting á lögum nr. 90 7. okt. 1965, um tekju- 
skatt og eignarskatt ...........0..0.0... 0000... 

Lög um skipamælingar ............0.... 00... 
Lög um Siglingamálastofnun ríkisins .............. 
Lög um eftirlit með skipum .........000.. 0... 
Lög um skráningu skipa ........%...00.0 0000 

hægri handar umferð ..............0.00. 00... 

í Norðvestur Atlantshafi ......................... 
Lög um breyting á lögum nr. 77 5. júní 1947, um 

félagsheimili ............2....0000 00. 
Lög um skemmtlanaskatt .........0...00. 0 

Lög um breyting á lögum nr. 78 28. apríl 1962, um 

SKÍÐUM ............00. 000 
Lög um tryggingardeild útflutningslána við Ríkis- 

ábyrgðasjóð ..........0.0.0..2 00. 
Lög um breyting á lögum nr. 47 11. júní 1960, um 

tollvörugeymslur o. fl. .........000.00 00. 
Fjáraukalög fyrir árið 1968 .......0..0..000 0000. 
Lög um skipan opinberra framkvæmda ............ 

1969 og 1970. ........... 00 

deild landbúnaðarins, landnám, ræktun og bygg- 
ingar Í sveitum ..........0....0. 0... 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Gísla 
Jónssyni, bónda á Engimyýri, eyðijörðina Fagranes 

| í Öxnadalshreppi .......0.0........ 0 
' Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Eystra- 

Stokkseyrarsel og hluta af Vestra-Stokkseyrarseli í 
Stokkseyrarhreppi ............0...00.0 00. 

Lög um breyting á lögum nr. 74 28. maí 1969, um 

breyting á lögum nr. 77 28. apríl 1962, um afla- 
tryggingasjóð sjávarútvegsins .................... 

Lög um breyting á lögum nr. 51 frá 10. júní 1964, um 
| tekjustofna sveitarfélaga ........................ 
| Lög um sameiningu sveitarfélaga .................... 
| Lög um Alþýðubankann hf. .........0.0.000 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 4 28. febrúar 

1966, um útflutningsgjald af sjávarafurðum ...... 

  
1969, um breyting á lögum nr. 77 28. apríl 1962, um 
aflatryggingasjóð sjávarútvegsins ................. 

Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968 ' 
Lög um framkvæmd alþjóðasamnings um fiskveiðar | 

lifeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á far- | 

319 
320— 822 
323—326 

| 927—340 
| 941--347 

Lög um breyting á lögum nr. 65 13. maí 1966, um 

347 
348—350 

| 350—-8363 

| 363—-364 
| 364—-367 

| 

| 868--371 

| 371--379 

| 372—-373 
| 3873 

| 874—379 
Lög um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og 

ísvarinnar síldar af fjarlægum miðum sumurin | 
| 879—-380 

' Lög um breyting á lögum nr. 75 1962, um Stofnlána- | 

381 

381 

382 

| 382—-383 
383—384. 

| 385—387 
388—389 

| 8901—392 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 74 28. maí fæ) . o ð 

392



  

  

    
        

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

86 8. júní Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 

| áor Önum breytingum ......... FI AR 454 
71 16. júni Lög um tilbúning og verzliun með ópíum 0. fl... 418—419 

76 25. júní | Lög um lax- og silungsveiði .......0000.. 0. 305--417 
79 - 30. Júní Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalls stýrimanna, vél- 

stjóra, loftskeytamanna og bryta á íslenzkum far- 
| Ekipum 2. 903-—-304 

80 | 9. júlí Bráðabirgðalös um breyting á lög { 
| og kirkjuráð íslenzku þjóðkirkjunnar, nr. 3 3. júni 

1957 2000 427—-428 
19 (10. júlí Auglýsing um breyting á skipting starfa ráðherra skv 

auglýsingu nr. 97/186: | 427 
81 | 13. júlí Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu í 

á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með | 
áorðnum breytingum ..........000 000 429—441 

82 | 24. júlí Lög um læknishéraðasjóði ..........000.0000.. A 449 

83 | 31. júlí Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 68 10. október 
1967 um Tönlánasjóð ........2.00000.. 0. 443 

87 | 6. ágúst | Lög um gjöld til holræsa, gangstétta og varanlegs slit- 
lags á götum á Akureyri .................... HR 455 

18 | 19. ásúst | Lög um lífeyrissjóð sjómanna ......0000. 419—-426 
84 { 19, ágúst Fi um Háskóla Íslands .........0..0. 00 444—453 
85 | 21. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 84/1970, um 

Háskóla Íslands .........0...0.00 0... 458—4ð4 
88 | 1. sept. 3ráðabirgðalög um viðbótarríkisábyrgð vegna Lands- 

virkjar .............00 . 456 
89 | 2. sept. | Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru for seta 

Íslands ......0..0... . 456 
90 | 9. sept. | Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum ................ BI 457 
91 | 23. sept. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fund- 

ar laugardaginn 10. október 1970 ..........00..0..... 457 

95 2. okt. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ..............2.0..0 000... 461 

92 | 10. okt. Auglýsing um skipting starfa ráðherra .............. 458 

107 | 28. okt. Lög um félagsheimili ..............0..0 00... 484—-486 
Lög um breyting á lögum nr. 65/1962, um kjarasamn- 

93 | 6. nóv inga opinberra starfsmanna ...................... 459 
Lög um ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuör- 

94 | 19. nóv. yggis ..... FRA FR 459—461 
99 | 12. des. Lög um innheimtu ýmissa < gjalda með viðauka ...... 464—-465 

102 | 22. des Lög um breyting á lögum nr. 23 27. apríl 1959, um sauð- 

fjárbaðanir ................. AAN HR 480 
96 | 28. des. Lög um viðbótarríkisábyrgð vegna Landsvirkjunar 462 
98 | 28. des. Lög um breyting á vegalögum, nr. 23 16. april 1970 463—464



VIL 

  

    

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| | 
100 28. des. ! Lög um breyting á lögum nr. 1 11. febr. 1970, um toll- ' 

skrá 0. fl. .......00.. 0. | 465—471 

101 28. des. Lög um Liífeyrissjóð bænda ..........00.0000 00... | 472--480 

103 | 28. des. — Lög um breyting á lögum nr. 45 12. maí 1969, um heim- 
| ild fyrir hreppsnefndina í Kirkjubæjarhreppi í Vest- 

ur-Skaftafellssýslu til að selja jörðina Þykkvabæ í 
Landbroti .........200200 00. 480 

104 28. des. — Lög um breyting á lögum nr. 75 frá 27. apríl 1962, um 
|  Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og 
' byggingar í sveitum .............00.00 00... 481 

105 | 28. des. | Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1968 482 
106 | 28. des. | Lög um sölu á íbúðum, sem byggðar eru af fram- 

| kvæmdanefnd byggingaáætlunar í Reykjavík eða til 
| útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis .............. | 483 

97 | 29. des. — Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 86 frá 
31. des. 1968 .......0.0002 00 | 462 

108 | 28. des. „ Fjárlög fyrir árið 1971 .................0..0 000. 00... | 487—621 
109 29. des. | Lög um breyting á lögum um kirkjuþing og kirkjuráð 

íslenzku þjóðkirkjunnar, nr. 43 3. júní 1957 ........ 621 
110 | 29. des. Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um al- | 

í mannatryggingar .............0.2.0.0.00.0. 0... 622 
111 30. des. Lög um virkjun Lagarfoss .........0...2..000 000... | 623 
112 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla Ís- 

lands ..........22000. 0. .e ns 624



Yfirlit 
eftir málaflokkum. 

  

  

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

Alþingi. 

10 3 febr. Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... 218 
15 21. febr. Forsetabréf um að kveðja Alþingi til framhaldsfundar | 227 

49 | 4. maí | Forsetabréf um þinglausnir ...............00.0..... 819 

91 | 23. sept. | Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fund- | 
ar laugardaginn 10. október 1970 ............ AÐ | 457 

| | Akureyri. 

45 | 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 66/1917, um gjöld til 
| holræsa og gangstétta á Akureyri ................ 315—316 

87 | 6. ágúst | Lög um gjöld til holræsa, gangstétta og varanlegs slit- 

| lags á götum á Akureyri .........0.000 0. 455 

| 
! Almannatryggingar. 

11 18. marz Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um 
| |  akmannatryggingar, og lögum nr. 83 29. des. 1967 219 

20 | 4. april | Lög um hækkun á bótum almannatrygginga ........ 243 
29 | 27. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um al- 

| | oomaNnalrvggiINgAr 2... | 268 
32 6. maí | Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um al- | 

LOOMANNArVEGINGAr 2... „  283—284 
42 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 40 30. april 1963, um al- 

mannatrvggingar „......0... 0 313 
43 | 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um al- 

Co mannatrvggingar ......0.... 914 
110 | 29. des. Lög um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um al- 

MANNAFNGBINGAr 20.02.0002... 622 

| Alþjóðasamningar. | 

28 | 28. apríl Lög um heimild til hækkunar kvóta og framlags Ís- | 
lands við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabank- 
AÐA orr 267 

56 12. maí „ Lög um framkvæmd alþjóðasamnings um fiskveiðar 
| í Norðvestur Atlantshafi .........0.0000.. 0... 350—-363 

Atvinna. 

7 13. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 41 2. maí 1968, um verzl- 
unaratvinnu ..........00.00 0. FER 212—-213



IX 

  

    

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

44 (12. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um at- 
'  vinnuleysistryggingar ................... HIÐ - 315 

Ávana- og fíknilyf, sjá Heilbrigðismál. 

Bankamál. | 
71! 19. mai Lög um Alþyðubankann h.f. ........0..000..... „0 908 — 389 

Bifreiðar. 

36 | 9. maí Lög um leigubifreiðar ................ ARNA „1 295—-297 

| Bjargráðasjóður Íslands, sjá Sveitarstjórnarmál. 

| Bráðabirgðalög. | 
| 

73 1. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 4 28. febrúar | 
| 1966, um útflutningsgjald af sjávarafurðum I 

14 1. júní | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 74 28. maí | 
| 1969, um breyting á lögum nr. 77 28. apríl 1962, um | 
;  aflatryggingasjóð sjávarútvegsins ................. | 392 

75 ' 30. júní | Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalls stýrimanna, vél- | 
' stjóra, loftskeytamanna og bryta á Íslenzkum far- | 

| |, um ARI ARNA | 998—-39: 
80 9. júlí ráðabirgðalög um breyting á lögum um kirkjuþing | 

og kirkjuráð íslenzku þjóðkirkjunnar, nr. 43 3. júní 
1957 ARA 421—-128 

83 ; 31. júlí | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 68 10. október 
1967 um Iðnlánasjóð ..........000.0 0000. | 443 

85 í 21. ágúst | Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 84/1970, um 
Háskóla Íslands „........000..0.0 0 453—-454 

88 1. sept. * Bráðabirgðalög um viðbótar ríkisábyrg gð vegna Lands- 
| L oowirkjunar ..........0. 0. 456 

Endurhæfing, sjá Félagsmál. 

Félagsheimili, sjá Menntamál. 

Félagsmál. 

5 9. febr. | Lög um breyting á framfærslulögum, nr. 80 5. júní 1947 211 

6 9. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1965, um breyt. 
á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðismálastofn- 

| um ríkisins .............02000. 000 212 
18 3 apríl ; Lög um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum „230—232 
27 | 27. apríl | Lög um endurhæfingu .................. 0000. 00. „ t 264--267 

72 . 30. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 82 frá 29. des. 1967, um 
Bjargráðasjóð Íslands .........0000. 00... 390 

30 | 12. maí Lög um Húsnæðismálastofnun ríkisins ............ 268 279 
44 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um at- 

vinnuleysistrvggingar 315
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

94 19. nóv. Lög um ráðslafanir til stöðugs verðlags og atvinnuör- 
VBBIS (.0..00.2000 0 459—-461 

106 28. des. Lög um sölu á íbúðum, sem byggðar eru af fram- 
kvæmdanefnd byggingaáætlunar í Reykjavík eða til 
útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis .............. 183 

Fiskveiðasjóður, sjá Sjávarútvegur. 

Fjárfestingarfélag Íslands h.f. 
46 6. maí Lög um Fjárfestingarfélag Íslands hf. .............. 1617 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

62 | 12. maí Fjáraukalög fyrir árið 1968 .......0... 0 | ðle 
105 | 28. des. Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1968 | 482 
108 | 28. des. Fjárlög fyrir árið 1971 ...........00 2. | 487—621 

Flugmenn, flugvéistjórar, sjá Samgöngumál. 

Forseti Íslands. 

89 | 2. sept. í Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta ; 
| Íslands ........0.0.2.000 0. 456 

90 , 9. sept. - Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við stjórnarstörfum ..........000. 000. | 457 

Gjaldeyrismál. 

28 28. apríl Lög um heimild til hækkunar kvóta og framlags Ís- 
lands við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabank- 
ANN | 267 

Gjöld, sjá Skattamál, tollamál. 

Háskóli Íslands. 

13 13. febr. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum ......... RNS SSRSÐRNSRÐRÐR 226 

14 13. febr. Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 
áorðnum breytingum .........000000 0000 226—-227 

86 8. Júní Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 

áorðnum breytingum #..........000002. 0000 | 454 
Sl (13. júlí | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyting á, 

reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum ...........00200 000. | 429—441 

84 „19. ágúst Lög um Háskóla Íslands ............0...200 0000... | 444—453 
85 ' 21. ágúst  Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 84/1970, um 

Háskóla Íslands ..........00.000 0 453—-454



xi 

  

  

| 
Nr. | Dagsetning Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

95 2. okt | Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á breyti á í 2. okt. E yting á 
reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með 

áorðnum breytingum .........0...00.00.. 00. 461 

112 81, des. Lög um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla Ís- 

lands 0... RIÐ . 624 

| Heilbrigðismál. 

25 18. apríl | Lög um breyting á lögum um tilbúning og veræzlun 
með ópium o. fl., nr. 14 20. júní 1923 .............. 262—-263 

77 16. júní | Lög um tilbúning og verzlun með ópíum o. fl. ........ 418—119 
82 24, júlí | Lög um læknishéraðasjóði ........0...0000.0 0. 442 

| | Húsnæðismál. 

6 9. febr. | Lögum breyting á lögum nr. 97 27. des. 1965, tm breyt. 
| á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðismálastofn- | 
Loon TÍkisins 20.20.0002... 212 

30 12. maí | Lög um Húsnæðismálastofnun ríkisins .............. 268—279 
94 (19. nóv. | Lög um ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuör 

| NEBIS (lll 459-—-461 

Iðnaðarmál. | 

8 (18. febr. Lög um breyting á lögum nr. 18 31. maí 1927, um iðju | . 

Og iðNað „ll... HI | 213--214 
9, 18. febr. | Lög um Iðnþrótnarsjóð ........00.00000 | 214—217 

19 6. apríl | Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar | 
Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu 

. , 999...949 
við Straumsvík ........ BR FI sðð 

óð | ð1. júlí Sráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 68 10. október 
1967 um Tðnlánasjóð ........0..000%. 00. 443 

| 

| Jarðir, kaup, sala. 

16 ; 18. marz | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Akur- 
'  eyrarkaupstað jörðina Ytra-Krossanes, Akureyri 228 

22 | 16. apríl | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyði- 
í jörðina Krossaland í Bæjarhreppi, Austur-Skafta- 
| fellssýslu ...... FERÐIR 244 

66 . 12. maí | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina il að selja Gísla 
| Jónssyni, bónda á Engimýri, eyðijörðina Fagranes 
í Öxnaðalshreppi .......0..0 0... öð1 

67 129. maí — Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Eystra- 
'  Stokkseyrarsel og hluta af Vestra-Stokkseyrarseli í 

|  Stokkseyrarhreppi ........0..0000 0 382 
103 28. des. | Lög um breyting á lögum nr. 45 12. maí 1969, um heim- 

  

  ild fyrir hreppsnefndina í Kirkjubæjarhreppi í Vest- | 
ur-Skaftafellssýslu til að selja jörðina Þykkvabæ í | 
Landbroti .......00..20.0 480
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| Kirkjumál. 

3ð 9. maí Lög um skipun prestakalla og prófastsdæma og um 
kristnisjóð ........00..0. FRIÐ 286—295 

80 9. júlí Sráðabirgðalög um breyting á lögum um kirkjuþing 

| )$ kirkjuráð íslenzku þjóðkirkjunnar, nr. 43 3. júní 
057 ARI 2 427—428 

109 | 29, des. Lög um breyting á lögum um kirkjuþing og kir kjuráð | 
| íslenzku þjóðkirkjunnar, nr. 43 3. júní 1957 ...... 1 621 

Landbúnaðarmál. 

31. ö. maí Lög um dýralækna .........0..0 0. er. 279—283 
38 (11. maí Lög um breyting á lögum nr. 58 5. júní 1957, um lax- ' 

| ' og silungsveiði ............. RIÐ 299—309 
39 | 11. maí | Lög um gæðamat á æðardún ............0000000.0... 310 
65 | 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 75 1962, um Stofnlána- 

| deild landbúnaðarins, landnám, rækun og bygg- 

| ingar Í sveitum ...........0.0.0 0000 381 
76 | 25. júni | Lög um lax- og silungsveiði ........0........... re. | 395—AÍ7 

102 29. des. | Lögum breyting á lögum nr. 23 27. apríl 1959, um sauð- 
| |  fjárbaðamir (............0..00 00. RA 480 

101 | 28. des. | Lög um Lifeyrissjóð bænda .......0.000000000. „. | 472—480 
104 | 28. des. | Lög um breyting á lögum nr. 75 frá 27. apríl 1962, um | 

| Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og 

bvggsingar í sveitum .............00. 000 . 481 

| Landsvirkjun, sjá Raforkumál. | 

| . 
| | Launamál. 

18 3 april | Lög um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum | 230—-232 

97 0 9. maí Lög um skipan gerðardóms í kjaradeilu atvinnuflug- 
| | manna og flugvélstjóra og íslenzkra flugfélaga .... 298 

59 12. maí | Lög um breyting á lögum nr. 78 28. apríl 1962, um 
|  ífeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á far- 
| ooskipum 2... ARA ee. | 368—371 

75 . 30. júní  Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalls stýrimanna, vél- 
' stjóra, loftskeytamanna og Þbryta á íslenzkum far- 
Loskipum ...........00 0 .. | 898—394 

78 10. ágúst Lög um lífeyrissjóð sjómanna ............ AR „1 419—426 
04 19. nóv. — Lög um ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuðr- 

VEÐIS ....0000r oe... 459—461 

101 28. des | Lög um Lifeyrissjóð bænda ...........0.000 00 472—-480 

| 

Lántökuheimildir. | 
94 8. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán 

vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1970 ...... „ 285—286 

Lífeyrissjóðir, sjá Launamál.
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Læknar, sjá Heilbrigðismál. 

Menntamál. 

12 | 25. marz ' Lög um menntaskóla .......0...0220 0... 220-—-225 

21 15. apríl Lög um breyting á lögum nr. 48 7. maí 1946, um gagn- 
| fræðanám  ............0.0.22 00 sr 244 

24 | 17. apríl | Lög um æskulýðsmál ..........0.. 0. 260—-262 
57 | 19. maí Lög um breyting á lögum nr. 77 5. júní 1947, um 

(félagsheimili 2... | 963—-364 
107 | 28. okt. í Lög um félagsheimili .............00..0. 0. | 484--486 

Opinberar framkvæmdir. 

63 | 12. maí | Lög um skipan opinberra framkvæmda .............. 374 379 

| Opinberir starfsmenn. 

93. 6. nóv. | Lög um breyting á lögum nr. 55/1962, um kjarasamn- 
inga opinberra starfsmanna ...........0... 0000... 459 

| | Raforkumál. 
17 | 20. marz | Lög um breyting á lögum nr. 96 22. des. 1965, um ráð- 

stafanir til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins  228—229 
88 | 1. sept. | Bráðabirgðalög um viðbótarríkisábyrgð vegna Lands- 

| LS oovirkjunar ........2000000 000 | 456 
96 28. des. Lög um viðbótarríkisábyrgð vegna Landsvirkjunar .. 462 

111 | 30. des. — Lög um virkjun Lagarfoss ..........0...0. 000. 623 

Ráðherrar, sjá Ríkisstjórn. 

Ríkisábyrgðir. | 

60 | 12. maí Lög um tryggingardeild útflutningslána við Ríkis- 
| ábyrgðasjóð  ..........2.2%.2002. 0000 371—-372 

88 1. sept. — Bráðabirgðalög um viðbótarríkisábyrgð vegna Lands- 
virkjunar .........0.00 0200 456 

96 | 28. des. | Lög um viðbótarríkisábyrgð vegna Landsvirkjunar .. 462 

Ríkisborgararéttur. 

41 | 12. maí | Lög um veitingu ríkisborgararéttar ................ 912—313 

| Ríkisreikningur, sjá Fjárlög. 

| Ríkisstjórn. 
79 | 10. júlí Auglýsing um breyting á skipting starfa ráðherra skv. 

| auglýsingu nr. 97/1969 ...........200 000... 427 
92 | 10. okt. — Auglýsing um skipting starfa ráðherra ............ 458 

| | Ríkisstofnanir. 

6 ' 9. febr, Lög um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1965, um breyt.
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Nr. { Dagsetning | Fyrirsögn ; Blaðsíðutal 

á lögum nr. 19 10. maí 1965, um Húsnæðismálastofn- 

un ríkisins ..........00.2.000.00 0. 212 
17 20. marz | Lög um breyting á lögum nr. 96 22. des. 1965, um ráð- 

stafanir til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins  228—229 

30 12. maí | Lög um Húsnæðismálastofnun ríkisins .............. ' 268-—279 
öl 12. maí Lög um Siglingamálastofnun ríkisins .............. 323—-326 

Samgöngumál. 

23 | 16. apríl | Vegalög ..........2.... 0... ' 245—-260 
36 9. maí í Lög um leigubifreiðar ..............200220. 0... | 295—297 
37 0 9, maí Lög um skipan serðardóms í kjaradeilu atvinnuflug- | 

manna og flugvélstjóra og íslenzkra flugfélaga 298 
54 | 19. maí Lög um breyting á lögum nr. 65 13. maí 1966 um 

| hægri handar umferð ........0....00 0000... | 347 
55 ' 12, maí Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968  848—-350 

98 28. des. Lög um breyting á vegalögum nr. 23. 16. apríl 1970 .. | 463—464 

Siglingar, skip. 

40 11. maí Lög um kaup á sex skuttogurum .................. | öll 
50 | 19. maí Lög um skipamælingar ............0.0002 0000. ' 820—322 

51 12. maí Lög um Siglingamálastofnun ríkisins .............. 323—-326 
52 | 12. maí Lög um eftirlit með skipum ..........0.....000000... 321—340 

53 | 19. maí Lög um skráningu skipa ........0.0..000000 0. | 841—-347 
| | 

Sjávarútvegur. 

4 3. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 79 31. des. 1968, um ráð- | 
| | stafanir Í sjávarútvegi vegna breytingar gengis ís- 
| |  lenzkrar krónu ...........00000. 0000. 211 

33 | 8. maí | Lög um breyting á lögum nr. 75 13. maí 1966, um Fisk- 
| veiðasjóð Íslands .........0.0.00.00 0... 284 

40 | 11. maí | Lög um kaup á sex skuttogurum .................. 311 
56 | 12. maí | Lög um framkvæmd alþjóðasamnings um fiskveiðar 

| í Norðvestur Atlantshafi ............0..0..00000. | 850—-363 
59 19. maí Lög um Þreyting á lögum nr. 78 28. apríl 1962, um 

lífeyrissjóð togarasjómanna og undirmanna á far- 

| skipum ........0.00 0 ' 368—371 
64 | 19, maí | Lög um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og | 

ísvarinnar síldar af fjarlægum miðum sumurin 

1969 og 1970 ..........2000 00... | 879—-380 

68 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 74 28. maí 1969, um 
| breyting á lögum nr. 77 28. apríl 1962, um afla- 

tryggingasjóð sjávarútvegsins .........0..0000.0.... | 882—383 
73 Í. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 4 28. febrúar | 

1966, um útflutningsgjald af sjávarafurðum ...... 391—392 

74 I. júní Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 74 28. maí 
1969, um breyting á lögum nr. 77 28. apríl 1962, um 
aflatryggingasjóð sjávarútvegsins ................. 392
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Dagsetning | 

    

  

Nr. Fyrirsögn Blaðsíðutal 

75 , 30. júní — Bráðabirgðalög um stöðvun verkfalls stýrimanna, vél- 
stjóra, loftskeytamanna og bryta á Íslenzkum far-, 

| OO SkipUM 000... | 898— 394 
18 10. ágúst | Lög um lífeyrissjóð sjómanna ........00.00.0.. ' 419—-426 

| Sjóðir. 

26 20. apríl Lög um ráðstöfun á Minningarsjóði Jóns Sigurðsson- 
ar frá Gautlöndum ............0.. 00. 263 

47 | 8. maí Lög um Útflutningslánasjóð ........0.00. a. 31/—318 

Skattamál, tollamál. 

1 11. febr. Lög um tollskrá 0. fl ....0000000 1—-207 
211. febr. Lög um breyting á lögum nr. 59 28. maí 1969, um toll- | 

| heimtu og tolleftirlit .............0....... ' 208—-209 
3 011. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, um sölu- 

skatt, sbr. lög nr. 61 24. des. 1964, um breyting á 
| ' þeimlögum .........0....0000 200 209 —210 

48 | 19. maí Lög um breyting á lögum nr. 90 7. okt. 1965, um tekju- 
skatt og eignarskalt ............0.0000.0 0. 319 

58 | 12. maí „ Lög um skemmtanaskatt ...........000..0 0. 364—-367 
61 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 47 11. júní 1960, um 

| tollvörugeymslur 0. fl. ......... 972—-ð13 
94 19. nóv. Lög um ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuör- 

VEBIS 20... 459—-461 
99 | 12. des. Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka ...... ' 464--465 

100 98. des. | Lög um breyting á lögum nr. 1 11. febr. 1970, um toll- 
skrá 0. fl. ...0..000 00 465—-47 1 

Skólar, sjá Menntamál. 

Sveitarstjórnarmál. | 

12 „30. apríl | Lög um breyting á lögum nr. 82 frá 29. des. 1967, um | 
Bjargráðasjóð Íslands ..........0...00 0. 390 

45 | 12. maí Lög um Þbreyting á lögum nr. 66/1917, um gjöld til } 
holræsa og gangstétta á Akureyri ................ ' $16—-316 

69 | 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 51 frá 10. júní 1964, um 
tekjustofna sveitarfélaga ..............0..0.00.0.00.. | 383—384 

10 12. maí Lög um sameiningu sveitarfélaga ................... 385—387 
87 6. ágúst | Lög um gjöld til holræsa, gangstétta og varanlegs slit- 

lags á götum á Akureyri ..............0 00... 455 

Tollamál, sjá Skattamál, tollamál. 

Tryggingamál. 

44 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 29 7. apríl 1956, um at- 
| vinnuleysistryggingar ..............0.2.0 0000... 315 

94 | 19. nóv. Lög um ráðstafanir til stöðugs verðlags og alvinnuðr- 
VEBIS 20.00.0000. 459—-461
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Umferð. 

ð4 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 65 13. maí 1966, um 
hægri handar umferð ............0.00.0 00... 347 

öð 12. maí Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968  348—350 
98 . 28. des. — Lög um breyting á vegalögum nr. 23. 16. apríl 1970 .. | 463—-164 

Utanríkismál. 

28 28. apríl Lög um heimild til hækkunar kvóta og framlags Ís- 
lands við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabank- 
AÐN 020... | 267 

Útflutningur. 
47 8. maí | Lög um Útflutningslánasjóð ........ 02... .. ... | 317—-318 

Vegir, sjá Samgöngumál. 

Veiði, friðun. | 

38 11. maí | Lög um breyting á lögum nr. 58 5. júní 1957, um lax- 
og silungsveiði .........2.020000 0... | 299—-309 

76 25. júní — Lög um lax- og silungsveiði ..........0....0.00..... | $995—417 

Verðlagsmál. | 

94 | 19. nóv. | Lög um ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuör- | 
VEÐIS ....0.00.0000 00 | 459—-461 

97 29. des. — Lög um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 86 frá 
31. des. 1968 .......2.0.00 00. | 462 

Verzlun. 

7 18. febr. | Lög um breyting á lögum nr. 41 2. maí 1968, um verzl- | 
unarafvinnu ............00r | 212—-213 

25 (18. apríl | Lög um breyting á lögum um tilbúning og verzlun 
| með ópíum o. fl., nr. 14 20. júní 1923 ............ | 262—263 

71 (16. júní — Lög um tilbúning og verzlun með ópíum o. fl. ...... | 418—419 

Æskulýðsmál, sjá Menntamál. |
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11. febrúar 1970. 1 Nr. 1. 

LÖG 

um tollskrá o. fl. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

I. 

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, 

þannig, að dálkur nr. 1 gildir fyrir allar innfluttar vörur nema sérstaklega sé á annan 

hátt ákveðið í dálki nr. 2, sem gildir fyrir vörur innfluttar til landsins samkvæmt 
ákvæðum um aðild Íslands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu (EFTA): 

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. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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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. 

4. Ef svo er fyrir mælt í athugasemd við flokk eða kafla, að tilteknar vörur skuli 
ekki taldar til þess flokks eða kafla og vísað er til annars flokks eða kafla 
eða í ákveðið tollskrárnúmer, þá skal athugasemdin, nema annað leiði af sam- 
henginu, einnig eiga við allar þær vörur, sem teljast til þess flokks, kafla eða 
tollskrárnúmers, sem vísað er til, þó aðeins sé talað um nokkuð af vörunum í 
athugasemdinni. 

5. Vörur, sem ekki falla undir neitt tollskrárnúmer, skulu taldar til sama toll- 
skrárnúmers og þær vörur, sem þeim eru líkastar.
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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. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

01.01 00 Hestar, asnar, múlasnar og múldýr ............00...0.00000.. 50% 
01.02 00 Nautgripir ......0..220000.0 000 50% 
01.03 00 Svín .........002000 00. 50% 
01.04 00 Sauðfé og geitfé ...........0.00...00nnnnsn rr 50%, 
01.05 00  Alifuglar (hænsni, endur, gæsir, kalkúnar og perlnhænsni) ..... 50% 
01.06 Önnur lifandi dýr: 

10 Einkum ætluð til neyzlu handa mönnum ............0.0000... 50% 
Annað (þar á meðal dýr í dýragarða, hundar og kettir): 

21 Loðdýr ......0.000000 00. 0 
29 Annað .......2000000 000 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. 

hb. 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). 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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 50% 
20 Af sauðfé og geitum ................ 50%, 
30 Af svínum .......... 00 50% 
40 Af hrossum, ösnum, múlösnum og múldýrum ................ 50% 
50 Kjötúrgangur .........0....00... 20. 50% 

02.02 00 0 Kjöt og ætir hlutar (þó ekki lifur) af alifuglum (hænsnum, öndum, 
gæsum, kalkúnum og perluhænum), nýtt, kælt eða fryst ....... 50% 

02.03 00 Lifur úr alifuglum, ný, kæld, fryst, söltuð eða í saltlegi ......... 50%, 
02.04 Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst: 

01 Hvalkjöt og hvalrengi ............2...0.0 000. 0 
09 Annars .........0.0 0000 50% 

02.05 00  Óbrædd svínafita án kjöts og óbrædd alifuglafita, ný, kæld, fryst 
söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt .......................... 30%, 

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

10 „Bacon“, svínslæri og annað svínakjöt ............... 50% 
20 Ánnað „0... 50%
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3. kafli. 

Fiskur, krabbadýr og lindýr. 

Athugasemd: 

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 sins eða ástands (5. kafli); eða 

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

Tollskrár- Eíta- 
tollur tollur 

03.01 Fiskur, nýr (lifandi eða dauður), ísvarinn, kældur eða frystur: 

01 Lifandi fiskur í fiskabúri eða öðru íláti „................. 50% 
02 Síld ný ......00.00000 nn 0 
03 Annar fiskur nýr ...........000000 000 0 
04 Síld, ísvarin eða kæld .............0.0000 0... nn 0 

05 Síld fryst ...........2222 0. 0 
09 Annar fiskur, ísvarinn, kældur eða frystur ............... 0 

03.02 Fiskur, saltaður, í saltlegi, þurrkaður eða reyktur: 

01 Síld ...........00 000... 0 
09 Afinar ......2.0.020 000 0 

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

aðeins soðin í vatni: 
ol Smokkfiskur og skelfiskur til beitu .........0..0.00..00.. 0 
09 Önnur .......0..000 0000 50%  35%



04.01 
04.02 

04.03 
04.04 
04.05 

04.06 
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4. kafli. 

Mjólkurafurðir; fuglaegg; býflugnahunang. 

Athugasemdir: 

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

2. Mjólk og rjómi 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. 
  

00 

10 
20 
00 
00 
00 

00 

Mjólk og rjómi, nýtt, þó ekki þurrkað eða sykrað ............. 
Mjólk og rjómi, niðursoðið, þurrkað eða sykrað: 

Fljótandi eða hálffljótandi ............0..0.. 00. 
Í föstu formi, svo sem kökur eða duft ................ 0... 

Smjör ........... 

Ostur og ostahlaup 
Fuglaegs og eggjarauður, nýtt, rotvarið, þurrkað, sykrað eða 

ósykrað ......... 
Náttúrlegt hunang 

Efta- 
tollur
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5. kafli. 

Afurðir úr dýraríkinu, ót. a. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

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

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

teljast til nr. 05.05—-05.07 (41. eða 43. kafli). 

Spunaefni úr dýraríkinu, að undanteknu hrosshári og hrosshársúrgangi (XI. 

flokkur). 

Hárknippi tilsniðin til burstagerðar (nr. 96.03). 

a. 

b. 

c. 

d. 
Mannshár, flokkað eftir lengd, telst vera óunnið (nr. 05.01), enda sé það ekki jafn- ie

 

framt flokkað þannig, að rótarendarnir séu allir sömu megin. 

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

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

úr öllum dýrum. 

4. Hvarvetna í tollskránni er með Arosshári átt við hár af makka eða svira og tagli 

eða hala dýra, er teljast til hrossa- eða nautgripaætta. 
  

05.08 

05.09 

05.10 

05.11 

05.12 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

  
  

Mannshár óunnið, einnig þvegið eða atfitað; úrgangur af mannshári 
Hár og burstir af tömdum svínum og villisvínum; greifingjakár og 
annað hár til burstagerðar; úrgangur af slíkum burstum og hári 
Hrosshár og hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag eða á milli 

laga, úr öðrum efnum .............2.20. 00 re 
Þarmar, blöðrur og magar, heilt eða í stykkjum, úr öðrum dýrum 

en fiskum ............02.000 0000 

Fiskúrgangur .............0000. 000. nansn rr 

Sinar og taugar; afklippur og þess háttar úrgangur af óunnum húð- 
um og skinnum 

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, ekki frekar unnið en hreinsað, sótt- 
hreinsað eða frágengið til geymslu; duft, fjaðraúrgangur eða 
hlutar af fjöðrum ............0.2..0.0.0nr nn 

Bein og hornsló, óunnið, affitað, lauslega lagað (en ekki formað), 

sýrumeðfarið eða gelatínsneytt; mjöl og úrgangur úr beinum og 
hormsló ........0... 020... 

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 skíðishár og úrgangur frá þessum vörum ..... 

Fílabein, óunnið eða lauslega lagað til, en ekki formað; mjöl og 
úrgangur frá fílabeimi ................... 200. 0... 

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

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

vinnslu, en ekki formaðar; mulningur og úrgangur úr skeljum .. 

Tollskrár- 
tollur 

55% 
15% 
15% 

35% 

0 

20, 
35% 

Efta- 
tollur 

25% 

25%
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Svampar náttúrlegir ..........0..00.. 000... 
Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; spanskflugur; 
gall, einnig þurrkað; afurðir úr dýraríkinu af því tagi, sem notaðar 

F4 eru við lyfjagerð, nýjar, kældar, frystar eða meðfarnar á annan 
hátt til bráðabirgða vegna geymslu ..............0....000.... 
Afurðir úr dýraríkinu, ót. a., dauð dýr þeirra tegunda, sem 1. og 
3. kafli tekur til, óhæf til manneldis ......................... 

. febrúar 

Tollskrár- 
tollur 

100% 

1970. 

Efta- 
tollur 

25%
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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). 

9. 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 

06.02 

06.03 

06.04 

00 

01 
09 
00 

0l 
09 

Blómlaukar, rótar- og stöngulhnýði, jarðstönglar og aðrir forða- 
stönglar í dvala, í vexti eða í blóma ............000000 00... 

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

græðlingar og gróðurkvistir: 
Trjáplöntur og runnar .......20000000 0000 
Annað ..00...002. 000 

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

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

Jólatré (án rótar) og jólatrésgreinar ........00.0.0.0000.. 
Annað „02.00.0000 annnars 

Tollskrár- 
tollur 

80% 

40% 
40% 

100%, 

100%, 
100%, 

Efta- 
tollur 

A2
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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, ólivur, kapers, 
tómata, kartöflur, rauðrófur, gúrkur, grænar ertur, grasker, eggplöntur (aubergínur), 
capsicum grossum (sætt capsicum), finkul, steinselju, kjörvel, esdragon, karsa, majoran, 
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 

07.02 
07.03 

07.04 

07.05 
07.06 

10 
20 

3l 
39 
00 
00 

00 

00 
00 

Grænmeti, nýtt eða kælt: 

Kartöflur ......... 0 100 kg 
Tómatar ........... 
Annað grænmeti : 

Laukur .......... 
Afnars „0... 

Grænmeti (einnig soðið), fryst .................... 0. 
Grænmeti lagt í saltlög, brennisteinssýrling eða önnur efni til 
varnar skemmdum um stundar sakir, en ekki tilbúið til neyglu strax 
Grænmeti þurrkað eða eimað, einnig sundurskorið, mulið eða steytt 
í duft, en ekki frekar ummið ......................000.0...... 
Belgávextir, þurrkaðir og afhýddir, einnig Álysjaðir eða klofnir 
Maníókaróét, 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 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

20 kr. 

10% 

50% 
70% 
70% 

10% 
10%, 
#0 

0/ 10%,
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8. kafli. 

Athugasemdir: 

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

08.01 

08.02 

08.03 

08.04 

08.05 

08.06 

08.07 

08.08 

08.09 

08.10 

08.11 

08.12 

10 

21 
29 
30 
40 

10 

21 
29 

10 
20 

10 

21 
22 

00 

10 
20 

00 

00 

ol 
09 

00 

00 

ol 
02 
03 
09 

Döðlur, bananar, kókoshnetur, parahnetur, akajuhnetur, ananas, 

avokathnetur, mangóaldin, guavaber, nýtt eða þurrkað, einnig 

af hýtt: 
Bananar nýir .........0000 0 nunna 

Kókoshnetur, parahnetur og akajuhnetur, nýjar eða þurrkaðar: 

Kókosmjöl ..........0000 00. nn 

Annað .......0.000 rn 

Aðrir framangreindir ávextir, mýir 2.....2200an00r ner 

Aðrir framangreindir ávextir, þurrkaðir .......0.0.2.00000... 

Sítrusá vextir, nýir eða þurrkaðir: 

Appelsínur, tangarínur, mandarínur og clementínur ....2..... 

Aðrir sítrusávextir : 
Sítrónur ........0000 00 

Annars 22.02.2000... 

Fíkjur, nýjar eða þurrkaðar: 

Nýjar 2... 

Þurrkaðar ..........2200. nn 

Vínber, ný eða þurrkuð: 

Vínber ný ......002.000 rr 

Vínber þurrkuð: 

Rúsínur .......0.00000 0. nn ns 

Kúrennur .......0000000 0 ner 

Hnetur aðrar en þær, sem teljast til nr. 08.01, nýjar eða þurrkaðar, 

með eða án hnotskurnar ........2000000000 00 nun 

Epli, perur eða kveður, nýtt: 

Epli 20... 

Perur og kveður ..........000000 nunnurnar 

Steinaldin ný .............00%000 000 nnee rns erna 

Ber mý .....00000 00 0n rns 

Aðrir ávextir, nýir: 
Melónur .........000 000 

Annars „.....00000 0 

Á vextir (einnig soðnir), frystir, en ekki sykraðir ............... 

Á vextir niðurlagðir til geymslu um stundarsakir (t. d. með brenni- 

steinsdíoxydgasi, saltlegi, brennisteinssýrlingi eða annarri niðurlagn- 

ingarupplausn), en í þessu ástandi óhæfir til neyzlu þegar í stað .. 

Aðrir þurrkaðir ávextir en þeir, sem teljast til nr. 08.01-08.05: 

Sveskjur 22.00.0000... 0... HARA RASS 

Apríkósur .......0000000 nennt 

Ávextir blandaðir ........0.0.00.0 00... ANNO 

Annars ..c.....00..ð 0. 

Ætir ávextir og hnetur; hýði af melónum og sítrusávöxtum. 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

08.13 00  Hýði af melónum eða sítrusávöxtum, nýtt, fryst, þurrkað eða lagt 
í saltlög, brennisteinssýrling eða í önnur efni til varnar skemmd- 
um um stundarsakir ...................................... 50%



11. febrúar 1970. 13 Nr. 1. 

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). 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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 Í smásöluumbúðum 2 kg eða minna .........0.00.0.0.0.. 10% 
12 Í öðrum umbúðum ........0000.00 0000. 0 
20 Kaffiskurn og kaffihýði ...........000 0 0 

09.02 00 Te.......00.0%0. 00 n nn 10% 
09.03 00 Maté ........000%2000 nn 50% 
09.04 00 Pipar af tegundinni Piber, piment (allrahanda) af tegundunum 

Capsicum eða pimenta ..........00.2200 0 100% 
09.05 00 Vanilla ........0.00000.0.nnsnre 100% 
09.06 00  Kanill og kanilblóm .............0000 20. nn nr 100% 
09.07 00.  Negull, heill, negulnaglar og negulstilkar .................... 100% 
09.08 00  Múskathnetur, múskatblóm og kardamómur .................. 100% 
09.09 00  Anís, stjörnuanís, finkull, kóríandri, rómverskt kúmen, kúmen og 

eimiber .............02.20000 000 100% 

09.10 Blóðberg, safran, lárviðarlauf; annað krydd: 

01 Síldarkrydd, blandað, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins .........0.0.2.20000nn nn 2% 
09 Annars ........00000 000 100%
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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, rís án ytra hýðis og silfurhýðis, póleraður rís og brotrís, en ekki 
frekar unninn rís. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

10.01 00 Hveiti og meslín ..................000000 0000 0 
10.02 00  Rúgur........... FARI 0 
10.03 00  Bygg .......2200000000 000 0 
10.04 00  Hafrar .................200... nes 0 

10.05 00 Maís ..............0...00 0. FR 0 
10.06 Rís: 

Rís, með eða án ytra hýðis, en ekki frekar unninn: 

1l Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .........0..0....0.0.. 0 
19 Í öðrum umbúðum ..........0.%.0 000. n rn 0 

Annar rís: 

21 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .........0..0.0.0.0.. 0 
29 Í öðrum umbúðum ......0...0000000. 00. 0 

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



11. febrúar 1970. 15 Nr. 1. 

11. kafli. 

Malaðar afurðir; malt; sterkja; glúten; inúlín. 

Athugasemd: 

Til kaflans telst ekki: 

a. Brennt malt, er nota má sem kaffiliki (nr. 09.01 eða 21.01). 
b. Mjöl, sem (t. d. með hitun) er tilreitt sem fæða fyrir börn eða sem sjúkrafæða (nr. 

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

telst hins vegar til þessa kafla. 

c. Steiktar 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. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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

11 Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............0....... 0 
12 Í öðrum umbúðum ............000 000 n rn 0 

Annað mjöl úr korni: 
21 Byggmjöl ........2..00000 00 ner 0 
22 Maísmjöl .......2.0000 0. 0 
23 Rísmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............. 0 
24 Rísmjöl í öðrum umbúðum .........0020000..nn 0 0 
25 Rúgmjöl í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............. 0 
26 Rúgmjöl í öðrum umbúðum ........0220.0 0000... 0 
29 Annars 22.02.0000 0 

11.02 Grjón úr korni og annað unnið korn, t. d. valsað, flatt út, fágað, 

grófmulið 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 .........2....20 0. nn 0 

Önnur grjón úr korni: 
21 Maís kurlaður ........00.00.0000 0 0 
22 Hafragrjón í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........... 0 
23 Hafragrjón í öðrum umbúðum ..........0.20000 000 000... 0 
29 Annars .......20000 00 0 
30 Annað unnið korn (þó ekki mjöl og grjón), t. d. valsað, flatt út, 

fágað, grófmulið eða afhýtt (þó ekki afhýddur eða póleraður rís 
eða brotrís), en ekki frekar unnið; frjóangar úr korni, heilir, 

valsaðir, flattir út eða malaðir .........0..20. 0 0 
11.03 Mjöl úr belgávöxtum, sem teljast til nr. 07.05: 

01 Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, flysjuðum eða klofnum belg- 
ávöxtum, í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............ 0 

09 Mjöl úr þurrkuðum, afhýddum, flysjuðum eða klofnum belg- 
ávöxtum, í öðrum umbúðum ........000000000 0... 0... 0 

11.04 00 Mjöl úr ávöxtum, sem teljast til einhvers númers í 8. kafla ..... 25%, 

11.05 Mijöl, grjón og flögur úr kartöflum: 
01 smásöluumbúðum 5 kg eða minna .........0.00..00.0... 15% 
09 Í öðrum umbúðum ............00.0 000. nr 15%, 

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

01 Maníókamjöl til skepnufóðurs ......00.000000....000.. 0 
09 Afað .....000..0000 15% 

11.07 00 Malt, óbrennt eða brennt ................00.00 000 25%, 
11.08 Sterkja og inúlín: 

ol Kartöflusterkja í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....... 15% 
02 Kartöflusterkja í öðrum umbúðum ..............0000.... 15% 
03 Önnur sterkja og inúlín í smásöluumbúðum 5 kg eða minna 15% 
09 Önnur sterkja og inúlín í öðrum umbúðum ............... 15% 

11.09 00  Glúten og glútenmjöl, einnig brennt ...........0.00000000000. 15%



11. febrúar 1970. 17 Nr. Í. 

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. 192.03 telst m. a. rófnafræ, grasfræ og annað grænfóðurfræ, blómafræ, 

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

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

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

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

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

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

Til nr. 12.07 teljast hins vegar ekki: 

a. 

b. 

c. 

d. 

12.01 

12.02 

12.03 

12.04 

12.05 

12.06 

12.07 

12.08 

Olíufræ og olíurík aldin (nr. 12.01). 

Lyfjavörur, er teljast til 30. kafla. 

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

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

háttar efni, er teljast til nr. 38.11. 
  

  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

Olíufræ og olíurík aldin, heil eða sundurskorin: 

10 Jarðhnetur ..........0 00 20% 

20 Kopra ......200.0 rr ner 20% 

30 Pálmahnetur og kjarnar ........2220000nnan rn 20% 

40 Sojabaunir ......2..0000n renn 0 

50 Línfræ .......0..0 renn 20% 

60 Baðmullarfræ ........20...0 0000 20% 

10 Rísínusfræ .........0000.000 nan 20% 

80 Önnur ..........0 sn 20% 

00 — Mjöl ófitusneytt, úr olíufræjum eða olíuríkum aldinum, þó ekki 

mustarðsmjöl ...........00000000 0000. nn senn nn rr 20% 

Fræ, aldin og sporar til sáningar: 

ol Grasfræ í 10 kg umbúðum og stærri „.......00.0....000.. 0 

09 Annað .......0.000 nr 0 

00 — Sykurrófur, heilar eða sundurskornar, nýjar, þurrkaðar eða mal- 

aðar; sykurreyr ........2..0.0000 000 nun err 40% 

00 — Síkoríurætur, nýjar eða þurrkaðar, heilar eða sundurskornar, 

óbrenndar .........2000000 seen 0 

00 — Humall og humalmjöl (lúpúlím) .........000000. 000... nn... 25%, 

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

runnum og öðrum plöntum), sem aðallega eru notaðir til fram- 

leiðslu á ilmvörum, lyfjavörum eða efnum til varnar gegn skor- 

dýrum, sveppum eða þess háttar, nýir eða þurrkaðir, heilir, sundur- 

skornir, malaðir eða muldir ............00%00000.nnv enn... 25% 

00 — Jóhannesarbrauð, nýtt eða þurrkað, einnig mulið eða malað, en 

ekki frekar unnið; aldinkjarnar og önnur jurtaefni, sem aðallega 

eru notuð til manneldis, ót. a. ........000000 0 nunv enn. 10% 
A3
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

12.09 00  Hálmur og hýði af korni, óunnið eða saxað, en ekki frekar unnið 35% 
12.10 00  Beðjur, kálrófur og aðrar fóðurrófur, hey, Iucerne, smári, esparsett- 

ur, fóðurkál, úlfabaunir, umfeðmingsgras og þess háttar fóðurefni 0



11. febrúar 1970. 19 Nr. 1. 

13. kafli. 

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

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: 

d. Lakkrisextrakt blandaður sykri, þegar sykurmagnið er meir en 10% af blöndunni 

miðað við þunga, eða hann er tilreiddur sem sykurvara (nr. 17.04). 

b. Maltextrakt (nr. 19.01). 

o 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 glyeyrrhizin (nr. 29.41). 

f. Lyf, er teljast til nr. 30.03. 

g. Sút- og litextrökt (nr. 32.01 og 32.04). 

h. Rokgjarnar jurtaoliur og harpix (nr. 33.01), einnig vatnið frá gufueimingu rok- 

gjarnra olía og vatnsupplausnir af slíkum olíum (nr. 33.05). 

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

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

13.01 00 Hráefni úr jurtaríkinu aðallega notuð til litunar og sútunar ..... 14%, 

13.02 Skellakk, kornlakk, staflakk og önnur jurtalökk, kolvetnisgúmmí 

úr jurtaríkinu; náttúrlegir harpixar, gúmmíharpixar og balsöm: 

0l Gúmmí arabikum ........00000 000. nnð sann 21% 

02 Skellakk ..........0000000 ens 21% 

09 Amað ........0000 00 21% 

13.03 Jurtasafar og extraktar úr jurtaríkinu; pektínefni, pektinöt og 

pektöt: agar-agar og önnur plöntuslím og hleypiefni unnin úr 

efnum úr jurtaríkinu: 

01 Pektín ........2000000 000 25% 

02 Lakkrísextrakt í 4 kg blokkum eða stærri og fljótandi 

lakkrísextrakt, eða lakkrísduft, á 3 lítra ílátum eða stærri 30% 

03 Lakkrísextrakt annar ......0.0200000 0 nn enn 10% 

09 Annað ....0.0.n ser 30%,
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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. 44.19). 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

14.01 00  Jurtaefni aðallega notuð til körfugerðar og annars fléttiiðnaðar, 
svo sem hreinsaður, bleiktur eða litaður hálmur, víðigreinar, reyr, 
sef, spanskreyr, bambus, raffíabast og lindibast .............. 14% 

14.02 00  Jurtaefni aðallega notuð sem tróð eða til bólstrunar, svo sem 
kapok, viðarhár, marhálmur, einnig sett á undirlag eða milli laga 
úr öðrum efnum .....................0. 0 30% 21% 

14.03 00  Jurtaefni aðallega notuð til burstagerðar, svo sem sópdúrra, 
píazzava, agavatrefjar, einnig í knippum eða hespum .......... 30%  21% 

14.04 00 Hörð fræ, kjarnar, skurnir og hnetur til útskurðar, svo sem 
fílabeins- og steinhnetur ................0...0..00 0. 30%  21% 

14.05 00 Önnur efni úr jurtaríkinu, ót.a. ..............0000.. 35%  25%



11. febrúar 1970. 21 Nr. 1. 

ITI. 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. 

b. 

c. 

d. 

e. 

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

Kakaósmjör (nr. 18.04). 

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

jurtaríkinu (nr. 23.04). 
Einangraðar kemískt skýrgreindar feitisýrur og feitialkóhól, tilbúið vax, lyf, 

málning, lökk, sápa, ilmvötn, hreinlætis- og snyrtivörur, súlfóneraðar olíur og 

" aðrar vörur, er teljast til VI. flokks. 

Faktis gerður úr olíu (nr. 40.02). 

9. Leifar frá hreinsun á olíu (t. d. sápufótur og olíufótur), einnig sterinbik, ullar- 

feitibik og glyserólbik telst til nr. 15.17. 

15.01 
15.02 

15.03 

15.04 

15.05 

15.06 

15.07 

15.08 

  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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

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

úr slíkri feiti (þar með talin „premier þús“) ........0...00220.. 710% 

00 — Svínafeitisterín (lardstearin), oleosterín (pressutólg); svínafeitiolía, 

oleomargarín, tólgarolía, hvorki jafnblönduð, blönduð né unnin á 

annan hátt ...............000.0 00. nanna 25% 

00 — Feiti og olía úr fiski og sjávarspendýrum, einnig hreinsuð ....... 35%  25% 

00 — Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (hér með talið lanólín) .... 35% 25% 

00 Önnur feiti og olía úr dýraríkinu (hér með talin klaufaolía, beina- 

feiti og úrgangsefnafeiti) ...........00.0.00.00. arnar... 35% 25% 

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

gl Sojabaunaolía ......2..0.0000 rn nennt 1% 

82 Baðmullarfræsolía ........000.0.00n ner 1% 

83 Jarðhnetuolía ........0002.. nr 21% 

84 Ólívuolía ............ nr 21% 

85 Sólrósarolía .........02000 00. 25%, 

86 Rapsolía, colzaolía og mustarðsolía ........20000. 0... nn... 25% 

87 Línolía ..........2. 000 21% 

88 Pálmaolía .........00..0. 00. 21% 

89 Kókosolía ..........200 000 21% 

91 Pálmakjarnaolía .........02.0000 0 arena 21% 

92 Rísínusolía ...........0.0 0000 25% 

93 Önnur 20... 25% 

Olía úr jurta- og dýraríkinu, soðin, oxyderuð, vatnssneyðdd 

(dehydrated), meðhöndluð með brennisteini, blásin, pólymeriseruð 

eða umbreytt með öðrum hætti:
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

01 Línolía ............000. 00 21% 
09 Önnur 2... 25% 

15.09 00  Degras ............2..0000000r rr 25% 
15.10 Feitisýrur, súr olía frá feitihreinsun, feitialkóhól: 

Feitisýrur og olíusýrur frá hreinsun: 

11 Lanótex og önnur íburðarefni til veiðarfæragerðar, eftir 

nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 2% 
12 Sterín (blanda af palmitínsýru og sterínsýru) „............ 21%, 
19 Aðrar 20... 21% 
20 Feitialkóhól .............. 18% 

15.11 00  Glyserél, glyserólvatn og glyseróllátur ....................... 25%, 
15.12 Feiti og olíur úr jurta- eða dýraríkinu, vetnað að nokkru eða öllu 

leyti, eða gerð föst eða hert með öðrum hætti, en ekki frekar unnin: 
ol Sojabaunaolía .........0000002000 00 1% 
02 Baðmullarfræsolía .............0000.00 0... 1% 
03 Aðrar olíur úr jurtaríkinu ..........0..0..000 00. 21% 
09 Olíur úr dýraríkinu ...............0000 00... 25% 

15.13 00 Smjörlíki, tilbúin svínafeiti (imitation lard), og önnur tilbúin 
matarfeiti „.................0.000..2000 10% 

15.14 00 Spermacet (hvalraf), hrátt, pressað eða hreinsað, einnig litað .. 25% 
15.15 00  Býflugnavax og annað skordýravax, einnig litað ............... 25% 
15.16 00 Vax úr jurtaríkinu, einnig litað ............................. 25% 
15.17 00 Leifar frá hreinsun á feiti, feitri olíu eða vaxi úr jurta- og dýra- 

ríkinu ............0000000000 25%
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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 

meðferð, er um getur í 2. og 3. kafla. 

16.01 

16.02 

16.03 
16.04 

16.05 

00 

00 

00 
00 

00 

Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum eða 

dýrablóði ..........2.2.0000000nnen ennta 

Aðrar vörur úr kjöti eða öðrum sláturafurðum, tilreiddar eða 

niðursoðnar ..........000000 00 nnnn ern 

Kjötextrakt og annað kjötseyði ............00..0..00.00.000... 

Fiskur, tilreiddur eða niðursoðinn, þar með talin styrjuhrogn og 

eftirlíkingar þeirra ........0.00.0000000aaeee rann 

Krabbadýr og lindýr, tilreidd eða niðursoðin ..............0... 

Tollskrár- 
tollur 

100% 

100% 
100%, 

100%, 
100%, 

Efta- 
tollur 

10% 
10% 
10%
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17. kafli. 

Sykur og sykurvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

b. Kemiskt hreinn sykur, nema sykrósi, glúkósi og laktósi (nr. 29.43); eða 
Lyfjavörur (30. kafli). 

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

a. 

Cc. 

17.01 

17.02 

17.03 

17.04 

17.05 

10 

21 
22 
23 
24. 
25 
26 
27 
28 
29 

ol 
02 
03 
04 
09 

01 
02 

ol 
02 

03 
04. 
05 
09 
00 

Rófu- og reyrsykur í föstu formi: 
Óhreinsaður rófu- og reyrsykur í föstu formi 
Hreinsaður rófu- og reyrsykur í föstu formi : 

Molasykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........... 
Molasykur í öðrum umbúðum .........0.0..00.0 000... 
Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ............ 
Strásykur í öðrum umbúðum ót.a. ..........000000..... 
Púðursykur .......0..0000. 200 
Sallasykur (flórsykur) ...........0.....0 00... 
Steinsykur (kandís) .............0....00.00. 00... 
Strásykur innfluttur til síldarverkunar .................. 
Annar 2... 

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

Drúfusykur (glúkósi) ...............0...00.. 0. 
Hunangslíki, einnig blandað náttúrlegu hunangi .......... 
Síróp .....2.000 0 
Litarefni til matvælaframleiðslu (caramel) ............... 
Áfað .........0 

Melassi, einnig aflitaður: 

Melassi tilfóðurs ................0.. 0... 

Sykurvörur, sem kakaó er ekki í: 
Lakkrís sykraður og lakkrísvörur ............0...0.0.... 
Möndlumassi blandaður sykri, og persipan, í 10 kg blokkum 

Og SÉÆITI ..........00..0 0... 
Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur .................. 
Tyggigúmmií, húðað með sykri og óhúðað ................ 
Karamellur .......0...00.0200 000 
Aðrar ....0...0... 

Sykur, síróp og melassi, sem bragð. eða litarefni hafa verið látin í, 
þó ekki ávaxtasafi, sem sykur hefur verið látinn í að einhverju leyti 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur 

70% 

10% 
70% 
70% 
10%
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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 kakaó, þó ekki þær, sem taldar eru í 1. athugasemd hér á undan. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

18.01 00  Kakaóbaumir, heilar eða muldar, einnig brenndar ............ 20% 
18.02 00  Kakaóhýði og kakaóúrgangur ..........200000000 000... 0000. 30% 
18.03 00  Kakaódeig (þar með talið kakaódeig í stykkjum), einnig þótt 

feitin hafi verið dregin úr því .........)%....0..an 30%, 
18.04 00  Kakaósmjör (feiti eða olía) ..............0.2.00.00 000... 30% 
18.05 00  Kakaóduft ósykrað ..............002020 0000 n en 21% 
18.06 Súkkulaði og aðrar neyzluvörur, sem í er kakaó: 

01 Kakaóduft sykrað .........02.000000 00. nn nr 21% 
02 Nougatmassi í 10 kg blokkum og stærri ................. 35% 
03 Búðingsduft .......0.0.0000 00. 100%  70% 
09 Aðrar 22.00.0000 100%  70% 

A4
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19. kafli. 

Framleiðsla úr korni, mjöli og sterkju; brauðvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Vörur úr hveiti, sterkju eða maltextrakti tilreiddar sem fæða fyrir börn, fyrir 

sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er 50% af kakaói eða meira miðað við 
þyngd (nr. 18.06). 

Kex eða aðrar vörur úr mjöli eða sterkju sérstaklega tilreiddar sem skepnu- 

fóður (nr. 23.07). 
Lyfjavörur (30. kafli). 

2. Með orðinu mjöl í þessum kafla er einnig átt við mjöl úr ávöxtum og græn- 

a. 

Cc. 

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

19.01 
19.02 

19.03 
19.04. 

19.05 

19.06 

19.07 

19.08 

00 

01 
09 
00 

0l 
09 
00 

00 

00 

00 

Maltextrakt .................000.2 00 
Vörur úr mjöli, sterkju eða maltextrakti, tilreiddar sem fæða fyrir 
börn, fyrir sjúka eða til matargerðar, ef í þeim er minna en 50% 

af kakaói miðað við þyngd: 
Búðingsduft 
Atimað 2... 

Makkarónur, spaghetti og þess konar vörur ................... 
Tapíókagrjón og sagógrjón, tapíóka- og sagólíki unnin úr kartöflu- 
mjöli eða annarri sterkju: 

Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna 22.00.0000... 
Í öðrum umbúðum ..............0. 00. 

Neyzluvörur úr uppbólgnuðu eða steiktu korni eða kornvörum, 
svo sem „puffed rice“, „corn flakes“ eða þess konar vörur .... 

Altarisbrauð, tóm hylki fyrir lyf, innsiglunaroblátur, rísþynnur 
og þess konar vörur ..........00000 000. 
Brauð, skonrok og aðrar algengar brauðvörur, án sykurs, hunangs, 

eggja, feiti, osts eða ávaxta ...............0..0..000 000... 

Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með kakaói 

að meira eða minna leyti 

Tollskrár- 
tollur 

50%, 

100% 
#50% 
60%, 

20% 

20% 

50% 
80% 

#80% 

*80% 

55%, 

55%, 

55%
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3. Ætar plöntur, plöntuhlutar og rætur plantna lagðar í sykurlög, t. 

20. kafli. 

Framleiðsla úr grænmeti, ávöxtum og öðrum plöntuhlutum. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Grænmeti og ávextir, sem teljast til 7. og 8. kafla. 

b. Aldinhlaup, aldinmauk og annað þess konar, sem hefur einkenni sykurvara (nr. 

17.04) eða súkkulaðivara (nr. 18.06). 
2. Til nr. 20.01 og 20.02 telst einungis þess konar grænmeti, sem nýtt telst til nr. 07.01. 

d. 

Nr. 1. 

engifer og 

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

jarðhnetur teljast einnig til nr. 20.06. 

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

20.01 

20.02 

20.03 
20.04 

20.05 

20.06 

20.07 

00 

01 
02 
09 
00 
00 

00 

00 

0l 

09 

Grænmeti og ávextir, tilreitt eða niðursoðið í ediki eða ediksýru, 

einnig með sykri, salti, sinnepi eða öðru kryddi ............... 

Grænmeti, tilreitt eða varið skemmdum með öðru en ediki eða 

ediksýru: 
Tómatpuré ......002000 00 
Aspargus niðursoðinn eða niðurlagður ...............00.. 
Annað ....00.00 

Á vextir frystir, með sykri ................02.000 00. 
Á vextir, ávaxtahýði og plöntuhlutar varið skemmdum með sykri 
(húðað, gljásykrað eða sykrað á annan hátt) .................. 
Aldinsulta, aldinhlaup, aldinmauk, ávaxtapulpa og ávaxtadeig, 
soðið, einnig með sykri ..............00200 00. n0 rn 
Á vextir, niðursoðnir eða tilreiddir á annan hátt, einnig með sykri 

eða vínanda ..........0222000000 renn 
Ávaxta- og grænmetissafi (þar með drúfusafi), ógerjaður, einnig 
með sykri, en án vínanda: 

Ávaxta- og grænmetissafi, ógerjaður og ósykraður, í 50 kg 
umbúðum og stærri ..........0.00..nasnn rn 
Annar .......00 00 

Tollskrár- 
tollur 

100% 

50% 
#60% 
10%, 
100% 

10%, 

10%, 

*50%, 

30% 
#50% 

Efta- 
tollur 

35%,



Nr. Í. 28 11. febrúar 1970. 

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 (ur. 30.03). 

2. Extraktar úr kaffiliki því, sem um getur í b-lið 1. athugasemdar hér á undan, teljast 
til nr. 21.02. 
    

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

21.01 00  Brenndar síkoríurætur og annað brennt kaffilíki; extraktar, 
kjarnar (essensar) og seyði úr þessum vörum ............... 10%  50% 

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

framleiddar úr þessum efnum: 
10 Kaffiextraktar, kaffikjarnar, kaffiseyði og vörur úr þessum efnum 10% 
20 Exætraktar, kjarnar og seyði úr tei eða maté og vörur úr þessum 

€fnum ......... 10%, 
21.03 00  Sinnepsmjöl og lagað sinnep .................... 0000... 100%  70% 
21.04 00  Kryddsósur og önnur tilreidd bragðbætiefni ................... 100% 70% 
21.05 Súpur og súputeningar, fljótandi, í föstu formi eða sem duft: 

0l  Súpuduft í 5 kg umbúðum og stærri ...........00000...... 10%, 
02. Annað ......0.0000 0000 100%  70% 

21.06 Náttúrlegt ger, þar með talið þurrger; tilreitt bökunarduft: 
ol Ger, lifandi eða dautt .........00.0..00000 000 80%  55% 
02 Bökunarduft tilreitt ..........0.00..0... 0 100%  70% 

21.07 Aðrar fæðutegundir, ót. a.: 
ol Áfengislaus efni (konsentreraðir essensar) til framleiðslu á 

drykkjarvörum .........00.0.020.2. nn. 30% 
02 Búðingsduft ..........200.00000000 0 100% 70% 
03 Neyðarmatvæli, enda beri umbúðir varanna með sér hina 

sérstöku notkun þeirra .........0000000000. 0... 20% 
04. Fæðutegundir sérstaklega gerðar fyrir svkursjúka, enda beri 

umbúðir varanna með sér hina sérstöku notkun þeirra .. 50% 
05 Hálftilreidd kornvara ...................0 000... 50% 
06 Maís niðursoðinn eða niðurlagður ...................0... *60% 
09 Annars .....0...20000 0 100%
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22. kafli. 

Drykkjarvörur, etanól (etylalkóhól) og edik. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Sjór (nr. 25.01). 

20
 

pp
 

€. 

mæli við 15? hita á Celcius. 

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). 
Ilmvörur, snyrti- og hreinlætisvörur (33. kafli). 

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

  

22.01 

22.02 

22.03 

22.04 

22.05 

22.06 

22.07 

22.08 

22.09 

0l 
09 

00 

00 

00 

0l 
02 
03 
04. 
05 
09 

00 

00 

00 

01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 

Vatn, ölkelduvatn og vatn með kolsýru: ís og snjór: 
Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru ................. 
Annað .....00000.0 00 

Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar óáfengar 

drykkjarvörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi, er telst til nr. 
20.07 2... 

Drúfusafi í gerjun og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með öðru 
en etamóli .................200000 000 

Vín úr nýjum drúfum og drúfusafi, sem í er stöðvuð gerjun með 
etanóli: 

Freyðivín ...........0000000 0000 
Hvítvín annað en rínarvín .............00000000 00... 
Rauðvín ........0000000 000 

Vermút og annað vín úr nýjum drúfum, með bragðefnum ...... 

Aðrar gerjaðar drykkjarvörur, t. d. eplavín, peruvín og mjöður 
(hunangsvín) ............%....00n0rrr 

Etanól (etylalkóhól) ómengað, með 80% etanólmagni eða meira 
að rúmmáli; mengað etanól sérhvers styrkleika ............... 

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

Etanól ómengað, með minna en 80% etanólmagni að rúm- 
máli ......0.00000000 nn 
Brennivín ..........000.0.00. 00. 
Genever .........00.. 0. 
Gin 22.02.0000... 

Vodka .........2.20.0..s ns 

Tollskrár- 
tollur 

70% LO 
0 

Efta- 
tollur 

18%,



Nr. 1. 

08 

09 
22.10 00 

30 11. febrúar 1970. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

Sprittblöndur með bragðbætandi efnum til framleiðslu á 

drykkjarvörum ........0202.00 00 ner 20% 
Annað ........000. rn 20%



  

11. febrúar 1970. 3l Nr. Í. 

23. kafli. 

Úrgangsefni frá matvælaframleiðslu; tilreitt skepnufóður. 

Tollskrár- Etta. 
tollur tollur 

23.01 

23.02 

23.03 

23.04 

23.05 
23.06 
23.07 

00 

00 

00 

00 

00 
00 
00 

Mjöl og duft úr kjöti, sláturúrgangi, fiski, krabbadýrum og lin- 
dýrum, óhæft til manneldis; hamsar ......................... 

Klíð og annað úrgangsefni, sem fellur til við mölun, sáldun eða 
aðra vinnslu korns eða belgávaxta ........................... 
Sykurmelassi og annar úrgangur, sem fellur til við framleiðslu á 
sykri; hrat og önnur úrgangsefni frá öl- og áfengisgerð; úrgangs- 
efni frá sterkjugerð og önnur áþekk úrgangsefni .............. 
Olíukökur og aðrar leifar, sem falla til við framleiðslu á feiti og 
feitum sýrum úr jurtaríkinu (þó ekki leifar frá olíuhreinsun) .... 
Víndreggjar, óhreinsaður vínsteinn .......................... 

Jurtaefni hæf til skepnufóðurs, ót. a. ...........0.000000000.. 
Skepnufóður blandað sykri eða melassa og annað tilreitt skepnu- 
fóður ........2.0.00 000 

0/ (0) 
35 /ð 25 o 

0 

0
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24. kafli. 

    

Tóbak. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

24.01 00 Tóbak óunnið; tóbaksúrgangur ..........0.200000 000... nn... 30% 

24.02 Tóbak unnið; tóbakssósa og tóbaksextrakt: 
10 Vindlar þ. á m. smávindlar .......22220.000 00 35% 
20 Vindlingar .......2.0.0.000. 0. nanna nn 50% 

Annað unnið tóbak: 
3l Reyktóbak .......2200000000enennnene enn 35% 
39 Annars .......0020000 0 35%
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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 kemískum 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 umkristöllun), en ekki brenndar eða 

meðfarnar á annan hátt en tilgreint er í hinum einstöku númerum. 

Lo
 

b. 

h. 

25.01 

25.02 

25.03 

25.04 

25.05 

25.06 

25.07 

25.08 

Til kaflans telst ekki: 

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

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

við þunga af Fe,Og (nr. 28.23). 

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

Steinar og hellur til götu- og gangstéttagerðar (nr. 68.01), byggingarsteinar og 

teningar til mósaikgerðar (nr. 68.02) og þakhellur og aðrar þess konar hellur til 

bygginga (nr. 68.03). 

Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (nr. 71.02). 

Tilbúnir natríumklórídkristallar (þó ekki optískar vörur) 2% g að þyngd eða 

meira hver einstakur kristall (nr. 38.19) og optiskar vörur úr natríumklóridi 

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

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt), hreint natríum- 
klóríd, saltupplausnir og sjór: 

0l Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt) í smásölu- 
umbúðum 5 kg eða minna ......0.0000000 0... nn. 5% 

02 Fóðursalt .........0.0..00. ner 0 
09 Annað .....0.200 nr 1000 kg 1kr. 

00 — Brennisteinskís, ekki brenndur ..............0000. 00. 00... 10% 

00 — Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur (sublimed), felldur 
eða hlaupkenndur (colloidal) ...........0000000 20... nn. 10% 

00  Náttúrlegt grafít .................. 00. nun nn 20% 

00 — Náttáúrlegur sandur hvers konar, einnig litaður, þó ekki málm- 

sandur, sem telst tilmr. 26.01 ..............0.000. 0000... 15% 

00  Kvarz (þó ekki náttúrlegur sandur); kvarrítsteinn, einnig í söguð- 
um eða tilhöggnum stykkjum, en ekki slípaður eða frekar unninn 20% 

00 Leir (t. d. kaólín og bentonít), andalúsít, eyanít og sillímanít, 
einnig brennt (þó ekki þaninn leir, sem telst til nr. 68.07); múllít; 

chamotteleir og dímasleir ..............0000000 0. nn nn 15% 
00 Krít .........000020 00 20%
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Jarðlitir, einnig brenndir eða blandaðir innbyrðis; náttúrlegur járn- 
gljásteimn ...............20000.000 00 
Náttúrleg kalsíum- og kalsíumalúmínfosföt, apatít og kalsíum- 
fosfatrík krít: 

Til áburðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ...........020.00000 00. 
Afnað .....220.000nnsr rr 

Náttúrlegt baríumsúlfat (þungspat), náttúrlegt baríumkarbónat 
(witherít), einnig brennt (þó ekki baríumoxyd) ................ 
Kísilsalli og önnur þess konar kísilsýrurík jarðefni (t. d. kísilgúr, 
infúsóríujörð, díatómjörð) með rúmþyngd 1 eða minna, einnig 
brennt ........2..0200 00 
Vikursteinn (pimpsteinn); smergill; náttúrlegt kórund, náttúrlegt 

granaf og önnur náttúrleg slípiefni, einnig hitameðfarin „....... 
Flögusteinn, einnig í söguðum og tilhöggnum stykkjum, en ekki 
slípaður eða frekar unninn ..............020000000.000. 
Marmari, travertin og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða 
bygginga, sem hefur rúmþyngd 2,5 eða meira, og alabastur, 

einnig í söguðum eða tilhöggnuim stykkjum, en ekki slípað eða 
frekar ummið ...........0.00000..00.00.0 
Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og steinn til höggmyndagerðar 
eða bygginga, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en 
ekki slípað eða frekar unnið .............0....000.0..0..0.. 
Smásteinar og mulinn og brotinn steinn (einnig hitameðfarið), 
mulningur, asfalthúðaður mulningur og önnur möl, sem venjulega 
er notuð Í steinsteypu, 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 ...........000000000 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....0....000 00 
Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít), einnig brennt (þó 
ekki magnesíumoxyd) ..............0..00 000 
Gips, anhydrít, brenni gips, einnig litað eða lítils háttar bætt 

mýkingarefnum (þó ekki gips til tannlækninga): 
Gips óunnið, einnig malað ................000 0000... 
Afitað 22... 

Kalksteinn, sem ætlaður er til framleiðslu á kalki, sementi eða 

við málmvinnslu ...................0200200 000 
Brennt kalk, leskjað kalk og hydrólískt kalk (þó ekki kalsíumoxyd 
og kalsíumhydroxyð) .............0.200. 000 
Portlandssement,  alúmínatsement, slaggsement, og annað 

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

Asbest | .......0.0000. 000 

Merskúm (einnig í slípuðum stykkjum) og raf; plötur, stengur o. 
þ- h., sem er gert úr samanlímdu en ekki frekar unnu merskúmi 
eða rafi; harðkol (jet) .............0..0...0 000 

Gljásteinn (glimmer) (þar með talin glimmerblöð), gljásteinsúr- 
BANBÐUFr ....00..0000000000nnn rr 

Tollskrár- 
tollur 

20% 

20% 

20% 

20% 

10%, 
20% 

20% 

20% 
20% 

20% 

20% 
20% 

Efta- 
tollur 

14%
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25.27 00 Náttúrlegt steatít, einnig í söguðum eða tilhöggnum stykkjum, en 

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

25.28 00  Náttúrlegt krýólít og náttúrlegt chiolít ................2.2.... 

25.29 00  Náttúrleg arsensúlfíd ...............00000000 0. 0nnnn nr 

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

þó ekki bóröt unnin úr saltupplausnum, sem fyrir eru í náttúrunni; 
óhreinsuð náttúrleg bórsýra, sem í er 85% eða minna af bórsýru 
(H,B0,) miðað við þurrefnið ..........20000%. 0000... 

25.31 00 —Feldspat, leucit, nefelín og nefelsyenít; flússpat ................ 

25.32 00 — Náttúrlegt strontíumkarbónat (einnig brennt), þó ekki strontíum- 
oxyd; jarðefni, ót. a.; brotin leirvara ...........02 00.00.0000. 

Tollskrár- 
tollur 

20%, 
20% 
20%, 

20%, 
20% 
20%
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26. kafli. 

Málmgrýti, gjall og aska. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

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

Tómasgjall, er telst til 31. kafla. 
Gjallull, steinull og önnur þess háttar ull úr jarðefnum (nr. 68.07). 

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

fellur til við gull- og silfursmíði. 

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

2. Orðið málmgrýti í nr. 26.01 tekur til jarðefna, sem 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 kemískum málmsamböndum. 

2
0
0
 

Ð 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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

81 Járngrýti (þó ekki brenni brennisteinskís) ................... 10% 
82 Brennisteinskís ................... 10% 
83 Kopargrýti ........2200.0. 10% 
84 Nikkilgrýti ...........0000 10% 
85 Alúmíngrýti (bauxite) ......0...00000.. 10% 
86 Blýgrýti 20.00.0000. 10% 
87 Linkgrýti 20.02.0200. 10% 
88 Tingrýti 00.00.0002... 10% 
89 Mangangrýti ......0..0..0.l.a 10% 
91 Krómgrýti ......0.0.0000000 0. 10% 
92 Wolframgrýti ...........0000 10% 
93 Títan-, vanadín-, molybden-, tantal- og zirkongrýti .......... 10%, 
94. Málmgrýti annað en það, er telst til nr. 26.01.81-26.01.93 og nr. 

20.01.96 ......00000 10% 
95 Jarðefnasambönd silfurs, platínu og annarra platínumálma ... 10% 
96 Úraníum- og thóríum-grýti ........... 10% 
97 Gull náttúrlegt, óhreinsað .............00. 2. 10% 

26.02 00 Gjall, sindur og annar úrgangur frá járn- eða stálframleiðslu .... 10% 
26.03 00 Aska og annar úrgangur (þó ekki frá járn- eða stálframleiðslu), 

sem málmur er í eða málmsambönd ......................... 10% 
26.04 00 Annað gjall og aska, ót. a. (þar með talin þangaska) .......... 10%
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27. kafli. 

Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd úr þeim; 

tjöruefni; jJarðvax. 

Athugasemdir: 

  

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Aðgreind kemískt skýrgreind lifræn efnasambönd, önnur en hreint metan, sem 

telst til nr. 27.11; eða 

b. Lyfjavörur (nr. 30.03). 

9. 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 

arómatiskra 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. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

27.01 Steinkol, steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum: 
10 Steinkol .........0.00 00 1000 kg 2 kr. 
20 Steinkolatöflur og annað fast eldsneyti unnið úr kolum (þó ekki 

steinkol) ........... 000 1000 kg 2 kr. 
27.02 00  Brúnkol og brúnkolatöflur ............2..000.000.. 1000 kg 2 kr. 
27.03 00 Mór, mótöflur og mómylsna ..........00000000 00... 1000 kg 2 kr. 
27.04 00  Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó . 1000 kg 2 kr. 
27.05 00  Gaskoks ..........0.0020. 00. 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: 

0l Netjatjara o. þ. h. til netjagerðar, eftir nánari skýrgreiningu 
og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .......00..0.0 00... 2% 

09 Önnur ........0020 00 20% 
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 15% 
27.08 Koltjörubik og annað bik, unnið úr koltjöru eða annarri jarðtjöru: 

10 Koltjörubik og annað jarðtjörubik .......0.2002 00 20% 
20 Bikkoks „0... 20% 

27.09 00  Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, 
óhreinsaðar ............00.000.0 0... 100 kg 35 au. 

27.10 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, hreins- 
aðar; vörur ótaldar annars staðar, sem í er minnst 70% af jarð- 
olíunr eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum miðað við 
þunga, enda séu þessar olíur einkennandi fyrir vörurnar: 

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

Benzín: 
21 Flugvélabenzín .......000%00..nnennrre 15% 
29 Annað benzín .......00200000 nr 50%
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Ljósasteinolía (þar með talið þotueldsneyti) og lakkbenzín : 
Steinolía hreinsuð til ljósa (ljósasteinolía, kerósín) „........ 
Þotueldsneyti (jet fuel) ........00000. 00 
Lakkbenzín (white spirit) ..........00000.... 0... 
Ánnað ......000000 000 

Gasolía (distillate fuel) ...........00 100 kg 
Brennsluolía (residual fuel oil) .........0000 100 kg 
Smurningsolía og smurfeiti .........200. 0. 
Aðrar: 

Íburðarefni í veiðarfæri ..................0. 00... 
Ryðvarnarefni og ryðolía ..........2222000000 000. 
Annars 20.00.0000 

Petróleumgas og önnur loftkennd kolvatnsefnissambönd: 
Gas til eldsneytis og lýsingar ....................0000.0.. 
ÁAlihað ........00200 

Vaselín ............02.2000000nener rr 
Parafín, smákristallað vax, móvax, ósókerít, ceresín, montanvax 

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

Jarðolíukoks .........00.. 
Ánnað ......00.. 00 

samdur ...........220000000nner 
Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, náttúrlegu 
bítúmeni, jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða jarðtjörubiki (t. d. 
asfaltmastix og „cut backs“) ...............0.000000 0000... 

Rafmagn ..............000000 00 

Tollskrár- 
tollur 

15% 

Efta- 
tollur
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VI. flokkur. 

Kemísk og önnur svipuð framleiðsla. 

Athugasemdir: 

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

28.50 eða 2851, skulu teljast til þessara númera og einskis annars númers 

tollskrárinnar. 

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

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

unum, sem leiðir 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. 

b. 

c. 

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

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

Aðrar upplausnir þeirra efna, sem nefnd eru hér að ofan í alið, enda sé það 

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

eða sökum flutningahæfni og upplausnarefnið geri efnið sjálft ekki hæfara til 

notkunar í sérstöku skyni en hinna algengu nota. 

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 díthíonita (hydrósúlfit), sem haldið er í óbreyttu ástandi með lífrænum efnum, 

og súlfóoxylata (nr. 28.36), karbónata og perkarbónata ólífrænna basa (nr. 28.42), 

einfaldra og komplexra cyanída ólifrænna basa (nr. 28.43), fúlminata, cyanata og tió- 

cyanata ólífrænna basa (nr. 28.44), lifrænna efna, sem teljast til nr. 28.49—28.52 

og karbida málmleysingja og málma (nr. 28.56), teljast einungis eftirtalin kolefna- 

sambönd til þessa kafla: 

a. Oxyd kolefnis, blásýra, fúlmin-, isócyan-, tíócyan- og aðrar einfaldar eða komplexar 

cyanósýrur (nr. 28.13); 

Oxyhalógenid kolefnis (nr. 28.14); 

Dísúlfid kolefnis (nr. 28.15); 

Tíiókarbónöt, selenókarbónöt, tellúrkarbónöt, selencyanöt, tellúrócyanöt, tetra- 

tiðcyandíamminókrómöt og önnur komplex cyanöt lífrænna basa (nr. 28.48); 

Fast vatnsefnisperoxyd (nr. 28.54), kolefnisoxysúlfid, tíókarbónylhalógenid, 

cyanógen — halógenid og cyanamid og málmderívatar þeirra (nr. 28.58) aðrir 
en kasíumcyanamid, sem inniheldur ekki meira en 25% af köfnunarefni miðað 
við þunga, og þurrt anhydrid (31. kafli).
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3. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Natríumklórid og önnur steinefni, sem teljast til V. flokks tollskrárinnar. 

b. Framleiðsla, sem heyrir jafnt hinni ólífrænu sem lífrænu kemiu til, enda sé 

hún ekki talin upp í 2. tölulið hér að ofan. 
c. Vörur, sem nefndar eru í athugasemd 1, 2, 3 eða 4 við 31. kafla. 

d. Ólífræn 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 kristallar (þó ekki til ljóstækniáhalda) úr 
magnesíumoxydi eða úr halógenidum alkalí- eða jarðalkalímálma, enda vegi 

hver kristall a. m. k. 2% g (nr. 38.19). 

f. Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) eða mylsna 

eða duft slíkra steina (nr. 71.02—71.04) og góðmálmar í 71. kafla. 

g. Málmar, sem falla undir eitthvert númer XV. flokks, einnig þótt um kemískt hreinan 

málm sé að ræða. 

h. Efni til ljóstækniáhalda, t. d. úr magnesíumoxydi eða úr halógenídum alkali- 
málma eða jarðalkalímálma (nr. 90.01). 

á. Kemískt skýrgreindar komplexar sýrur myndaðar úr málmleysingjum, er teljast til 
undirkafla Il, 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 ammóniums. 
Nema annað leiði af orðalagi einstakra tollskrárnúmera, teljast tvöföld sölt og 

komplex sölt til nr. 28.48. 
6. Til nr. 28.50 telst einungis: 

a. Eftirtalin kljúfanleg kemísk frumefni og ísótópar: Náttúrlegt úraníum og úraníum- 

ísótópar 233 og 235, plútoníum og plútoníumísótópar. 
h. Eftirtalin geislavirk kemísk frumefni: Technetíum, prómethíum, pólóníum, astatine, 

radon, francíum, radíum, actiníum, protactiníum, neptúnium, americium, og 
önnur kemisk 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. Ólífræn og lífræn sambönd þessara frumefna eða isótópa, hvort sem þau eru 
kemiskt skýrgreind eða ekki og blönduð eða ekki. 

e. Legeringar (aðrar en ferró-úraníum), jafnblöndur og „cermets“, sem innihalda 
eitthvert þessara frumefna eða isótópa eða ólifræn eða lifræn sambönd þeirra. 

f. Hylki gerð geislavirk í kjarnakljúfa, lítt geislandi eða nýgeisluð. 
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 isótópar, né úraníum breytt í U 235. 

7. Fosfórjárn (ferrifosfið), sem inniheldur 15% eða meira af fosfór, miðað við þunga, 
einnig fosfórkopar (koparfosfíd), sem inniheldur yfir 8% af fosfór, miðað við þunga, 
telst til nr. 28.55. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

I. Kemísk frumefni. 

28.01 Halógen (flúor, klór, bróm og joð): 
10 Klór 2... 18% 
20 Ánnað ......... 18% 

28.02 00 Brennisteinn, þurreimdur (sublimed), eða felldur: hlaupkenndur 
(colloidal) brennisteinn ...............0.00...0.0. 0. 18% 

28.03 00 Kolefni (t. d. sót, antracensvart og acetylensvart) .............. 18%
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28.04. 

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 

10 
20 
30 
40 

10 
20 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

OL 
09 

00 
00 

00 

10 

21 
29 
00 
00 

10 
20 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

Vatnsefni, eðalgös og aðrir málmleysingjar: 
Súrefni „2... 

Köfnunarefni ........0.00.2000.nnnrnnr rr 

Vainsefni og eðalgös ........2220000 000 
Annað „2... 

Alkalí-, jarðalkalí- og sjaldgæfir jarðalkalímálmar; yttríum og 
scandíum; kvikasilfur: 

Kvikasilfur 22.22.0000... 
Annað „2... 

H. Ólífrænar sýrur og oxyd málmleysingja. 

Salisýra og klórsúlfónsýra ............00.200 000. nn... 
Brennisteinsdíoxyd .............220.0000n 00 snar 
Brennisteinssýra oleum .............000000 000 ann 
Saltpéturssýra, nítreringssýra ..........2.000000 000... 
Fosfórpentoxyd og fosfórsýra (meta-, ortó- og pyró-=) „.....0.... 
Arsentríoxyd, arsenpentoxyd og arsensýrur „............00.... 
Bóroxyd og bórsýta ..........00..00 022. nnnon rr 
Aðrar ólífrænar sýrur og önnur súrefnissambönd málmleysingja 
(þó ekki vatn): 

Kolsýra (koldíoxyd) 22.00.0020... 00. rn 
Annars ........0000 ss 

III. Halógen- og brennisteinssambönd málmleysingja. 

Halógeníd og oxyhalógeníd málmleysingja .........00...00. 
Súlfíd málmleysingja; fosfórtrísúlfíd ................2.....0... 

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

Ammóníak, vatnssnautt eða í vatnsupplausn .................. 

Natríumhydroxyd, kalíumhydroxyd, peroxyd natríums og kalíums: 
Vítissódi (natríumhydroxyd) .......2...0.0. 0. 
Kalíumhydroxyd, peroxyd natríums og kalíums: 

Kalíumhydroxyd .......02.000000 0. 
Peroxyd natríums og kalíums .........0000.000 000... 

Oxyd, hydroxyd og peroxyd magnesíums, strontíums og baríums 
Zinkoxyd og zinkperoxyd .........022000000nn enn 
Alúmínoxyd og alúmínhydroxyd, tilbúið kórundum: ........... 

Alúmínoæyd og alúmínhydrogxyd ...........2.. 0. 
Tilbúið kórundum ...........00..0 000 

Krómoxyd og krómhydroxyd .......0..02.00.00 0. 
Manganoxyd ........02.000002 00 nn ern 
Járnoxyd og járnhydroxyd, leirlitur, enda innihaldi hann járn- 
sambönd, sem nema 70% eða meira miðað við þunga, reiknað 

sem FeQ. ........0.002000.0 nn 
Kóbaltoxyd og kóbalthydroxyd ..............00000 0000... 
Títanoxyd ..........00002 0000 
Tinoxyd (stannóoxyd og stanníoxyd) ........02..00000000.0.00.0.. 

Tollskrár- 
tollur 

35% 
18% 
18% 
18% 

18, 
18% 

Nr. 1. 

Efta- 
tollur 

25% 

AG
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

28.27 00  Blýmenja og gul memja ........0.0...0.0.0.000 00... 18% 
28.28 00 Hýdrazín og hydroxylamín og ólífræn sölt þeirra; aðrir ólífrænir 

basar og málmoxyd, hydroxyd og peroxyd „...........0.0..... 18% 

V. Málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna. 

28.29 00  Flúóríd, silikóflúóríd, flúórbóröt og önnur flúórsölt ............. 18% 
28.30 Klóríd og oxyklóríd: 

ol Kalsíumklóríd ..........00002 0000. 10%, 

09 Afað 2... 149, 
28.31 00  Klórit og hypóklórit ................0.00000000 0. 18% 
28.32 00  Klóröt og perklórðt .............00...00000 00 18% 
28.33 00  Brómíd, oxybrómíd, brómöt, perbrómöt og hypóbrómit ......... 18%, 
28.34 00  Jódíd, oxyjódíd, jódöt og perjódöt „.......................... 18% 
28.35 00  Súlfíd; pólysúlfíd ...............0.000000000 0. 18% 
28.36 00  Díthíonit, einnig þótt þau séu blönduð lífrænum efnum til að 

halda þeim í óbreyttu ástandi, enn fremur súlfoxylöt ........... 18% 
28.37 00  Súlfít og thíósúlföt .................0000000 0000. 18% 
28.38 00  Súlföt (þ. á m. álún) og persúlföt .......................... 18% 
28.39 Nítrit og nítröt: 

ol Natríum nítrit .............2.. 0000 10% 

09 Annað .......0020000 nr 18% 
28.40 00  Fosfit, hypófosfit og fosföt ....................... 00. 18% 
28.41 00  Arsenit og arsenöt ...........02.000000000 00. 18% 
28.42 Karbónöt og perkarbónöt; ammóníumkarbónat, sem inniheldur 

ammóníumkarbamat: 
10 Natríumkarbónat (sódi) ..........0000000 0 10% 
20 Önnur 2... 18% 

28.43 00 Cyaníd og eyamósölt ................2..0.0000 00 18% 
28.44 00  Fúlmínöt, eyanöt og tíocyanöt..............0.00000 0... 18% 
28.45 00  Sílíköt, venjulegt natríum- og kalíumsílíkat .................. 18% 
28.46 00  Bóröt og perbóröt ..........0.000000000 0. 18% 
28.47 00 — Sölt málmsýrna (t. d. krómöt, permanganöt, stannöt) .......... 18% 
28.48 00 Önnur málmsölt og málmperoxysölt ólífrænna sýrna, þó ekki azíd 18% 

VI. Ýmislegt. 

28.49 00 Hlaupkenndir góðmálmar, amalgöm góðmálma, ólífræn eða lífræn 

sölt og önnur sambönd góðmálma, þar með talin albúmínöt, 
próteínöt, tannöt og önnur sams konar sambönd, einnig þótt 
samböndin séu ekki kemískt skýrgreind ...................... 18% 

28.50 00  Kljúfanleg kemísk frumefni og ísótópar, önnur geislavirk kemísk 
frumefni og geislavirkir ísótópar, ólífræn eða lífræn sambönd 
þessara frumefna og ísótópa, einnig þótt samböndin séu ekki 
kemískt skýrgreind; legeringar, jafnblöndur og „cermets“, sem 

innihalda eitthvert af þessum frumefnum, ísótópum eða sambönd- 
MM 00.00.2000 18% 

28.51 00 Ísótópar og ólífræn eða lífræn sambönd þeirra, einnig þótt sam- 
böndin séu ekki kemískt skýrgreind, enda teljist ísótóparnir og 
samböndin ekki til nr. 28.50 ..........0......000 000. 18%
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28.52 

23.53 

28.54 
28.55 
28.56 

28.57 
28.58 

00 

00 

00 
00 

10 
20 
00 
00 

Tollskrár- 
tollur 

Ólífræn eða lífræn sambönd thóríums, úraníums, sem breytt hefur 

verið í U 235, sjaldgæfra jarðalkalímálma, yttríums eða scandíums, 
einnig þótt þeim sé blandað saman .............0.000000000.. 18% 
Fljótandi andrúmsloft (einnig þótt eðalgösin hafi verið fjarlægð), 
samþjappað andrúmsloft ............0000000 00 nnnn nun 18% 
Vatnsefnisperoxyd (þar með talið fast vatnsefnisperoxyd) ....... 18% 
Fosfíd ............00000 000 18% 
Karbíd (t. d. kísilkarbíd, bórkarbíd, málmkarbíd): 

Kalsíumkarbíd ...........2..20..00 0 18% 
Annað ........0.0. rr 18% 

Hydríd, nítríd, azíd, silicíd og bóríd ............0...0.00000000.. 18% 
Önnur ólífræn sambönd (þar með talið eimað vatn, vatn til mæl- 
ingar á rafmagnsmótstöðu og vatn af áþekkum hreinleika); 
amalgöm önnur en amalgöm góðmálma .................... 18% 

Nr. 1. 

Efta- 
tollur
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29. kafli. 

Lífræn kemísk efni. 

Athugasemdir: 

1. Sé ekki annars getið í skýrgreiningum hinna einstöku tollskrárnúmera þessa kafla, 

a. 
b. 

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

Aðgreind, kemiskt skýrgreind lífræn sambönd, einnig þótt þau innihaldi óhreinindi. 

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

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

acykliskra karbonhydrida (nema stereóðisómerum), 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 þeirra, sem teljast til nr. 29.43, eða vöru- 

tegundir, sem teljast til nr. 29.44, einnig þóit þær séu ekki kemiskt skýrgreindar. 

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

Efni þau, sem nefnd eru í a, b- eða c-lið hér að ofan, leyst upp í öðru upp- 
lausnarefni en vatni, enda sé það vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi 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 er 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. 

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

ingar við fyrrnefndu söltin, enn fremur fastir basar afmælds styrkleika í azólitar- 

efni. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a
p
p
 

(l
s 

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 dýrarikinu (nr. 32.04), tilbúin lífræn litarefni (þar með 
taldir pigmentlitir), tilbúnir lífrænir, ljósnæmir litir, bleikjandi lífræn efni, er 

festast við trefjarnar, og náttúrlegt indigó (nr. 32.05) og litir mótaðir til smásölu 
eða í smásöluumbúðum (nr. 32.09). 
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. etylendiamintartrat (nr. 90.01). 

Vörur, sem flokka má í tvö eða fleiri númer þessa kafla, skulu taldar til hins síðasta 

Þessara númera. 

Til nr. 29.03—-29.05, 29.07—-29.10 og 29.12—29.21 telst, auk halógen-, súlfó-, nitró- 

og nitrósóderivata, einnig derivatar hvers konar tengsla innbyrðis, milli þessara 

substitúenta. 
Nitró- og nitrósósubstitúentar skoðast ekki sem köfnunarefnissambönd í skýr- 

greiningu tollskrárnúmers 29.30.



11. febrúar 1970. 45 Nr. 1. 

  

5. a. Esterar myndaðir úr lífrænum sýrum, er teljast til kafla í flokkum 1—VIl, og 

úr lífrænum samböndum, er teljast til sömu kafla, flokkast á sama hátt og það 

af estermyndandi samböndum, sem flokkast í það númer, sem síðast er talið. 

b. Esterar myndaðir úr etanóli eða glyceróli með sýrueinkennandi lífrænum sam- 
böndum, sem teljast til undirkaflanna 1—VII, flokkast í sama tollskrárnúmer og 

viðkomandi sambönd með sýrueinkennum. 

c. Sölt þeirra estera, sem nefndir eru í a- og b-lið hér að ofan í tölulið 5, með 

ólífrænum bösum, flokkast á sama hátt og viðkomandi ester. 

d. Sölt mynduð úr lífrænum sýrum eða fenólum, sem teljast til kafla í flokkum 

I—-VIT, og úr ólífrænum bösum, teljast til sama tollskrárnúmers og viðkomandi 

sýra eða fenól. 
e. Halógeníd af karboxsýrum teljast til sama tollskrárnúmers og viðkomandi sýra. 

6. Til nr. 29.31—-29.84 teljast lífræn sambönd því aðeins, að sameindir þeirra séu, auk 

vatnsefnis, súrefnis og köfnunarefnis, mynduð úr atómum annarra málma eða málm- 

leysingja (t. d. brennisteini, arseni, kvikasilfri eða blýi), sem séu í beinum tengslum 

við kolefnisatómin. 
Tollskrárnúmer 29.31 (lífræn brennisteinssambönd) og 29.34 (önnur ólifræn- 

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

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

brennisteins- og halógenatómum með þess konar tengslum við kolefnisatómin, að 

samböndin beri einkenni súlfó- eða halógenderivata (eða samsettra derivata). 

7. Nr. 29.35 (mishringliða (heterocylic) sambönd) tekur ekki til innri etera, innri hemi- 

acetala, metylenetera, ortódifenóla, epoxyda með þri- eða fjórliðuðum hringjum, hring- 

liða (cyclic) acetala, hringliða fjölhlutasambanda (polymers) af aldehydum, thiðalde- 

hydum eða aldiminum, anbydrida marggildra sýrna, hringliða estera af margliðuðu 

alkóhóli með marggildum sýrum, hringliða úreida, ímida marggildra sýrna, hexa- 

metylentetramins og trímetylentrínitramins. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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

vötum þeirra. 

29.01 Karbonhydríd: 
10 Styren ......... ARENA 18% 

Annað: 
21 Acetylen 20.22.0000 0000 rr 35% 25% 
22 Arómatísk karhónhydríd, önnur en styren, eftir nánari 

skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........ 15% 
29 Önnur .........000 00 18% 

29.02 00  Halógenderivatar karbonhydrída .................00000 0000. 18%, 
29.03 00  Súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar karbonhydrída ............... 18% 

I. Alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 

og nítrósóderivötum þeirra. 

29.04 Óhringliða (aeyclie) alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og 

nítrósóderivötum þeirra: 

10 Metanól (metylalkóhól) ............000nnnnn ner 18% 
Annað: 

21 Etylenglykol (frostlögur) .......2.2020.00 000... 0... 35%, 
29 Annars ..........0... 18%
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

29.05 00  Hringliða alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 

vötum þeirra ...............000000 000 18% 

TIl. Fenól og fenólalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- 

og nítrósóderivötum þeirra. 

29.06 00. 0 Fenól og fenólalkóhól ............0....0002 0000 18% 
29.07 00 Halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar fenóla og fenólalkóhóla 18% 

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 

eterperoxyd ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum 
þeirra .........00000. 00 18% 

29.09 00 0 Epoxyd, epoxyalkóhól, epoxyfenól og epoxyeter með þrí- eða fjórlið- 
uðum hringjum ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum 
þeirra ................. 000 149% 

29.10 00  Acetöl og hemiacetöl ásamt einföldum og samsettum acetölum og 
hemiacetölum mynduðum úr atómhópum með súrefnisatómum að 
einhverju leyti, enn fremur halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 
vatar þessara efna ............00.0)..00.020. nn 18% 

V. Aldehyd. 

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

01 Formaldehyd og formalín ......00000000 00... 10% 
09 Afnað ....0.0.0000 0 18% 

29.12 00  Halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivatar efna þeirra, er teljast 
til mr. 29.11 .............00000000 18% 

VI. Keton og quinon. 

29.13 00  Keton, ketonalkóhól, ketonfenól, ketonaldehyd, quinon, quinon- 

alkóhól, quinonfenól, quinonaldehyd og önnur keton og quinon 
(einföld eða samsett) með atómhópum mynduðum að einhverju 
leyti úr súrefni ásamt halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum 
þessara efna .............000000 0000 18% 

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

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

sýrna: 
0l Ediksýra, sölt hennar, esterar og anhydríd ............... 18% 
02 Maurasýra ..........0000020000nsnnnnn 0 
09 Annað .......2.000sesess ss 18%
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29.15 

29.16 

29.17 

29.18 

29.19 

29.20 

29.21 

29.22 
29.23 

29.24. 

29.25 
29.26 
29.27 
29.26 
29.29 
29.30 

29.31 
29.32 
29.33 
20.34 
29.35 
29.36 
29.37 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tví- eða margbasiskar sýrur og anhydríd, halógeníd, peroxysýrur 
og peroxyd þeirra, einnig halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderi- 

vatar þeirra sýrna ............0022000 nn 
Alkóhólsýrur, aldehydsýrur, ketonsýrur, fenólsýrur og aðrar sýrur 
(einfaldar 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 sýna ..........0..2002 000... 

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

súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum þeirra. 

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

nítrósóderivötum ............0....200000 0. 
Ester saltpéturssýrlings og saltpéturssýru ásamt halógen-, súlfó., 
nítró- og nítrósóderivötum .............2...200.00 0... 
Ester fosfórsýru ásamt söltum (hér með talin laktófosföt) og 
halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötun ................. 

Ester kolsýru ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítró- 
sóderivötum ...............2..20 0 
Ester annarra ólífrænna sýrna (þó ekki af hydrógenhalógenídum) 
ásamt söltum og halógen-, súlfó-, nítró- og nítrósóderivötum .. 

IX. Köfnunarefnissambönd. 

Amín .........0200 0 

Amín (einföld eða samsett) mynduð úr atómhópum með súrefnis- 
atómum að einhverju leyti .............%20. 000... 

Kvaterner ammóníumsölt og hydroxyd; lesítín og önnur fosfór- 
amímólípíd ............2.00.200 0. enn 
Amíd ......... FUF RU RIÐ 

Imíd og imín ...........0.02 00 

Nítæil ...............0.0.0 0 

Díazó-, azó- og azoxydsambönd ..............0000.. 0... 000... 

Láfrænir derivatar af hydrazíni og hydroxylamíni .............. 

Sambönd með annars konar atómhópum, sem að einhverju leyti 
eru úr köfnunarefni ...........0..0..0000. 0000 

X. Ólífræn-lífræn sambönd og mishringliða sambönd. 

Lífræn brennisteinssambönd ...................... FRIÐ 

Lífræn arsensambönd ...............022. 00... nn 

Lífræn kvikasilfursambönd ................0000 00... nn 

Önnur ólífræn.lfræn sambönd ............0......00 

Mishringliða (heteróeyclísk) sambönd; núkleinsýrur ............ 
Súlfónamíd ................2..0... ns 

Tollskrár- 
tollur 

189, 

00 13%
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29.38 

29.39 

29.40 

29.41 

29.42 

29.43 

29.44. 
29.45 

00 

00 

0l 

09 

00 

00 

00 

00 
00 
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XI. Próvítamín, vítamín, hormón og enzym, náttúrleg eða tilbúin. 

Próvítamín og vítamín, náttúrleg eða tilbúin (þar með talin náttúr- 
leg konsentröt), derivatar þeirra notaðir aðallega sem vítamín, og 
blöndur þessara efna, einnig í upplausn ........... IR 
Hormón, náttúrleg eða tilbúin, og derivatar þeirra, notaðir aðal- 

lega sem hormón ............02..20.0..00 nn 

Enzym: 
Ostahleypir .......00.00.0 0 

Enzym (önnur en ostahleypir) .......0000000 00 

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

Glykósíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, esterum og 

öðrum derivötum þeirra ...........0..02.0 0000 

Jurtaalkalóíd, náttúrleg eða tilbúin, ásamt söltum, eterum, 

esterum og öðrum derivötum þeirra ........................ 

XIII. Önnur lífræn sambönd. 

Sykur, kemískt hreinn, nema sykrósi, glúkósi og laktósi; sykur- 
eterar og sykuresterar og sölt þeirra, nema vörur í nr. 29.39, 

20.41 og 20.A2 .......00000 0000 

Antibíótika FIRIR 

Önnur lífræn sambönd ............0.0000000... 0 

. febrúar 1970. 

Tollskrár- 
tollur 

18% 

18% 
10% 
18% 0 

18%, 
18% 

Efta- 
tollur
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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 lyf til að koma í veg fyrir 

sjúkdóma. 
Í samræmi við ofan nefndar ákvarðanir og ákvarðanir í d-lið 3. athugasemdar 

skoðast eftirgreindar vörur: 

A. Sem óblönduð framleiðsla: 

1. Óblönduð efni leyst upp í vatni. 

2. Allar vörur, sem teljast til 28. og 29. kafla. 

3. Einfaldir plöntuextraktar, sem teljast til nr. 13.03, enda hafi ekki verið frekar 

að þeim unnið en að gera styrkleika þeirra afmældan eða leysa þá upp, og 

skiptir þá ekki máli, hvert upplausnarefnið er. 

B. Sem blönduð framleiðsla: 

1. Hlaupkenndar upplausnir og jafnblöndur (þó ekki hlaupkenndur brennisteinn). 

2. Plöntuextraktar unnir úr blöndu af efnum úr jurtaríkinu. 

3. Sölt þurrkuð úr ölkelduvatni að nokkru eða öllu leyti. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vatn frá eimingu rokgjarnra olía úr jurtaríkinu og vatnsupplausnir slíkra olía til 

lækninga (nr. 33.05). 

b. Tannkrem, einnig þótt það sé blandað efnum til að lækna eða koma í veg fyrir 

sjúkdóma (nr. 33.06). 

c. Lyfjasápa hvers konar (nr. 34.01). 

3. Til nr. 30.05 telst einungis: 
a. Dauðhreinsað girni (catgut) til læknisaðgerða og annað dauðhreinsað efni til 

notkunar í sama skyni. 
b. Dauðhreinsað laminaria og laminariastifti (parastifti). 

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. 

9 

  

e. Sement til tannviðgerða og annað tannfyllingarefni. 

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

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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

extraktar af kirtlum eða öðrum Mffærum 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 ..........0...02000 00 0ns nr 15% 

30.02 00  Antísera, bóluefni, toxín og hreinræktaður sýklagróður (hér með 

talinn smáverugróður, sem komið getur af stað gerjun, þó ekki 

ger) ásamt öðrum þess konar vörum .........0...00..0....... 15%
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

30.03 Lyf, einnig til dýralækninga: 
ol Sælgæti (medicated sweets) ..............00. 0000... 10% 
09 Átinað ......200000 15%, 

30.04 00  Vatt, bindi og aðrar þess konar vörur (t. d. sáraumbúðir, hefti- 
plástur, bakstrar) gegndreyptar með efnum til lækninga eða í smá- 
söluumbúðum, sem bera þess greinileg merki, að um vörur til 
lækninga sé að ræða (að undanteknum vörum nefndum í 3. lið 
athugasemdanna við þennan kafla) ..................0....... 35% 

30.05 00 Aðrar vörur til lækninga ...............0..0000000 000 35%
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31. kafli. 

Áburður. 

Athugasemdir: 

1. Til tollskrárnúmers 31.02 teljast einungis eflirgreindar 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. Natríumniítrat, sem inniheldur ekki meira en 16.03% af köfnunarefni, miðað við 

þunga. 

Ammóníumnitrat, einnig kemiskt hreint. 

Ammóníumsúlfatnitrat, einnig kemískt hreint. 

Ammóniumsúlfat, einnig kemiskt hreint. 

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

þunga. 

6. Kalsiummagnesíumnitrat, einnig kemískt hreinsað. 

7. Kalsíumevanamid, 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 ammóniumklórídi eða 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. 

Fljótandi áburður úr vatns- eða ammóníakupplausn ammóníumnitrats eða þvag- 

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

a 
Á
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2. Til nr. 31.03 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki mótaðar eða í 

smásöluumbúðum eins og lýst er í nr. 31.05: 

A. 

C. 

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 þríföld). 

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: 

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

2. Óhreinsuð kalíumsölt fengin sem úrgangur við framleiðslu á sykurrófnamelassa. 

3. Kalíumklórid, einnig kemískt hreint (þó ekki vörur nefndar í 6. málsgr. c). 
4. Kalíumsúlfat, sem inniheldur í mesta lagi 52% K:0 miðað við þunga. 

5. Kalíummagnesíumsúlfat, sem inniheldur í mesta lagi 30% KO 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. 

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

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

við þurrefni efnisins. 

6. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dýrablóð, er telst til nr. 05.15. 

b. Aðgreind, kemískt skilgreind sambönd (þó að undanteknum efnum þeim, sem 

nefnd eru í málsgreinunum 1A, 2A, 3A og 4). 
c. Ræktaðir kalíumklórídkristallar (aðrir en til ljóstækniáhalda), sem vega a. m. k. 

2% g hver (nr. 38.19), en efni til ljóstækniáhalda úr kalíumklóridi teljast til 

  

nr. 90.01. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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 köfnunar- 
efnisáburður: 

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

21 Kalkammonsalipétur .........000.00. 0... 0 
22 Kalksaltpétur (kalsíumnítrat) ..................00.0.... 0 
23 Tröllamjöl (kalsíumeyanamíd) .........0.0.0000.0.. 0 
29 Annars „0... 0 

31.03 Fosfóráburður úr steinaríkinu eða kemískur: 
10 Tómasgjall (thomasfosfat) ........0 0 

Ánnar fosfóráburður : 
21 Súperfosfat ...........000 0 0 
29 Áars „0... 0000 0 

31.04 Kalíáburður úr steinaríkinu eða kemískur: 
10 Kalísölt óhreinsuð, náttúrleg ................ 0 

Annar kalíáburður : 
21 Kalíumklóríd .........0.0..... 00. 0 
22 Kalíumsúlfat .........)).....0 0... 0 
29 Annars „2... 0 

31.05 Annar áburður; hvers konar áburður, sem telst til þessa kafla og er 
mótaður í töflur eða svipað form, eða er í svo smáum umbúðum, að 

hvert stykki vegi 10 kg eða minna brúttó: 
01 Nítróphoska .......0...0%20.0000 00 0 
02 Áburður í smásöluumbúðum 10 kg eða minni, svo og áburður 

í töflum 0. þh. 22.00.0000 40% 
09 Annars ...........2 0. 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 telst ekki: 

a. Aðgreind, kemiskt skýrgreind frumefni og sambönd (þó ekki þau efni, sem teljast 

til nr. 32.04 eða nr. 32.05, ólífræn ljósnæm efni í 32.07 ásamt uppleysanlegum 

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

b. Tannöt og aðrir tanninderivatar þeirra efna, sem teljast til nr. 29.28—-29.42, 29.44 
eða 35.01—35.04. 

Til nr. 32.05 teljast blöndur ætlaðar til framleiðslu á azólitarefnum á spunatrefjum 

gerðar úr diazÓníumsöltum og tengiliðum til myndunar litarefnisins og haldið með 

sérstökum efnum í óbreyttu ástandi. 

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

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

og sé framleiðslan ætluð til blöndunar í plast, gúmmí og önnur þess konar efni í 
litunar skyni eða til tilbúnings á litum til prentunar á vefnaði. Til þessa númers 

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

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

í nr. 39.01—-39.06, í rokgjörnum lifrænum 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 slíka 

vatnsliti. 

Með prentþynnum, sem teljast til nr. 32.09, er einungis átt við slík efni eins og þau 

sem notuð eru til prentunar, t. d. gyllingar á bókbandi og prentunar á hattböndum 
og gerð eru með þeim hætti, er hér segir: 

a. Þunnar arkir úr málmdufti (einnig góðmálmum), sem haldið er saman með lími, 
gelatini eða öðru bindiefni. 

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

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

32.01 00  Sútunarefnaextraktar úr jurtaríkinu ....................00... 0 
32.02 00  Sútunarsýrur (tannin), þar með talið galleplatannín dregið út með 

vatni, ásamt söltum þeirra, eterum, esterum og öðrum derivötum 0 

32.03 00 Tilbúin sútunarefni, einnig blönduð náttúrlegum sútunarefnum; 

tilbúinn bæs til sútunar (t. d. enzym-, pankreas- eða gerlabæs) 0 
32.04 Litarefni úr jurtaríkinu (þar með taldir viðarlitarextraktar og aðrir 

litarextraktar úr jurtaríkinu, þó ekki indígó) eða úr dýraríkinu: 
0l Barkarlitur (veiðarfæralitur) .......22000000 0... 2% 
02 Bæs ..........20000 00 30%  21% 
09 Önnur 22.00.0000 000 nn 15% 

32.05 00 Tilbúin lífræn litarefni (þar með talin pigmentlitarefni); tilbúnir 
lífrænir, ljósnæmir Litir; bleikjandi lífræn efni, er festast við 

trefjarnar; náttúrlegt indígó ...................0 0000... 15% 
32.06 00 Litlökk (súbstrat pigmemi) ..........00.2200 000... 15% 
32.07 00 Önnur litarefni; ólífrænir, ljósnæmir litir ..................... 15% 
32.08 00.  Tilreidd pigment, tilreidd gruggunarefni og tilreiddir Ltir, smelt 

og annar glerungur, fljótandi, gljáamyndandi efni og önnur þess 
konar framleiðsla, sem notuð er við leirmunagerð, smeltun og
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32.09 

32.10 

32.11 
32.12 
32.13 

0l 
9 
PA 

09 
00 

00 
00 

10 
20 

öd 11. 

glergerð; engober (slips); glerfrit og annað gler sem duft, korn 
eða flögur ...........22.0000020 00 
Lökk, tær eða með pigmenti; distemper, vatnslitir til Htumnar á 

leðri o. þ. h.; málning og lökk; pigment rifin í línolíu, jarðterpen- 
tínu, fernis eða öðrum svipuðum efnum notuðum við framleiðslu á 
málningu; prentþynnur; uppleysanleg LHtarefni mótuð til smásölu 
eða í smásöluumbúðum: 

Blakkfermis ........0...0... nn 
Prentþynnur ......000%%0 000. 
Annars .........00 ns 

Litir til ístmálunar, 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 tl ...... 
Þurrkefni ...............00000 0000 
Kítti, spartl og önnur fylli- eða þéttiefni; ágræðslukvoða ....... 
Blek, prentlitir og aðrir þess konar Litir: 

Prentlitir ........... 0. 

febrúar 

Tollskrár- 
tollur 

20% 

35% 
30% 
60% 

359, 
35% 
60% 
10% 
50% 

1970. 

Efta- 
tollur 

25% 

40% 

25% 
40%
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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. Terpentinolia og önnur efni, sem teljast til tollskrárnúmers 38.07. 

Nr. 1. 

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 

33.02 
33.03 

33.04. 

33.05 

33.06 

00 

00 
00 

01 
02 
03 
09 
00 

0l 

02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

  

Rokgjarnar olíur (einnig terpensnauðar), fljótandi eða fastar; 
FESIMÓÁÁ ..........2.00200 0200 
Terpenríkar aukaafurðir af rokgjörnum olíum ..........00.... 
Konsentröt af rokgjörnum olíum í feiti, órokgjörnum olíum, 
vaxi eða öðru þess háttar, fengin með enfleurage eða maceration 
Blöndur af tveim eða fleiri ilmandi efnum (náttúrlegum eða til- 
búnum) og blöndur (þar með taldar alkóhólupplausnir) að megin- 
efni úr einu eða fleiri þessara efna, enda sé um að ræða hráefni til 
ilmvatnsgerðar, matvæla. eða drykkjaframleiðslu eða annars iðn- 
aðar: 

Bragðbætandi efni tiliðnaðar ........00000000. 0... 02... 

Tlmefni til iðnaðar 
Bökunardropar 
Annað .......0000000 nr 

Vatn frá eimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir slíkra olía, 

einnig þótt nota megi tillækninga ............0.0000.0...0... 
Ilmvötn, hreinlætis- og snyrtivörur: 

Hárliðunarvökvar, hárliðunarduft, hárlakk, hárlitir, hár- 

þvottalögur (shampoo) og önnur hársnyrtiefni .......... 
Andlitsduft .........02.00000 000 

Húðkrem og húðolía 
Ilmvötn .......00.2000 nn 

Naglasnyrtiefni 
Rakkrem ........00000000 00. 
Tannsnyrtiefni 
Varalitur 
Annað 

Tollskrár- 
tollur 

30% 
30% 

30% 

Efta- 
tollur
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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, rakkrem og hárþvottaefni, enda þótt vörur þessar séu gerðar að ein- 

hverju leyti úr sápu eða lífrænu yfirborðsvirku efni (nr. 33.06). 

2. Til nr. 34.01 telst einungis sápa, sem leysist upp í vatni, einnig þótt í hana sé 
blandað öðrum efnum (t. d. sótthreinsandi efnum, slípiefnum, fylliefnum eða lyfjum). 

3. Sem olíur unnar úr jarðolíu eða olíur unnar úr tjörnkenndum efnum í nr. 34.03 skoð- 
ast 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). 

C. Vaxkenndar blöndur, sem eru ekki jafnblandaðar og innihalda ekki upplausnar- 
efni, gerðar að meginstofni úr einni eða fleiri vaxtegundum og innihalda auk 
þess feiti, harpix, steinefni eða annars konar efni. 
Til þessa númers telst ekki: 

a. Vax það, sem telst til nr. 27.18. 
b. Óblandað vax úr dýra- eða jurtaríkinu, sem einungis hefur verið litað. 
  

Tollskrár- Efta 
tollur tollur 

34.01 Sápa einnig lyfjasápa: 
01 Blautsápa .........0.......... 00. 80%  55% 
02 Handsápa (toiletsápa) .............0...0...0 80% 55% 
03 Raksápa ..................000 000 80% 55% 
04, Sápa, föst, til þvotta og hreingerninga (önnur en sú, sem 

telst til nr. 34.01.02 og nr. 34.01,03) ..........0..... 80%  55% 
05 Sápuspænir og sápuduft .............000.0.000 80% 55% 
09 Lyfjasápa og önnur sápa en sú, sem telst til nr. 34.01.01- 

34,01.05 „lll 80% 55% 
34.02 Lífræn yfirborðsvirk efni; yfirborðsvirkar efnablöndur, þvotta- og 

ræstiefni, einnig þótt þau innihaldi sápu: 
01 Þvottaduft, einnig þótt það innihaldi sápu ............... 80%  55% 
02 Efnivörur til sútunar og málningargerðar ................ 20%, 
09 Lífræn yfirborðsvirk efni, yfirborðsvirkar efnablöndur, 

þvotta- og ræstiefni (þó ekki þvottaduft), einnig þótt þau 
innihaldi sápu ..............0...0 000... 80% 55% 

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 tjörukenndum efnum ....................... 2% 

34.04 00  Tilbúið vax (þar með talið vax leysanlegt í vatni), vaxblöndur, 
sem hvorki eru jafnblandaðar né innihalda upplausnarefni ...... 20%
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34.05 

34.06 
34.07 

0l 

02 

03 

04 

09 

00 

00 

Fægi- og gljáefni fyrir skófatnað, húsgögn, gólf eða málma, 
ræstiduft og aðrar þess konar vörur, þó ekki vaxblöndur, sem 
teljast til nr. 34.04.00: 

Bón alls konar 
Ræstiduft ...........0..0.00 0000 
Skóáburður og leðuráburður 
Slípimassi 
Annað 

Sterín-, paraffín- og vaxkerti ásamt öðrum þess konar vörum .. 
Mótunarefni (þar með talin mótunarefni ætluð börnum til dægra- 
styttingar og samstæður af mótunarefni); vax og annað mótunar- 
efni til tannviðgerða í plötum, stöngum, skeifulaga eða öðruvísi í 
lögun 

Tollskrár- 
tollur 

55%, 

A8



öð 11. febrúar 1970. 

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 gelatini (49. kafli). 

35.01 
35.02 
35.03 

35.04 

35.05 

35.06 

00 

00 

0l 
09 
00 

00 

01 

09 

Kaseín, kaseínöt og aðrir kaseinderivatar, kaseinlím ........... 
Albúrmín, albúmínöt og aðrir albúmínderivatar ..............., 

Gelatín (þar með talið gelatín í ferhyrndum plötum, einnig þótt 

þær séu litaðar eða unnar á yfirborðinu) og gelatínderivatar; lím 
unnið úr beinum, húðum, sinum eða öðru þess háttar, fiskilím; 

matarlím: 
Lím annað en matarlím ........02.00%0000 nn. 

Annað .......0220000 0 

Pepton og önnur próteín og derivatar þeirra; húðaduft, einnig 
þótt það hafi krómsaltameðferð ................0...0 
Dextrín og dextrínklístur; uppleysanleg eða brennd sterkja; sterkju- 
klístur ..........00.0.00 00. 

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 1 kg .........%%2000n 
Annars .......0.000 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur 

21% 

30%, 
21%
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36. kafli. 

Sprengiefni; flugeldar og skrauteldar; eldspýtur, kveikilegeringar 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki aðgreind, kemískt skýrgreind efni önnur en þau, sem 

nefnd eru í a- og b-lið 2. athugasemdar þessa kafla. 

2. Til nr. 36.08 telst einungis: 

a. Metaldehyd, hexametylentetramin og önnur þess konar efni, enda séu þau mótuð 

(t. d. í töflur, stengur eða á annan svipaðan hátt) og ætluð til notkunar sem 

eldsneyti, enn fremur eldsneyti að meginefni úr alkóhóli og annað svipað tilbúið 

eldsneyti sem fast efni eða deig. 

Fljótandi eldsneyti (t. d. benzin) til notkunar í kveikjara, enda sé það í hylkjum, 

er ekki taka meira en 300 cmð. 

b. 

36.01 
36.02 
36.03 
36.04 

36.05 
36.06 
36.07 
36.08 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

Púður .......... 

og tiltekin eldfim efni. 

c. Bik- og harpixblys, eldkveikjarar og aðrar þess konar vörur. 

Sprengiefni tilbúin til notkunar, þó ekki púður ................ 

Kveikiþráður, sprengiþráður ..............02..0.0. 0... 
Hvellhettur og önnur þess konar kveikiefni til notkunar við 

sprengingar ..... 
Flugeldar, skrauteldar og aðrar þess konar vörur .............. 
Eldspýtur (þó ekki bengalskar eldspýtur) .............0....... 
Ferró-ceríum og aðrar kveikilegeringar, einnig mótaðar ........ 
Önnur eldfim efni 

Tollskrár- 
tollur 

18% 
35% 
35% 

Nr. 1. 

Efta- 
tollur
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37. kafli. 

Vörur til ljósmynda- og kvikmyndagerðar. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki afklippur eða úrgangur. 

2. Til nr. 37.08 telst einungis: 

a. Blönduð kemisk efni til ljósmyndagerðar (t. d. 

ljósmyndagerð. 

3701 

37.02 

37.03 

37.04 

37.05 

37.06 

37.07 

37.08 

kallarar, festingar- og blæbreytingarsölt). 

b. Óblönduð kemísk 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 

01 
09 

0l 
02 
09 
00 

00 

ol 
09 
00 

00 

00 

Ljósnæmar plötur og blaðfilmur, ólýstar, úr hvers konar öðru 
efni en pappír, pappa eða vefnaði: 

Röntgenfilmur og -plötur, ólýstar ....................... 
Aðtar „00... 

Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, einnig gataðar: 

Röntgenfilmur .......0..0)00000 00 
Kvikmyndafilmur .......0.0.00. 
Áðtar 2... 

Ljósnæmur pappír, pappi eða vefnaður, lýstur eða ólýstur, en 
ekki framkallaður ...................... 00. 
Ljósnæmar plötur og filmur, lýstar, en ekki framkallaðar, negatív 
eða póÓsitíy ...........00002.0 000 
Plötur og filmur, einnig gataðar (aðrar en kvikmyndafilmur), lýstar 
og framkallaðar, negatív eða pósitív: 

Filmur með lesmáli ..............0......0 
Áað .........000 0 

Kvikmyndafilmur einungis með hljómbandi, lýstar og framkall- 
aðar, negatív eða pósitívy .............0....0.000000 000... 

Aðrar kvikmyndafilmur, með eða án hljómbands, lýstar og fram- 
kallaðar, negatív og pósitív ........................... 1 kg 
Kemísk efni til ljósmyndagerðar (þar með talið leifturduft) 

ljósnæmar jafnblöndur, fram- 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

30%, 
359, 

30% 
35% 

359,
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38. kafli. 

Ýmis kemísk efni. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 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 

í sama skyni (nr. 38.17). 

4. Efni nefnd í a-, c-, d- eða f-lið 2. athugasemdar hér að neðan. 

b. Lyf (nr. 30.03). 

2. Eftirtaldar vörur teljast til nr. 38.19 og einskis annars númers: 

a. Ræktaðir kristallar (aðrir en til ljóstækniáhalda) úr magnesíumoxydi eða úr 

halógenidum alkalímálma eða jarðalkalímálma, enda vegi hver kristall a. m. k. 

2% g. 

b. Fúsilolía. 
c. Blekeyðandi efni í smásöluumbúðum. 

d. Leiðréttingalakk í smásöluumbúðum fyrir fjölritunarstensla. 

  

e. Bræðanlegir leirmunir til hitamælinga (t. d. segerkeilur). 

f. Gips sérstaklega tilreitt til notkunar við tannviðgerðir. 
g. Blönduð alkyl mjög lágt pólymeriseruð. 

Tollskrár- rt 
tollur tollur 

38.01 00.  Tilbúið grafít; hlaupkennt (colloidal) grafít annað en jafnblöndur 
þess í olíu ..........0...0000 0000 25% 

38.02 00  Dýrakol (t. d. beinsverta, fílabeinssverta), einnig notuð ......... 25%, 
38.03 00  Ávirk kol (aflitandi, afskautandi eða aðsogandi), ávirkt kísilgúr, 

ávirkur leir, ávirkt alúmíngrýti (bauxite) og önnur ávirk náttúrleg 
steimefni ...............00000 00 25% 

38.04 00 Gasvatn og notaður gashreinsumarleir ........................ 25% 
38.05 00  Tallolía (tallsýra) ...........0..%..0. 0000 nr 25% 
38.06 00  Innsoðinn súlfitlútur .................2000000 0000. 25% 
38.07 00  Terpentínuolía og önnur upplausnarefni úr terpenum framleidd 

með eimingu eða annarri aðferð úr viði barrtrjáa (t. d. balsam-, 
trjá- og súlfatterpentína), óhreinsað dípenten, óhreinsað eymen, 
„pie 0... 25%, 

38.08 00  Kólófóníum og harpixsýrur ásamt derivötum þeirra (þó ekki 
harpixesterar, er teljast til nr. 39.05), harpixkjarni (pínólín) og 
harpixolíur ...........0.00.0.20002 000 25%, 

38.09 Viðartjara; viðartjöruolíur (þó ekki upplausnarefni og þynnar, er 
teljast til nr. 38.18); viðarkreósót, óhreinsað metanól, acetónolía: 

01 Metanól óhreinsað .........0.02000000. 000 25% 
02 Acetónolía .......0..000 000 25% 
09 Annað .......00..000 nn 25% 

38.10 00  Bik úr jurtaríkinu hvers konar; bruggarabik og annað þess konar 
að meginefni úr kólófóníum eða biki úr jurtaríkinu; kjarnabindi- 
efni (fyrir mótasand) að meginefni úr harpixefnum „........... 25%



38.11 

38.12 

38.13 

38.14 

38.15 
38.16 
38.17 

38.18 
38.19 

01 

02 

09 
00 

ol 
09 
00 

00 
00 
00 

00 
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Sótthreinsandi efni, efni til varnar gegn og til útrýmingar á skor- 
dýrum, sveppum og illgresi, efni til að hindra spírun, rottueitur og 
önnur þess konar efni, enda séu þau í smásöluumbúðum, séu 
blöndur efna eða tilreidd sem sérstakar vörur til notkunar í ofan 
nefndu skyni (t. d. bönd, kveikir eða kerti blönduð brennisteini, 

flngnaveiðarar): 
Baðlyf, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðu- 
MEYLISINS ......000000 nasa 
Efni til að hindra spírun eða til eyðingar illgresis, eftir 
nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins . 
Amnað 22... 

Steining, bæs og annað þess konar til notkunar í pappírs-, vefn- 
aðar- eða leðuriðnaði og skyldum iðngreinum ................. 
Bæs fyrir málma, bræðsluefni og önnur hjálparefni til notkunar við 
lóðun málma og logsuðu, lóð- og logsuðuduft ásamt lóð- og log- 
suðupasta úr málmi og öðrum efnum: efni til að þekja eða fylla 
logsuðu- eða rafsuðuþráð: 

Lóðningar- og logsuðuefni ..........20220 0000. 0 0... 
Annað 20... rns 

Efni til varnar banki í vélum, oxyderingu, tæringu eða harpix- 

myndun, efni til aukningar á þykkt smurolíu og önnur svipuð efni 
til blöndunar í jarðolíu ...........2222000 000... 
Efni til hvatningar vúlkaniseringar .......................... 
Efni til ræktunar smáverugróðurs ................0..0..... 
Blönduð efni og hleðslur til að slökkva eld; eldslökkvandi efni í 
hylkjum fyrir slökkvitæki eða annars konar hylkjum til notkunar 
í sama skymi .................200 000 0.n on 
Blönduð upplausnarefni og þynnar fyrir lakk og annað þess háttar 
Kemísk framleiðsla og fullunnar vörur kemísks iðnaðar og skyldra 
iðngreina (þar með taldar blöndur úr náttúrlegum efnum), úrgangs- 
efni kemískrar framleiðslu og skyldra iðngreina, enda séu vörur 
þessar ekki taldar annars staðar: 

Kemísk framleiðsla : 
Hemlavökvi .......0.0220 00 
Frostlögur ...........0.00 0. 
Sementsteypuþéttiefni ........0..00.00 unnar 
Kol til kolburstagerðar ..........%.000..nnnn nr 
Prófefni (reagenser) .........220000 00. 
Hvatar til iðnaðarframleiðsu .........0200020 00... 
Naftanöt ........0000.020 ens 
Efnivörur til sútunar ............0.00000 00. nn nn 
Önnur 20.00.0000... 

. febrúar 1970. 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur 

(ð 40%
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VI. 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 telst ekki: 

a. Prentþynnur, er teljast til nr. 32.09. 

b. Tilbúið vax, er telst til nr. 34.04. 

c. Tilbúið gúmmí eins og það er skýrgreint í 40. kafla og vörur úr því. 

d. Reiðtygi og aktygi, er teljast til nr. 42.01, handtöskur og annað þess háttar til 

ferðalaga í nr. 42.02. 
e. Efni til körfugerðar, vörur úr því og aðrar vörur úr fléttiefnum, er teljast til 

46. kafla. 
f. Tilbúin spunaefni og vörur úr þeim, er teljast til XI. flokks. 

g. Skófatnaður, höfuðföt, regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, svipur (keyri), blævængir 

og hlutar til nefndra vara og aðrar vörur, er teljast til XII. flokks. 

h. Glysvarningur, er telst til nr. 71.16. 

ij. Vélar, tæki, verkfæri, rafmagnstæki og vörur, er teljast til XVI. flokks. 

k. Hlutar til farartækja, er teljast til XVII. flokks. 

1. 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 n
a
v
0
r
ð
 

og aðrar vörur, er teljast til 98. kafla. 

2. Nr. 39.01 og 39.02 taka einungis til eftirgreindra efna, sem framleidd hafa verið með 

kemískri samsetningu: 

a. Plast, þar með talið gerviharpix. 

b. Sílíkon. 
c. Resól, fljótandi polvísóbútylen 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, 

skal greina: 

a. Fljótandi eða deigkennd efni, þar með taldar jafnblöndur og upplausnir. 

Nr. 

annað 

þess háttar, hlutar til hitabrúsa og annars þess háttar, pennasköft, skrúfblýantar 

er nú 

b. Stykki, klumpar, korn, flögur eða duft, þar með talið pressu- eða úðaduft. 

c. 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 

39.02 

39.03 

10 

21 

Efni orðin til fyrir þéttingu (kondensation), fjölþéttingu (pólykon- 
densation) 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): 

Bindilögur til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins .................0...... 
Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ..... 
Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og 
þræðir .............0 0200 
Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar 
til skósólagerðar .........0..2200000n0 0 
Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 

0,4 mm og þynnra ......0..0020 0000 

Límbönd (tape) ......00000000 000 
Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—2!/, 
mm í þvermál ......0....000 0200 
Afnað .........000 000 

Efni orðin til fyrir pólymerisation og kópólymerisation (t. d. póly- 
etylen, pólytetrahalógenetylen, pólyísóbúten, pólystyren, póly- 
vínylklóríd, pólyvínylacetat pólyvínylklórídacetat og aðrir póly- 
vínylderivatar, pólyacrylsýru- og  pólymetaerylsýruderivatar, 
kúmarónindenharpix): 

Upplausnir, jafnblöndur, duft, hellur, klumpar og úrgangur: 

Polyethylen ........0..00000 000 
Polystyren ..........22200000 0 
Annað 2... 

Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og 
þræðir ......0..00022 00 
Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar 

til skósólagerðar ..............0000. 0000 
Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 
0,4 mm og þynnra .....0.0..000 0000 
Límbönd ...........2.00. 0000. 
Gólfdúkur og gólfflísar ............0.00000 000. 
Plötur til myndamótagerðar ..........00000000 00 
Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—2!/, 
mm í þvermál ........0.0.0 000 
Annað .......00.00 00. 

Endurunninn sellulósi, sellulósanítrat, sellulósaacetat og önnur 

sellulósaester, sellulósaeter og aðrir kemískir derivatar sellulósa, 
einnig blandað mýkiefnum (t. d. collodíum og celluloid); vúlkan- 
fíber: 

Vúlkanfíber ..........2..00000 0. 
Annað: 

Bindilögur til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu 
og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...............0..... 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur 

#) 
30%
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39.04. 

39.05 

39.06 

39.07 

03 

09 

ol 
02 

03 
04. 

09 

01 
02 

09 

3l 
32 
33 
34. 
35 

36 
31 

38 
39 

Upplausnir óunnar, duft, hellar, klumpar og úrgangur ..... 
Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og þræðir 
Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar 
til skósólagerðar .............00000 000. 
Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 

0,4 mm og þynnra .......2202000 nn 

Límbönd ........000002 000 
Handfæralínur ár syntetiskum efnum (monofilament), 1—2!/, 
mm í þvermál ...........00000 00 
Annars .......200 nn 

Hert próteín (t. d. hert kaseín og hert gelatín): 
Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ..... 

Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur, þræðir, 
blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 

0,4 mm og þynnra ........000000.0 00 
Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—2!/, 
mm í þvermál ...........00000 0 
Annað 22.00.0020... 

Náttúrlegt harpix ummyndað með bræðslu (t. d. bræddur kópall), 
gerviharpix orðið til fyrir estrun á náttúrlegu harpix eða harpix- 
sýrum (harpixester), 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., ómynstrað og óáletrað 
0,4 mm og þynnra .......000000.0 00. 

Límbönd ........220000 senn 
Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—2!/, 
mm í þvermál ........0.2000000 00 
Annað .....0000ssesss sr 

Önnur fjölhlutaefni með háum sameindaþunga, gerviharpix og 
plast, alpínsýra ásamt söltum hennar og esterum; Mnoxyn: 

Upplausnir óunnar, duft, hellur, klumpar og úrgangur ..... 
Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur, þræðir, 
blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 
0,4 mm og þynnra ......0.00220000. ern 
Annað .......020.n nn 

Vörur úr efnum, sem teljast til nr. 39.01-39.06: 
Netjakúlur og netjakúlupokar, nótaflotholt .............. 
Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar ...................... 
Lóðabelgir .........02200000000 eens 
Vörur til hjúkrunar og lækninga ........0..0.... 0000... 
Björgunar- og slysavarnatæki, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 
Mjólkurbrúsar 10 lítra og stærri ...........0.0.00000000.. 
Pípuhlutar (fittings), svo og pípu- og vélaþéttingar og hlið- 
stæðir smáhlutir til véla ...........0.220. 000... 
Boltar, rær, undirlög (skinnur) 0. þh. ....0...000000.00.. 

Vatnsfergingarútbúnaður ............000000 0. 0. nn... 

Tollskrár- 
tollur 

15%, 
25% 

4% 

4% 

4% 

A9
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Geymar, ker og önnur stór ílát með yfir 300 lítra rúmtaki .. 
Skermar og hjálmar fyrir götuljósker ...............0.... 
Flúrskinslampar ...........200. 0000 eens 
Lampar, lampaskermar og lýsingartæki ót.a. ............ 
Umbúðakassar úr plasti, að rúmmáli 0,01 mö og stærri 
Flöskur, krukkur, dósir, tappar og hettur, svo og brúsar, ót. a. 
Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........0.0020000....0... 
Verkfæri, Ót. a. .......000000 00. 

Pokar, Ót. a. .......0000.sn ss 

Hreinlætistæki ..........0.0...000222 0 
Dúkar og þynnur, tilsniðið til fataframleiðslu o. þ. h. ...... 
Fatnaður ........000..0 00 
Búsáhöld, þar á meðal brúsar minni en 10 lítra ........... 

Tilbúin hús og mannvirki og húshlutar, eftir nánari skýrgrein- 
ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................. 
Veggplötur, formsteyptar ........0.020.00 0. 

Úraglös og úraarmbönd ........0.0000.00 0000... 
Rúður ..........000%%0 000 
Niðurskornar gervibeitur til handfæraveiða í sjó .......... 
Mjólkurumbúðir, þar með talið kassar um mjólkurflöskur, 
eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 
Smávarningur og annað þess háttar, úr plasti, til að búa, slá 

eða leggja með ýmsa hluti, snagar, fatahengi, hilluhné og 
annað þess háttar ....... ARNARS 
Girðingastaurar ......00.......00 000 
Kúplar og glös fyrir siglingaljós og duflaljósker ........... 
Skrautvörur .....0.00.00%. nn 
Burstahausar úr plasti ..............000.00 00... 
Bólur til gangbrautamerkinga .........000000.......... 
Töskuhandföng .......0.0000000 0. 
Aðrar vörur úr plasti ..........0.0.... 0... 

. febrúar 1970. 

Tollskrár- 
tollur 

35% 
35% 
10% 
90% 
40% 

40% 

25% 
25% 

40% 
80% 
65%, 
65% 

100%, 

40% 
40% 
50% 
50% 

0/ 40), 

Efta- 
tollur 

50% 

30% 

30% 

30%, 

45% 
45% 
10% 

50%
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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 gúmmis (kátsjúks), balata, 
gúttaperka og þess háttar náttúrlegs gúmmiís, gervigúmmiís, faktis framleidds úr olíum 
og til þessara vörutegunda endurunninna. 

2. 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 vélreimar, færi- eða lyftibönd eða 
reimar, úr gúmmíkenndu prjónuðu eða hekluðu efni, sem telst til nr. 40.10); aðrar 

teygjanlegar spunavoðir eða vörur úr þeim. 

Slöngur úr spunaefnum og áþekkar leiðslur úr spunaefni, þaktar eða fóðraðar með 
gúmmíi að innanverðu (nr. 59.15). 
Ofin spunaefni, gegndreypt, þakin eða límd saman með gúmmíi (nema vörur, er 

teljast til nr. 40.10), ef 

1. þunginn er 1% kg/m? eða minna, eða 
2. þunginn er yfir 1% kg/m? og í vörunni er yfir 50% af vefnaðarefnum miðað 

við þunga. 

Einnig vörur úr þessum efnum. 

Flóki, gegndreyptur eða þakinn með súmmii, ef spunaefnin eru yfir 50% af þunga 
vörunnar; einnig vörur úr slíkum efnum. 
Trefjadúkur, gegndreyptur eða þakinn með gúmmii, eða með gúmmí sem bindi- 
efni, hver sem þyngdin er á hvern fermetra, og vörur úr honum. 

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 gúmmíi, 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. 

3. Til þessa kafla teljast ekki heldur eftirtaldar vörur: 

a. 
b. 
c. 

d. 

e. 

f. 

Skófatnaður, hlutar til hans og aðrar vörur, er teljast til 64. kafla. 

Höfuðfatnaður, þar með taldar baðhettur, og hlutar til hans, sem teljast til 65. kafla. 

Harðgúmmíhlutar til véla, áhalda og verkfæra, svo og aðrar þær vörur til raf- 
magnsiðnaðar, sem teljast til XVI. flokks. 

Vörur, sem falla undir 90., 92., 94. eða 96. kafla. 

Leikföng, leiktæki, íþróttatæki og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla, nema íþrótta- 

hanzkar og vörur, er teljast til nr. 40.11. 

Hnappar, greiður, pipumunnstykki, pennasköft og aðrar vörur í 98. kafla. 

4. Orðið gervigúmmií í 1. athugasemd hér að ofan og í nr. 40.02, 40.05 og 40.06 tekur til: 

a. Ómettaðra tilbúinna efna, sem með herzlu með brennisteini, selen eða tellúr má óaf- 

máanlega breyta í efni, sem ekki sveigjast, og sem má eftir beztu vúlkaniser- 
ingu (og án blöndunar annarra efna, svo sem mýkingarefna og styrkjandi fylli- 
efna, sem ekki eru nauðsynleg til að mynda þverbindingu) mynda ósveigjanleg 

efni, sem við 15“ til 20* 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 sina, draga sig saman innan tveggja tíma þannig, að þau verða ekki yfir 
1% sinnum upphafleg lengd sin. 

Til slíkra efna teljast pólyisoprene (CIS), pólybútadien, pólyklórbútadien
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(GRM), pólybútadien-styren (GRS), pólyklórbútadien-acrylónitril (GRN), póly- 
bútadien-acrylónitril (GRA) og bútylgúmmi (GR). 

b. „Thioplasts“ (GRP). 

c. Náttúrlegt gúmmí breytt við samruna eða blöndun við gerviplast, enda uppfylli 
það þau skilyrði varðandi vúlkaniseringu, teygjanleika og samdráttarhæfni, sem 

um getur í a að ofan. 

5. Til nr. 40.01 og 40.02 telst ekki: 
a. Náttúrlegt og tilbúið gúmmilatex (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. Gúmmí, 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. 

6. Þráður, sem er úr toggúmmii einu og er yfir 5 mm í þvermál, telst til nr. 40.08, og 
skiptir lögun þverskurðarins ekki máli. 

7. Til nr. 40.10 teljast vélareimar og færibönd úr spunaefnum, sem eru gegndreypt, 

yfirdregin, yfirlögð eða límd saman með gúmmíi, eða gerð úr spunagarni — ein- 
þráða, fleirþráða eða með kaðalgerð — gegndreyptu eða þöktu gúmmii. 

8. Í nr. 40.06 telst forvúlkaniserað gúmmiílatex vera óvúlkaníserað gúmmiílatex. 
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 
vúlkaníserað gúmmí, einnig þótt þær hafi ekki verið vúlkaníseraðar. 

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 
í rétthyrnd stykki og ekki frekar unnin. 

Orðin stengur og prófílar í nr. 40.08 og orðin stengur, prófílar og pípur í ur. 
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. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

1. Hrágúmmií. 

40.01 Náttúrlegt gúmmiílatex, einnig blandað tilbúnu gúmumílatexi; for- 

vúlkaniserað náttúrlegt gúmmílatex; náttúrlegt gúmmí, balata, 
gúttaperka og áþekk náttúrleg teygjanleg efni: 

ol Latex, fljótandi, duft eða deig, einnig stabilíserað ......... 21% 

02 Plötur, sem bera það með sér, að þær séu sérstaklega unnar 

til skósólagerðar ...........00000.00. eens 10% 
09 Annað ........00000.000 00 21%, 

40.02 Tilbúið gúmmílatex; forvúlkaníserað tilbúið gsúmmílatex:; gervi- 
gúmmí; faktis unnið úr olíum: 

0l Gervilatex, fljótandi eða duft, einnig stabilíserað .......... 21% 

09 Annað ........2..00.ssns sr 21% 
40.03 00  Endurunnið gúmmí ...........0000000 00 nns renn 25%
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40.04 

40.05 

40.06 

40.07 

40.08 

40.09 

40.10 
40.11 

40.12 

40.13 

00 

0l 

09 
00 

00 

ol 

02 
03 
09 

01 
09 
00 

0l 
02 
03 
09 
00 

ol 
02 
03 
09 

Urgangur og afklippur af toggúmmiíi: slitnar vörur úr toggúmmíi, 
sem aðeins eru hæfar til endurvinnslu á gúmmíi; duft unnið úr 

úrgangi eða slitnum vörum úr toggúmmíi ...............0.... 

TI. Óvúlkaniserað gúmmí. 

Plötur, þynnur og bönd úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða 

gervigúmmiíi, þó ekki reyktar þynnur eða krepþynnur, sem teljast til 
nr. 40.01 eða 40.02; korn úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða 

gervigúmmiíi tilbúið til vúlkaniseringar; óvúlkaniserað náttúrlegt 
gúmmí eða gervigúmmí, sem fyrir eða eftir útfellingu hefur annað 
hvort verið blandað sóti (með eða án viðbótar af jarðolíu) eða kísil- 
sýru (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 sérstak- 

lega unnin til þess .........2...00000 000. nnnn nn 
Annað ...000.00 

Óvúlkaniserað náttúrlegt gúmmí eða gervigúmmí, þar með talið 
gúmmílatex annars konar lögunar eða í öðru ástandi (t. d. 
stengur, pípur og snið — prófílar —, upplausnir og jafnblöndur); 
vörur úr óvúlkaniseruðu náttúrlegu gúmmíi eða gervigúmmúíi (t. d. 
húðaður eða gegndreyptur spunaþráður; hringir og skífur) ...... 

III. Vörur úr toggúmnúíi. 

Þræðir og snúrur úr toggúmmíi, einnig þakið spunavörum; spuna- 
garn, gegndreypt eða þakið með toggúmmúíi ................... 
Plötur, þynnur, bönd, stengur og þræðir úr toggúmmiíi: 

Úr svampgúmmiíi til skósólagerðar, enda beri varan það með 

sér, að hún sé sérstaklega unnin til þess ..............0.. 
Annað svampgúmmií, þó ekki bönd, stengur og þræðir ..... 

Gólfdúkur ........0.0.0000 nes 
Annað 22... 

Pípur og slöngur úr toggúmmiúíi: 
Pípur og slöngur fyrir háþrýsting, a. m. k. 20 kg/em?... 
Aðrar „02.02.0000 

Vélareimar og færibönd úr toggúmmíi ..............0..00.... 
Hjólbarðar alls konar, skiptanlegir hjólbarðaslitfletir, slöngur og 

felgubönd úr toggúmmiíi, á alls konar hjól: 
Hjólbarðar á bifreiðar og bifhjól, nýir .............2..00. 
Hjólbarðar hvers konar, notaðir ........0.00000.0 0. 0... 

Hjólbarðar á flugvélar ..........2000000 0000. 
Annars 0... 

Vörur úr toggúmmiíi til lækninga og hjúkrunar, einnig að hluta úr 
harðgúmmíi ...........0.22.000nnn renn 
Fatnaður alls konar (þar með taldir hanzkar) og tilheyrandi, úr 
toggúmmíi: 

Kafarabúningur ...........20200 00... 0 nn 
Hanzkar .......2.02000 00... 
Röntgenklæðnaður með blýinnleggi ...........000.00..00. 
ÁAnar 2... 

Tollskrár- 
tollur 

21%, 

Nr. 1. 

Efta- 
tollur 

25% 

45% 
45%
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

40.14 Aðrar vörur úr toggúmmiíi: 
0l Botnrúllur (bobbingar) og trollpokahlífar ........0000.0.. 2% 
02 Björgunartæki, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins .........0.022000.0.2.00 nn 0 
03 Burstahausar ............00.000 0000. 35% 
04 Vélaþéttingar og þéttilistar ...........2.00.00.. 0 25% 

5 Vörur til tækninota, hringir í niðursuðudósir og handverkfæri 25% 
06 Niðurskornar gervibeitur til handfæraveiða í sjó .......... 4% 
07 Vörur sérstaklega til skipa ...........000000000 0... 25% 
08 Hurðir ...........0 00... 30% 
09 Annars 20.00.0000 10% 

IV. Harðgúmmí (ebónít og vúlkanít) og vörur úr því. 

40.15 Harðgúmmií í bitum, plötum, þynnum, böndum, stöngum með hvers 

konar þverskurði (prófílum), pípum og þráðum; úrgangur af harð- 
gúmmíi og duft úr því: 

ol Til skógerðar, enda beri varan það með sér, að hún sé sérstak- 
lega unnin til þess ...........0.00000 0000 15% 

09 Atinað .....2..200000 0 25% 
40.16 Aðrar vörur úr harðgúmmíi: 

01 Til lækninga og hjúkrunar ...........000000 00... 35% 
09 Annars .......0..0000 0. 10%
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VII. flokkur. 

Húðir, skinn, leður, loðskinn og vörur úr þeim; reið- og aktygi; 

ferðabúnaður, handtöskur og ábekk ílát; vörur úr þörmum 

(öðrum en silkiormaþörmum). 

41. kafli. 

Húðir og skinn, óunnið (þó ekki loðskinn), og leður. 

Athugasemdir: 

1. '.il þessa kafla telst ekki: 
a. Afklippur og annar þess háttar úrgangur af óunnum roðum, húðum og skinnum 

(nr. 05.05 og 05.06). 
b. Fuglshamir og hlutar af þeim með tilheyrandi fjöðrum eða dún (nr. 05.07 eða 

67.01). 
c. Húðir eða skinn með hárum, óunnin, sútuð eða unnin (43. kafli). Til nr. 41.01 

teljast þó óunnar húðir eða skinn, með hárum, af nautpeningi (þar með taldir 

vísundar), af hestum og öðrum dýrum af hestaættinni, sauðfé og lömbum (þó 

ekki persían, astrakan, karakúl og áþekk lambskinn, og skinn af indverskum, 

kínverskum, mongólskum og tíbetskum geitum og kiðlingum), svinum (þar með 

moskussvin), hreindýrum, gemsum, gazellum, rádýrum, elgum, krónhjörtum og af 

hundum. 
2. Með leðurlíki er alls staðar í tollskránni aðeins átt við vörur þær, sem teljast til 

41.01 

41.02 

21 

29 
41.03 00 

41.04 00 

nr. 41.10. 
  

Húðir og skinn, óunnin (ný, söltuð, þurrkuð, pækluð eða kölkuð), 
einnig klofin, hér með taldar gærur: 

Húðir af nauipeningi og hestum, þó ekki af kálfum: 
Nautshúðir í botnvörpur, óunnar en saltaðar og/eða blá- 
steinslitaðar ...........2200000.n 0 nn 
Aðrar „22.00.2000 

Kálfsskinn ...............02nnnnn nr 
Geitaskinn og kiðlingaskinn ............02200 00 0n nr 
Sauðskinn og lambskinn með ull .......0...000000 0... 
Sauðskinn og lambskinn ullarlaus ...........200 0000... 
Aðrar húðir og skinn .........22.....0 0 

Leður úr nautshúðum (þar með talið vísundaleður) og leður úr 
hrosshúðum (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06-41.08): 

Kálfsleður ............0 00 
Leður úr nautshúðum ( þó ekki kálfsleður) og leður úr hrosshúðum : 

Í sóla og bindisóla, enda beri varan það með sér, að hún sé 

sérstaklega unnin til þess ........200000..0 00... 
Annað ......2000 nn 

Leður úr sauð. og lambskinnum (þó ekki vörur, sem teljast til 
nr. 41.06-41,08) ............000 00 
Leður úr geitar- og kiðlingaskinnum (þó ekki vörur, sem teljast 
til nr. 41.06-41,08) .........00000 00. n ner 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 

tollur 

0/



ol 
09 
00 
00 
00 
00 

00 

12 ll 

Annað leður (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 41.06-41.08): 
Svínsleður ..........2000000 000 
Leður, ót. a. (þ. á m. fiskroð) ........000000000. 

Þvottaskinn (chamois-dressed lether) ........................ 
Pergamemt .............0.0000 0... 
Lakkleður og gervilakkleður; málmþakið leður ................ 
Afklippur og úrgangur frá leðri, leðurlíki og pergamenti, enda sé 
það ekki hæft til framleiðslu á vörum úr leðri; enn fremur leður- 
dust, leðurduft og leðurmjöl .....................0 0000... 
Leðurlíki að meginstofni úr leðri eða leðurþráðum, í plötum eða 
rúllum .......22...0000 00 

. febrúar 1970. 

Toliskrár- Efta- 
tollur tollur 

14% 
14% 
14% 
14% 
14%
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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. 

þa
 
0
 
0
 

. 

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 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

00  Ak- og reiðtygi (t. d. hnakkar, aktygi, klafar, vagnólar, hnéhlífar), 

úr hvers konar efni og fyrir hvers konar dýr .................. 80%  55% 
00 — Ferðabúnaður (t. d. ferðaskrínur, fataskrínur, hattöskjur, ferða- 

töskur, bakpokar), innkaupatöskur, handtöskur, skólatöskur, 

skjalatöskur, veski, pyngjur, snyrtiskrín, verkfæraskrín, tóbaks- 
pungar, slíður, skrín, öskjur (fyrir vopn, hljóðfæri, sjónauka, 

skartgripi, flöskur, hálsbúnað, skófatnað, bursta) og áþekk ílát, úr 

leðri, leðurlíki, válkanfíber, plastplötum, plastþynnum, pappa eða 
vefjarefnum ..........2000000 er snar 90%  65% 
Fatnaður úr leðri og leðurlíki og það, sem honum heyrir til: 

ol Belti „0... 65%  45% 
02 Hanzkar ........00000000 0000 65% 45% 
03 Úrarmbönd ........0..0.000. sn 50%, 
04 Röntgenhanzkar  ........0.20.000 000. nn 35% 
09 Annar „.....00000000 0 65% 45% 
00 — Vörur úr leðri eða leðurlíki til tækninota ..................... 35% 25% 

Aðrar vörur úr leðri eða leðurlíki: 
ol Leðurrendur til skógerðar, sem bera það með sér, að þær séu 

sérstaklega unnar til þess .............0000 0000... nn... 10% 
02 Töskuhandföng .........2.2200 000... nn 30% 
03 Vörur til lækninga ............000000 00. 35% 
09 Annars „.......000020 000 65%  45% 
00 — Vörur úr þörmum (öðrum en silkiormaþörmum), gullsláttarhimn- 

um, blöðrum eða sinum ............00.00 00 0nn en 65% 
A 10
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43. kafli. 

Loðskinn og loðskinnslíki og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

Með loðskinnum er alls staðar í tollskránni (nema í nr. 43.01) átt við sútaðar eða 

unnar húðir eða skinn með hárum og af alls konar dýrum. 
Til þessa kafla telst ekki: 

a. Fuglshamir og hlutar af þeim með föstum upprunalegum fjöðrum og dún (nr. 
05.07 eða 67.01). 

b. Þær óunnar húðir og skinn með hárum, sem teljast til 41. kafla. 
c. Hanzkar úr leðri og loðskinni eða úr leðri og loðskinnslíki (nr. 42.03). 
d. Skófatnaður, skófatnaðarhlutar og aðrar vörur, er teljast til 64. kafla. 

e. Höfuðfatnaður og hlutar af honum, er teljast til 65. kafla. 
f. Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

Með plötum, krossum o. þ. h. í nr. 43.02 er átt við loðskinn eða hluta af þeim (þó 

ekki skinn, sem „hleypt hefur verið fram“, lengd), sem hafa verið saumuð saman í 
ferhyrning, rétthyrning, kross eða trapizu án annarra efna. Önnur samansaumuð 

loðskinn, sem eru tilbúin til notkunar eða aðeins þarf að skera til fyrir notkun, svo 

og loðskinn og hlutar af þeim, sem eru saumuð saman sem fatnaður, fatahlutar, annað 

er fatnaði heyrir til, eða frá er gengið sem annarri vöru, telst til nr. 43.03. 

Fatnaður og annað, er honum heyrir til (þó ekki það, sem nefnt er í 2. athugasemd 

hér að framan), sem hefur verið fóðrað með loðskinni eða loðskinnslíki eða er með 

loðskinni eða loðskinnslíki á ytra borði, telst til nr. 43.03 eða 43.04 eftir atvikum, 

enda sé um meira en leggingar einar að ræða. 

Með loðskinnslíki er alls staðar í tollskránni átt við sérhverja eftirlíkingu loðskinns, 
sem er úr ull, hári eða öðrum trefjum, sem eru límdar eða saumaðar saman við leður, 

spunaefni eða annað efni. Ofnar eftirlíkingar af loðskinni flokkast sem spunavörur 
(t. d. nr. 58.04). 

    

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

43.01 00 Loðskinn óunmin ..............0000000 0... 30% 
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 höfuðskinn, skinn af fótum og skottum), sútað eða 
unnið, ekki saumað saman „................00.00 000. 00. 35% 

43.03 00 Vörur úr loðskinnum .................0.0 0000. 00ð rn 65% 45% 
43.04. Loðskinnslíki og vörur úr því: 

01 Loðskinnslíki ............0000.0.0.. 0. 30% 
09 Vörur úr loðskinnslíki .................000000 00... 65% 45%
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IX. flokkur. 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol; korkur og korkvörur; 

körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum. 

44. kafli. 

Trjáviður og vörur úr trjáviði; viðarkol. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
a. Trjáviður, sem aðallega er notaður til framleiðslu á ilmvörum, lyfjum, efnum til 

varnar gegn skordýrum, sveppum o. þ. h. (nr. 12.07). 

Trjáviður, sem aðallega er notaður til litunar og sútunar (nr. 13.01). 

Ávirk viðarkol (nr. 38.03). 

Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum, er teljast til 46. kafla. 

Skófatnaður og hlutar til hans, er teljast til 64. kafla. 

Göngustafir og hlutar til þeirra og hlutar í regnhlífar, sólhlifar, svipur og keyri 

(66. kafli). 
g. Plötur, flögur, hellur og annað þess konar úr tréspónum, trjáúrgangi og þess háttar, 

límt saman með sementi, gipsi eða öðrum bindiefnum úr steinaríkinu (nr. 68.09). 

h. Glysvarningur, er telst til nr. 71.16. 

ij. Farartæki og hlutar til þeirra og aðrar vörur í XVII. flokki. 

k. Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

1. Hljóðfæri og hlutar til þeirra (92. kafli). 
m. Hlutar í skotvopn (nr. 93.06). 
n. Húsgögn og húsgagnahlutar (94. kafli). 

0. Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 
p. Reykjarpípur, pipuhlutar o. þ. h., hnappar, blýantar og aðrar vörur, er teljast til 

98. kafla. 
2. Vörur úr trjáviði, sem fluttar eru inn ósamsettar eða í aðskildum hlutum eða eru 

að hluta úr gleri, marmara eða öðru efni, eða hlutar, sem þessum vörum heyra til 

og eru úr þessum tilgreindu efnum, flokkast eins og vörurnar samsettar, enda séu 

hinir einstöku hlutar fluttir inn samtímis. 
3. Með orðunum sérstaklega unninn trjáviður í þessum kafla er átt við trjávið, sem 

fyrir kemíska meðferð, vinnslu með vélum eða með öðrum tækjum hefur fengið 

slíkan þéttleika, hörku eða hæfni, að hann stenzt betur kemisk áhrif, mekanisk áhrif 

eða áhrif frá rafmagni, og sé um samanlímdar plötur eða samanlímdan trjávið að 
ræða, verður vinnslan að vera önnur og meiri en traust samanlíming. 

4. Til nr. 44.19—44.28 teljast einnig vörur úr spónlögðum trjáviði, krossviði, holtré, 
sérstaklega unnum trjáviði eða gerviviði. 

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. 

0
0
 

  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

44.01 00 Eldsneyti úr trjáviði, í bolum eða bútum, greinar eða hríslur í 
böggum; viðarúrgangur, þar með talið sag .................... 30% 

44.02 00  Viðarkol (þar með talin kol úr hnetuskurn), einnig samanlímd .. 30% 
44.03 Trjábolir óunnir, einnig þótt börkurinn og greinar hafi verið teknar 

af: 
10 Trjábolir til framleiðslu á viðarslípi (pulp wood) ............. 25%
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

20 Trjábolir af barrtrjám, til framleiðslu á borðum, plönkum, spæni 

0. þh 25% 
30 Trjábolir af öðrum trjátegundum en barrirjám, til framleiðslu á 

borðum, plönkum, spæni 0. þ. h. 20... 25% 
40 Námustoðir (pitprops) 22.22.0000 25% 

Trjábolir óunnir aðrir: 
5l Staurar og spírur í fisktrönur, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...................0.... 2% 
52 Girðingarstaurar  .......0.00.000 0 10% 
ö3 Síma- og rafmagnsstaurar .............0.000 000. 25% 
59 Ánnars 22.00.0000 25% 

44,04. Trjábolir, kantaðir á tveimur eða fjórum hliðum, en ekki frekar 

unnir: 
10 Trjábolir af barrtrjám .............0.. 25% 
20 Trjábolir af öðrum trjátegundum ................ 0. 25% 

44.05 Trjáviður, sagaður eftir endilöngu, flettur eða afbarkaður, en ekki 
frekar unninn, meir en 5 mm að þykkt: 

Úr barrtrjám: 
1l Þilfarsplankar úr „oregon-pine“, „pitch-pine“ eða „douglas- 

firð, 3x5' eða stærri .........000.20 0... 15% 
19 Aar „2... 25% 

Úr öðrum trjátegundum: 
21 Úr eik .....0...0000. 00 15% 
22 Úr beyki 20.02.2000... 20% 
23 Úr birki og hlymi ............0..00.. 0000 20% 
24 Úr rauðviði (mahogni) .............0.0. 00 ner 20% 
25 Úr teakviði ...........0..0.0.000 0. 20% 
29 Annar 2... 20% 

44.06 00 0 Kubbar til gatnagerðar ...................0.0 00... 25% 

44.07 00  Járn- og sporbrautaþvertré ..............0..0. 000... 25% 

44.08 00 Trjáviður í tunnustafi, klofinn, aðeins einn aðalflötur sagaður, en 

ekki frekar unninn; tunnustafir, ef einn aðalflötur er sagaður 

ávalur, en ekki frekar unmir .................0.0.0.0.000. 0000... 0 

44.09 Trjáviður í tunnubönd; klofnar stoðir; staurar og stafir, yddað en 
ekki sagað niður eftir endilöngu; tréspænir notaðir við ediksgerð 
eða við hreinsun á vökvum: 

ol Trjáviður í tunnubönd ..........0..000.00 000. 0 
09 Annað 2... 000 25% 

44.10 00 Trjáviður í göngustafi, regnhlífar, keyri, golf kylfur, verkfæri, áhöld 

o. þ- h., grófunninn eða gerður sívalur, en ekki renndur, beygður 
eða frekar unninn ..............22200000 0000 25% 

44.11 00  Tréþráður; eldspýtnaefni; trépinnar í skó ..................... 30% 

44.12 00  Viðarull og viðarmjöl .............2.00..000 00... 25% 

44.13 Trjáviður, heflaður, plægður, grópaður, fasaður eða unninn á 

annan svipaðan hátt, þar með talið ósamsett efni í parketgólf: 
Úr barrtrjám: 

11 Þilfarsplankar úr „„oregon-pine“, „pitch-pine“ eða „douglas- 

fir“, 3x57 eða stærri ...........00000000 00. 15% 
19 Annar 0... 25%
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Úr öðrum trjátegundum: 

Parketstafir ........002200 0000 0. ns 

AÐMNAr 22.00.0000 
Viður sagaður, skorinn eða flagaður eftir endilöngu, en ekki frekar 

unninn og ekki yfir 5 mm að þykkt; spónaþynnur og þynnur í 

krossvið, ekki yfir 5 mm að þykkt ........0000.000 00.00.0000. 

Krossviður og aðrar áþekkar límdar trjávörur (þar með talinn 

spónlagður trjáviður og aðrar límdar plötur); innlagður viður (með 

áteiknuðu eða máluðu mynstri) .........00020000.nnvn 0... 

Holplötur (lamelplötur), einnig lagðar ódýrum málmum ........ 

Sérstaklega unninn (improved) viður í plötum, blokkum eða þess 

konar ........00000 00 

Gervitrjáviður úr spónum, sagi, viðarmjöli eða öðrum viðarkennd- 

um úrgangi, haldið saman með náttúrlegum harpix, gerviharpix 

eða öðru lífrænu bindiefni, í plötum, bitum eða þess háttar ..... 

Spónaplötur yfir 15 mm að þykkt ......00000000000000. 

Aðrar .......000000 ner 

Ramma- og húsgagnalistar úr trjáviði og listar með hvers konar 

þverskurði til skreytinga innanhúss, fyrir raflagnir og annað þess 

háttar ...........02000.00 nn 

Myndarammar, rammar fyrir spegla og aðrar slíkar umgerðir úr 

trjáviði .........22..000 0000 nennt 

Umbúðakassar, rimlakassar, öskjur og aðrar umbáðir úr trjáviði, 

samsett, ósamsett eða samsett að nokkru leyti ................ 

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 ......20000000....0.00.0.. 

Síldartunnur og hlutar til þeirra ......0000.000 0000... 

Annað ......20.00000 00 

Trésmíðavörur til bygginga (þar með talin ósamsett, tilsniðin hús 

og samsett parketgólf): 

Hurðir, gluggar og karmar til þeirra .......0.0.0000000.. 

Hús tilhöggvin ........20000000 0000 n netanna 

Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins .....0..00000000 00 neee 

Annað .......00000.00 enn 

Búsáhöld úr trjáviði .............0..00.0000 0. 000nn nn. 

Verkfæri, áhöld og hlutar til þeirra úr trjáviði (handföng, sköft 

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

og kústa; skósmíðaleistar og blokkir úr tré, fyrir skósmíði: 
Burstatré ........0020000.00 eens 

Skósmíðaleistar ..........00.00.0 0. n senn 
Sköft og handföng ..........20200000 nennu n err 
Annað .......2.000000 nr 

Snældur, kefli og þess háttar úr renndum viði ................ 

Gólflampar, borðlampar og önnur ljósatæki, úr trjáviði; húsgögn 
úr trjáviði, sem ekki teljast til 94. kafla; skrín, vindlingakassar, 

bakkar, ávaxtaföt og hlutir til skreytingar úr trjáviði; öskjur, kistur 

40%, 
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30% 

40% 
35% 
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25%
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Tollskrár- 
tollur 

og hylki úr trjáviði, 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 ................... 90% 
Áfnað ......2.0000000 100% 

Aðrar vörur úr trjáviði, ót. a.: 
Botnvörpuhlerar og bobbingar .....,.......000000000... 2% 
Merkispjöld ........0.0000...0.0. 35% 
Árar 0. 50% 
Stýrishjól .........2...0.0..00. 0. 25% 
Hnakkvirki og aktygjaklafar ...............0...0..0.0.... 35%, 
Glugga- og dyratjaldastengur .......................... 40% 
Herðatré .......0.00..0 100% 
Hefilbekkir .................... 7% 
Skápa- og hurðahandföng ...............00.0.000000.0... 30% 
Tréteinar (drýlar) .............0..0.. 0. 35% 
Annars ............0. 10% 

Efta- 
tollur
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45. kafli. 

Korkur og korkvörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Skófatnaður og hlutar til skófatnaðar, er teljast til 64. kafla. 

b. Höfuðfatnaður og hlutar til höfuðfatnaðar, er teljast til 65. kafla. 

c. Leikföng, leiktæki, íþróttaáhöld og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

2. Náttúrlegur korkur lauslega skorinn í ferhyrnd stykki, og náttúrlegur korkur, sem 

a. 

tekið hefur verið af yzta barkarlagið, telst til nr. 45.02, en ekki til nr. 45.01. 

45.01 
45.02 

45.03 

45.04 

00 
00 
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02 
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04. 
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09 

Náttúrlegur korkur, óunninn, mulinn eða malaður; korkúrgangur 

Náttárlegur korkur í stykkjum, plötum, þynnum eða ræmum, þar 

með taldir teningar og ferhyrningar til framleiðslu á töppum .... 

Vörur úr náttúrlegum korki: 
Netja- og nótakorkur .......022000000n nennu nn 
Björgunaráhöld úr korki, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........0.02000. 0000... 
Korktappar .......0.0200.nnnnsner rr 
Aðrar ......20000 ens 

Pressaður korkur með eða án bindiefna og vörur úr slíkum korki: 
Korkvörur til skógerðar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...........2.20. 0000... 
Korkplötur til einangrunar .......020.000 0000... 
Vélaþéttingar, pípur o. þ. h. úr korki „.......00.0000000.. 
Korkparkett .........20000000 0000 nn 
Korkur í flöskuhettur ..........200000 0... nn. 
Annað .......200000 nn 

Tollskrár- 
tollur 

910/ 21% 

5 0/ 

21 /0 

2) 
0 

35% 
40% 

Efta- 

tollur
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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 pappirsræmum, en ekki ræmur úr leðri, leðurlíki eða flóka, mannshár, hross- 

hár, einþráðunga, né ræmur og spunagarn, sem telst til 51. kafla. 
Til þessa kafla telst ekki: 

a. Seglgarn, reipi og kaðlar, einnig fléttað (nr. 59.04). 
Þ. 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). 

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. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

46.01 00. Fléttur og aðrar þess konar vörur úr fléttiefnum til hvers konar 
nota, einnig fléttaðir borðar ......................0.00.00000.. 25% 

46.02 Fléttiefni bundin saman eða ofin saman í plötur, þar með talið 
mottur, teppi og skermar; flöskustrá: 

ol Mottur til umbúða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .................00..0 00... 20% 

02 Gólfmottur, teppi 0. þ. h. ........0.0.0 00 90%  65% 
03 Skermar .........2...000 0000 90% 
09 Annað ........00000 0 60% 40% 

46.03 Körfugerðarvörur og aðrar vörur gerðar fyrst og fremst úr flétti- 
efnum eða vörum þeim, sem teljast til nr. 46.01-46.02; vörur úr 
lúffuknippum: 

01 Fiskkörfur og kolakörfur, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 15% 11% 

02 Töskuhöldur úr fléttiefnum ..............0...0..0.... 30% 
09 Anað 20.00.0000 100% 70%
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X. flokkur. 

Efnivörur í pappír; pappi, pappír og vörur úr þeim efnum. 

47.01 
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47.02 00 

47. kafli. 

Efnivörur í pappír. 

Pappírsmassi, vél- eða kemíski unninn úr hvers konar trefjaefni 

úr jurtaríkinu: 
Viðarslíp vélunnið ............ ARA RSSRRSSSÐRR SR 
Pappírsmassi úr öðru en trjáviði ..........220220. 0... 
Viðarmassi kemískur í upplausnarstigum (dissolving grades) ... 
Sóda- og súlfatviðarmassi, óbleiktur .........2.220000.0000.. 

Sóda- og súlfatviðarmassi, bleiktur (annar en „dissolving grades“) 
Súlfitviðarmassi, óbleiktur ............22.0.0 0000 

Súlfitviðarmassi, bleiktur (annar en „dissolving grades“) ...... 

Viðarmassi hálfkemískur ..........2.22..00 0. 
Úrgangspappír og úrgangspappi; úrgangsvörur úr pappír eða pappa 
aðeins hæfar til pappírsgerðar .............02200000 0000... 

Tollskrár- 
tollur 

14%, 
14% 
14% 
14% 
14% 
14% 
149) 
14% 
149, 

Efta- 
tollur
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48. kafli. 

Pappír og pappi; vörur úr pappírsmassa, pappír og pappa. 

Ááthugasemdir: 

1. 

6. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Prentþynnur, er teljast til nr. 32.09. 
b. IImpappir og andlitsfarðapappir (nr. 33.06). 

c. Pappir gegndreyptur eða þakinn sápu (nr. 34.01), pappir gegndreyptur eða þakinn 

ræstiefnum (nr. 34.02) og sellulósavatt segndreypt með fægi- og gljáefnum o. s. frv. 

(nr. 34.05). 
d. Ljósnæmur pappír og pappi (nr. 37.03). 

e. Samfellur af plasti og pappir eða pappa (nr. 39.01 

og vörur úr slíkum efnum (nr. 39.07). 

f. Vörur, er teljast til nr. 42.02 (t. d. ferðabúnaður). 
g. Körfugerðarvörur og aðrar vörur úr fléttiefnum (46. kafli). 

h. Pappírsgarn og spunavörur úr því (XI. flokkur). 
ij. 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 pappír eða pappa (XV. flokkur). 

1. Gataður pappír og pappi í hljóðfæri (nr. 92.10). 

m. Vörur, er teljast til 97. kafla (t. d. leikföng, leiktæki og íþróttavörur) eða vörur, 

er teljast til 98. kafla (t. d. hnappar). 
Til nr. 48.01 og 48.02 telst einnig pappir og pappi, sem er sléttur, gerður með vatns- 

merki, einnig óekta, svo og pappir og pappi, sem er litaður eða marmararákaður í 

gegn í massanum með hvaða hætti sem er, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd 

hér á eftir. Hins vegar teljast ekki til þessara númera pappir og pappi, sem er frekar 

unninn, t. d. yfirlagður eða gegndreyptur. 

Pappir og pappi, sem eru þannig gerðir, að þeir geta talizt til tveggja eða fleiri af 

nr. 48.01—-48.07, teljast til þess númers, sem er síðast í röðinni. 

Til nr. 48.01—48.07 telst ekki pappír, pappi eða sellulósavatt í eftirgreindu ásig- 
komulagi: 

a. Í ræmum eða rúllum, sem eru 15 cm á breidd eða minna. 

b. Í rétthyrndum örkum, ef ekkert af hliðunum er yfir 36 cm. 

c. Með annarri lögun en rétthyrndri. 

Handgerður pappír eða pappi af hvaða stærð og lögun sem er telst þó til nr. 48.02, 

ef hinn ójafni kantur, sem myndast við framleiðsluna, hefur ekki verið numinn 

burtu að nokkru eða öllu leyti, enda leiði ekki annað af 3. athugasemd hér á undan. 

Sem veggfóður og línkrústa (nr. 48.11) skoðast einungis: 

a. Pappir í rúllum hæfur til vegg- og loftskreytinga og er 

— annað hvort með einni eða tveimur auðum röndum, með eða án kennimerkis, 

— eða án auðrar randar, litaður, mynsturprentaður, upphleyptur eða skreyttur 

á annan hátt á yfirborði og ekki vfir 60 cm á breidd. 
b. Pappirsbryddingar, pappíirsrandir 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 salernispappirs 
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 

  39.06), vúlkanfíber (nr. 39.03)
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eða myndum, ef þessi áprentun eða myndir eru ekki ákvarðandi um notkun þeirra 

eða valda því, að þær teljast til prentaðra verka í 49. kafla. 
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I. Pappír og pappi í rúllum og örkum. 

Pappír og pappi (þar með talið sellulósavatt), vélunninn, í rúllum 
eða örkum: 

Dagblaðapappír ........000000 0 
Prent- og skrifpappír .......2000 
Kraftpappír og kraftpappi .........0000 00 
Vindlingapappír ......0000000. 
Ánnað: 

Bókbandspappi og hliðstæður pappi, einnig karton ........ 
Umbúðapappír venjulegur .........00.00.0 0. 
Veggpappi og gólfpappi .......0.0%..00 0. 
Atnað „22.00.0000 

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 

Pappír og pappi úr samanlímdum blöðum, ógegndreypt eða óyfir- 
dregið, 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 krosssirikað, en ekki prentað á 

annan hátt, í rúllum eða örkum ..............0.000000000000.. 

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 20.00.0000... 
Annað: 

Pappaumbúðir um mjólk, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ....................20.. 
Pappír og pappi, vaxborinn eða plastborinn ............ 
Pappír og pappi, áprentaður, Ót. a. ....0.....0. 0... 
Límborinn pappír ........00.00000 0 
Veggfóður .............2000 0000 
Einangrunarplötur .............00.00000 000 
Vaxborinn pergamentpappír utan um fisk til útflutnings, 
enda sé á honum viðeigandi áletrun ..................... 
Umbúðapappír, áprentaður, utan um brauð  ............ 
Pappi til myndamótagerðar ..........00.0..0.. 0000... 
Efni í vélaþéttingar ...............2....0 00 
Þakpappi, báraður ...............0.00000000 000. 
Þakpappi og annar asfaltborinn pappi, ót. a. ........... 
Annars .....0.0000000 00 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur
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Byggingarplötur úr viðartrefjum eða öðrum jurtatrefjum, einnig 
Endar með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðrum þess háttar 
bindiefnum ..........00000000 rss 

IT. 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 tilskor- 
IÐA 22.00.0000... 
Kalkerpappír og annar pappír til fleirritunar, stensilpappír og annar 
hliðstæður pappír, tilskorinn, einnig í öskjum ................. 
Skrif blokkir, umslög, bréf kort, póstkort (án mynda); öskjur, möpp- 
ur o. þ. h., sem aðeins innihalda bréfsefni, umslög og annað af því 
tagi til bréfaskrifta: 

Umslög óáprentuð ........20200000.0neennn nr 
Umslög áprentuð ......22..0.000000nnnnv err 
Bréfsefni í öskjum, möppum 0. þh. ....00000000 00... 
Annað „.....000000 00 

Annar pappír og pappi, tilskorið í stærðir eða form: 
Límbönd ........000%0000 nn 
Rúllur í reiknivélar, riteímatæki 0. þ. h. .......002..0.... 

Skrifpappír, fjölritunarpappír og teiknipappír, óáprentaður 
Salernispappír ........00000000 00. 
Tilskornar síuplötur .........0.0000000.nsnnnnen rn 
Hólkar (umbúðir úr pappír) .......0000000 000 nn nn... 
Annars ......0000 0 

Kassar, pokar og aðrar slíkar umbúðir, úr pappír og pappa: 
Pappakassar og öskjur ..........000000.0 nn... 
Pappírspokar margfaldir til umbúða um kartöflur, sement 
og áburð, enda sé á þeim viðeigandi áletrun ............ 
Mjólkurumbúðir ...........2..00000 00 enn nan 
Aðrir pappírspokar ..........20000000 0000. nn nn 
Pappakassar utan um fisk til útflutnings, enda sé á þeim 
viðeigandi áletrun .........000002.00..nnnnnnn nn 
Pappírspokar, margfaldir, utan um fiskafurðir til útflutnings, 
enda sé á þeim viðeigandi áletrun ..........000.2.0000... 
Annað ......0000200 0 

Spjaldskrárkassar, geymsluöskjur og annað þess háttar úr pappír 
og pappa, til notkunar í skrifstofum, verzlunum o. þh. ........ 
Skrifstofubækur, stílabækur, minnisbækur og blokkir, pöntunar- 

bækur, kvittunarblokkir, dagbækur, ritundirlög, bréfa- og skjala- 

bindi, bókabindi, skrifmöppur og annað þess háttar úr pappír og 
pappa; sýnishornaalbúm og önnur albúm og bókahlífar úr pappír 
OE PAPPA 2...000000 rr 
Vörumiðar og merkimiðar, einnig áprentað og límborið: 

Vöru- og merkimiðar, óáprentaðir .............0.0000... 

Áprentaðir merkimiðar fyrir útflutningsafurðir ........... 
Ánnað ....20000000 ns 

. febrúar 1970. 

Tollskrár- 
tollur 

30% 

Efta- 
tollur
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48.20 00 

48.21 

07 

Vinzli, spólur og annað þes háttar úr pappírsmassa, pappír eða 
pappa, einnig gatað eða hert ............2.0.0000 2000 0nn 
Aðrar vörur úr pappírsmassa, pappír, pappa eða sellulósavatti: 

Pípur og vélaþéttingar og hliðstæðir smáhlutir til véla svo 
og fatasmið .......0.0.00%000 000 nn 
Spjöld í gataspjaldavélar, línuritaspjöld, pappír og pappírs- 
rúllur í sjálfritandi vélar ...........2.020n.nnn nn. 
Lampar og lampaskermar ........00000000 00... nn. 
Servíettur, handþurkur, dúkar, bakkar o. þh. .......... 

Pappír í dýptarmæla ........22200000 0000... 
Umbúðakassar og öskjur úr pappírsmassa eða seliulósavatti 
Dömubindi og barnableiur ........0000000 00 nnnn 0... 
Fatnaður ........002000 00 .n ens 
Annars „2... 

Tollskrár- 
tollur 

0/ 
1 40 

30'% 
23) 

45% 
50%
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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. Pappír, 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). 
Þ. Spil og aðrar vörur, er teljast til einhvers númers 97. kafla. 
c. Frumgerðir af stungum, þrykki og steinprentun (nr. 99.02), frímerki, stimpil- 

merki og önnur slík merki í nr. 99.04, safnmunir og aðrar vörur, er teljast til 

99. kafla. 
Blöð og tímarit, sem heft eru í annað en pappír, og tvö eða fleiri eintök eða hefti 

af blöðunum og tímaritum bundin saman, teljast til nr. 49.01, en ekki til nr. 49.02. 

Til nr. 49.01 telst einnig: 

a. Endurprentanir af listaverkum, teikningum o. þ. h. með tilheyrandi texta um 

verkin eða höfunda, tölusett til að bindast saman. 

b. Myndir, sem fylgja bundnum bókum eða eru viðbætur við þær. 

c. Bækur og Þbókahlutar, sem flutt er inn í heftum eða örkum og hefta á saman eða 

binda á inn. 
Prentmyndir og myndir án texta, í heftum eða lausum örkum teljast hins vegar 

til nr. 49.11. 

Til nr. 49.01 og 49.02 telst hvorki prentað mál, sem er gefið út í auglýsingaskyni af 

aðila eða fyrir aðila, sem þar er tilgreindur, né prentað mál, sem fyrst og fremst er 
gefið út í auglýsingaskyni (þar með talin ferðakynningarstarfsemi). Slíkt prentað 
mál telst til nr. 49.11. 

Með myndabókum fyrir börn (nr. 49.03) er átt við barnabækur, þar sem myndirnar 
en ekki textinn eru aðalatriðið. 

Til handrita og vélritaðra verka (nr. 49.06) teljast einnig vélrituð eftirrit og eftir- 
myndir af verkunum á ljósnæman pappír. Ákvæði þessa kafla um prentuð verk gilda 

einnig um sams konar efni fjölritað. 

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. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

49.01 Prentaðar bækur, bæklingar og önnur þess konar rit, einnig ein- 
blöðungar: 

01 Á íslenzku .............. 0... 20% 14% 
09 Á erlendu máli ............... 

49.02 00 Blöð og tímarit, einnig með myndum ........................ 0 
49.03 00 Myndabækur og teiknibækur fyrir börn ...................... 0 
49.04 00 Hljóðfæranótur, prentaðar eða skrifaðar, einnig bundnar og með 

MYNdUM .........220000sne ner 0 
49.05 Landabréf, sjókort og önnur þess háttar kort alls konar, þar með 

taldar kortabækur og veggkort, prentuð; prentuð jarðlíkön og 
himinn. yndarlíkön: 

01 Landabréf, sjókort og önnur þess háttar kort af Íslandi og 
landgrunninu, þar með taldar kortabækur og veggkort .... 0 

02 Önnur landabréf, sjókort 0. þh. .....200000. 0000. 0 
03 Jarðlíkön og himinmyndarlíkön ..................000... 0
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Bygginga- og vélauppdrættir, aðrir tæknilegir uppdrættir og aðrir 
slíkir uppdrættir, í frumriti eða eftirmyndir; handrit og vélrituð 

Verk .......0000 000 
Ónotuð frímerki, stimpilmerki og önnur slík merki, sem eru gild 
eða verða gild hér á landi: pappír með slíkum merkjum; peninga- 
seðlar, skuldabréf, hlutabréf og önnur þvílík verðbréf: ávísanahefti: 

Frímerki ónotuð ......2200. 0 
Peningaseðlar ........%200000..n nn 
Annað 22.00.0200 

Færimyndir alls komar ...........2000 000. n nn 
Póstkort, jólakort og önnur hamingjuóskakort með myndum, 
prentuðum á hvaða hátt sem er, einnig með skrauti ......... 
Alhmanök alls konar úr pappír og pappa, þar með taldar almanaks- 
blokkir ........00.2000 00 
Annað prentað mál, þar með taldar prentaðar myndir og ljós- 
myndir: 

Auglýsingaspjöld, auglýsingaskilti, auglýsingabækur o. þ. h., 

með erlendum texta ......0000000 00 
Biblíumyndir og myndir til notkunar við kennslu í skólum 
Annað 22.02.0000 

Nr. Í. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

0 

0 

0 

(07 sl t) 50% 35%
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XI. flokkur. 

Spunaefni og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 

a. 

b. 

0
 

Burstir og dýrahár til burstagerðar (nr. 05.02), hrosshár og hrosshársúrgangur 

(nr. 05.03). 
Mannshár og vörur úr þvi (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. 68.14). 

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 flóki, gegndreypt, þakin eða limd saman með gúmmii, og vörur 

úr slíkum efnum, er teljast til 40. kafla. 

Húðir og skinn með ull eða hári (41. og 43. kafli), vörur úr loðskinni (nr. 43.03) 
ásamt eftirlíkingum af loðskinni og vörum úr þeim (nr. 43.04). 
Reiðtygi og aktygi, handtöskur og annað þess háttar til ferðalaga (nr. 42.01 

og 42.02). 
Sellulósavatt (48. kafli). 
Skófatnaður og hlutar til hans, legghlífar og aðrar þess konar vörur, er teljast 

til 64. kafla. 
Höfuðfatnaður og hlutar til hans, er teljast til 65. kafla. 
Hárnet hvers konar (nr. 65.05 eða eftir atvikum 67.04). 

- Tilbúin blóm, blævængir og aðrar vörur, er teljast til 67. kafla. 
Garn, snúrur, vefnaður og annað þess háttar þakið slipiefni (nr. 68.06). 

Glertrefjar og vörur úr þeim aðrar en útsaumur gerður úr glerþráðum á sjáan- 
legum grunni (70. kafli). 

Húsgögn og rúmfatnaður (94. kafli). 

Leikföng, leiktæki, íþróttaáhöld og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 

- Vörur, sem geta talizt til einhvers númers í 50.—57. kafla og eru úr tveimur eða 

fleiri spunaefnum, 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.
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3. 

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. 

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 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. 

Í XI. flokki skoðast seglgarn, línur og kaðlar (þó með þeim undantekningum, 

er greinir í athugasemd 3.B), garn (ótvinnað, eintvinnað eða margtvinnað), sem 

þannig er gert, er nú segir: 

A. 

a. 

b. 

d. 
e. 
Í. 
S 

b. 
C. 

d. 

€. 

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 1Í.a við 

51. kafla (þar með talið garn úr tveim eða fleiri einþáttungum, er teljast til 

51. kafla), sem vegur meira en 1 g/m (9000 denier). 

Garn úr hampi eða hör: 

1. Pólerað eða fágað, þegar lengdin á kílógramm, margfölduð með tölu þráð- 

anna, 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. 

em seglgarn, línur og kaðlar skoðast ekki: 

a. Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári, og pappirsgarn, enda sé það ekki 

styrkt með málmi. 

Vöndlar (tow), trefjabönd og forgarn úr tilbúnum spunatrefjum. 

Silkiormaspuni (silk worm gut), eftirlíkingar af girni (catgut) úr silki eða 

tilbúnum spunatrefjum ásamt einþáttungum, er teljast til 51. kafla. 

Garn í sambandi við málmþráð eða yfirdregið með málmi (þó ekki garn 

styrkt með málmi). 

Chenillegarn og yfirspunnið garn, er telst til nr. 58.07. 

. Garn umbúið til smásölu í 50., 51., 53., 54., 55. og 56. kafla, annað en það, sem 

greinir í athugasemd 4.B hér að neðan, telst eftirfarandi: 

a. Garn 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.
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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. 
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. 
c. 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. 

b. Ómynstrað (nr. 58.08) telst það efni, sem er gert úr kerfi af möskvum eins í 
lögun og að stærð alls staðar á yfirborðinu án nokkurs mynsturs eða fyllingar á 
möskvunum. Ekki er tekið tillit til smámillibila, sem verða til, er möskvarnir eru 
gerðir. 

Með unnum vörum er í þessum flokki átt við: 
a. Vörur, sem eru klipptar og hafa aðra lögun en rétthyrnda. 
b. Vörur fullofnar og tilbúnar til notkunar (eða tilbúnar til notkunar eftir ein- 

falda klippingu) án þess að þörf sé saumaskapar eða annarrar meðferðar (t. d. 
sumar tegundir af þurrkum, 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 (lögumin 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 gq eða meira, 

b. ómjúkur þéttofinn vefnaður gerður út eintvinnuðu garni, enda sé hver fermetri 
dúksins 600 g eða meira, 

úr spunatrefjum úr jurtaríkinu eða stuttum gervitrefjum, einnig þótt dúkurinn sé 
gegndreyptur með kemiskum efnum, feiti eða tjöru. Sé dúkurinn gegndreyptur eða 
bakinn öðrum efnum, telst hann því aðeins vera segl- eða presenningsdúkur, að 
þungi 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 afvinglu ............0...00.. 

Náttúrlegt silki, óspornið .........02.0000 00... 
Úrgangur náttúrlegs silkis (þar með talið chappe-silki, bourette- 
silki og silkiormahjúpar, sem ekki er hægt að nota til afvinzlu 

ásamt uppkembdum silkivefnaði) .........000.000000. 000... 
Garn úr náttúrlegu silki (þó ekki garn úr chappe-silki og bourette- 
silki), ekki umbúið til smásölu ...............000000000000... 
Garn úr chappe=silki, ekki umbúið til smásölu 
Garn úr bourette-silki, ekki umbúið til smásölu ............... 

Garn úr náttúrlegu silki, chappe-silki og bourette-silki, umbúið til 
smásölu .............0.020000nn rr 
Silkiormaspuni: eftirlíkingar af girni (catgut) úr náttúrlegu silki 
Vefnaður úr náttúrlegu silki (þó ekki bourette-silki) ............ 
Vefnaður úr bourette-silki 

Tollskrár- 
tollur 

(0) 14% 0/ 
1 4 /o 

Efta- 
tollur 

20% 
20% 
20%, 

20%, 
20%, 
20% 
20%,
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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 lifrænum efnum, t. d. pólya- 

midum, pólyeterum, pólyúretönum og pólyvinylderivötum. 
b. Með kemiskri umbreytingu á náttúrlegum lifrænum pólymerum (svo sem sellulósa, 

kaseini, próteinum og alginötum), t. d. viskósa-, acetat-, kopargervisilki og alginat- 
trefjar. 

2. Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum spunatrefjum teljast ekki til nr. 
51.01, heldur til 56. kafla. 

3. Sem garn úr endalausum tilbúnum trefjum skoðast ekki garn gert að meginstofni 
úr trefjum, sem slitnar hafa verið í sundur á vélrænan hátt (56. kafli). 

á. 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 

51.02 

51.03 

51.04 

11 

19 
20 

11 

19 
20 

10 
20 

10 
20 

Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, okki umbúið til smásölu: 
Úr syntetískum trefjum: 

Til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreimingu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ................00.00.000 00. 
Afmað ...........0 00 

Einþáttungar, ræmur (tilbúinn hálmur og þess háttar) og eftirlík- 
íngar af girni (catgut) úr tilbúnu trefjaefni: 

Úr synzetísku trefjaefni: 
Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðunevtisins ..,..................... 
Annars „2... 

Garn úr endalausum tilbúnum trefjum, umbúið til smásölu: 
Úr syntetískum trefjum 2... 
Úr uppkembdum trefjum „2... 

Vefnaður úr endalausum tilbúnum trefjum (þar með talinn vefn- 
aður úr einþáttungum og ræmum, er teljast til nr. 51.01 eða 51.02): 

Úr syntetískum trefjum .............. 
Úr uppkembdum trefjum ....... 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur 

3% 
5% 

5% 
3% 

15%, 
15%, 

20% 
20%
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52.01 00 

52.02 00 

52. kafli. 

Spunavörur í sambandi við málm. 

  

Tollskrár- 
tollur 

Málmgarn, spunnið úr trefjagarni og málmi, eða þakið með málmi 

með hvers konar aðferð ..............000000 00 nennu 20% 

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

sé hann nothæfur til fatnaðar, sem húsgagnaáklæði eða til annars 

þess háttar .........202000000 0000 nn 30% 

Efta- 
tollur 

15% 

20%
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53. kafli. 

UlI og annað dýrahár. 

Athugasemd: 

Með fíngerðum dýrahárum er átt við hár af alpaka, lama, vikuna, yakuxa, úlfalda, 
angórageit, tíbetgeit, kashmirgeit og öðrum svi 
geit), kaninu (þar með talin angórakanína), héra, bif 

53.01 

53.02 

53.03 

53.04 

53.05 

53.06 

53.07 

53.08 

53.09 

53.10 

53.11 
53.12 
53.13 

10 
20 

10 
20 
00 

00 

10 
20 

0l 

09 

01 

09 
00 

00 

00 

00 
00 
00 

UN, hvorki kembd né greidd: 

Ull óþvegin eða þvegin á skepnunni .........0... 
Örituir ll 

„ Grófgerð hár „0... 
Úrgangur úr ull og öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), þó 
ekki tættur eða kembdur ..............0..0...... 0. 

Garn úr nil, annað en kambgarn (woollen yarn), ekki umbúið til 
smásölu: 

Garn, þar sem hver þráður eimspunninn vegur 1 g eða 
minna hverjir 16 metrar ............0...0..0. 
Aað „20... 

Kambgarn úr ull (worsted yarn), ekki umbúið til smásölu: 
Garn, þar sem hver þráður einspunninn vegur Í g eða 
minna hverjir l6 metrar ................0.. 00. 
Annað „00... 

Garn úr fíngerðu dýrahári (kembdu eða greiddu), ekki umbúið til 
smásölu .................000..0 
Garn úr hrosshári og öðru grófgerðu dýrahári, ekki umbúið til 
smásölu .................00.... 0... 
Garn úr ull, hrosshári eða öðru dýrahári (fíngerðu eða grófgerðu), 
umbúið til smásölu ........................0... 00 
Vefnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................... 
Vefnaður úr grófgerðu dýrahári öðru en hrosshári ............. 
Vefnaður úr hrosshári ..........................0..0....... 

Tollskrár- 
tollur 

0 
0 

0 

puðum geitum (þó ekki hinni venjulegu 
ur, bifurrottu og bísamrottu. 

Efta- 
tollur
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54.,01 

54.02 

54.03 

54.04. 
54,05 

00 

00 

0l 

09 

00 

0l 

02 

09 

54. kafli. 

Hör og ramí. 

Hör, óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunninn; hörruddi og úr- 

gangur úr hör (þar með taldar tættar tugkur) ................. 
Ramí, óunnið eða tilreitt, þó ekki spunnið; ramíruddi og úrgangur 
úr ramí (þar með taldar tættar tuskur) ..................0.... 
Garn úr hör eða ramí, ekki umbúið til smásölu: 

Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins .........0.0.0000.0...... 
Annað 2... 

Garn úr hör eða ramí, umbúið til smásölu 

Vefnaður úr hör eða ramí: 
Segl- og presenningsdúkur ...........0000000 000... nn... 
Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hör eða ramí 
eða úr þeim efnum ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum 
Annar 22... 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

0 

0 

0 

To 5% 
20% 15% 

30% —20% 
30%, 20%
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55. kafli. 

Baðmull. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

55.01 00 — Baðmull, hvorki kembd né greidd ....................0..0... 0 

55.02 00  Baðmullarlinters ...................0.000 0000. 0 
50.03 Baðmullarúrgangur (þar með taldar tættar tuskur), hvorki kembd- 

ur né greiddur: 
01 Vélatvistur ........02200000 00 25% 
09 Afar ........000 000 0 

53.04 00 Baðmull, kembd eða greidd .......................020000.. 0 
59.05 Garn úr baðmull, ekki umbúið til smásölu: 

Óbleikt og ómersað: 
1l Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 0 
12 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins .........0200000000r 0 
19 Annars .........2000 nr 0 

Annað: 
21 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ..........00000000 0000 0 
29 Annars ..........0.00 0 

50.06 Garn úr baðmull, umbúið til smásölu: 

0l Tvinni 2... 15% 
09 ÁAnað ....00200000 15% 

55.07 Snúðofin efni úr baðmull: 
10 Óbleikt og ómersað ............... nr 30% 20% 
20 Önnur „2... 30%  20% 

55.08 Handklæðafrottéefni og svipuð frottéefni úr baðmull: 
10 Óbleikt og ómersað 22... 30% 20% 
20 Önnur .......2..22. 30%  20% 

55.09 Annar vefnaður úr baðmull: 
Óbleiktur og ómersaður : 

11 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur yfir 500 g hver fer- 
MEET .....0.2000 0000 15% 

12 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur 300—-500 g hver fer- 
MEET ......00000 00 20% 

13 Vefnaður, ólitaður og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða 
baðmull ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ......... 25%  20% 

14 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða 
baðmull ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .......... 25%  20% 

19 Annars ........00.000 0. 25%  20% 
Annar: 

21 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur yfir 500 g hver fer- 
MEET .......00.0000nsn sr 15% 

22 Segl- og presenningsdúkur, sem vegur 300—500 g hver fer- 
MEET 00.00.0000 20% 

23 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr baðmull eða 

baðmull ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum .......... 25% 20% 
29 Annars .......220..0.nenr er 25%  20%



11. febrúar 1970. 97 

56. kafli. 

Stuttar tilbúnar trefjar. 

Athugasemd: 

Sem vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum (nr. 56.02) skoðast 

einungis vöndlar, sem myndaðir eru úr samhliða þráðum sömu lengdar og vöndullinn, 

og sem 
a. eru yfir 2 m að lengd, 

b. eru með færri snúninga en 5 umferðir á hverjum m, 

c. eru myndaðir úr þráðum, sem vega minna en 6,6 mg/m (60 denier), 
d. 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. 

Nr. 1. 

  

56.01 

56.02 

56.03 

56.04 

56.05 

56.06 

56.07 

1l 

19 
20 

10 
20 

00 

10 
20 

1l 
19 

Stuttar tilbúnar trefjar, hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti 
undirbúnar undir spuna: 

Úr syntetískum trefjum : 
Til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............0.00. 000. n nn... 
Annað .......000000n 0 

Úr uppkembdum trefjum ............. 0. 
Vöndlar (tow) til framleiðslu á stuttum tilbúnum trefjum: 

Úr syntetískum trefjum .......0.0..0. 0 
Úr uppkembdum trefjum ............. 2. 

Úrgangur úr stuttum tilbúnum trefjum (þar með talinn garnúr- 
gangur og tættar íuskur), hvorki kembdur, greiddur né að öðru 
leyti undirbúinn undir spuma ..........00.00.00 0. 0000... 
Stuttar tilbúnar trefjar og úrgangur slíkra trefja, kembdar, greidd- 
ar eða að öðru leyti undirbúnar undir spuna: 

Syntetískar trefjar ...........2202.00 ne enn 
Uppkembdar trefjar ........2.222000.0n ne 

Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, 
ekki umbúið til smásölu: 

Úr stuttum syntetískum trefjum: 
Til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ........02.200000n. enn. 
Annað ....0..2000000 00 

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

Garn úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja, um- 
búið til smásölu: 

Úr syntetískum trefjum ...........0..0 rn 
Úr uppkembdum trefjum .............. 0 

Vefnaður úr stuttum tilbúnum trefjum eða úrgangi slíkra trefja: 
Úr syntetískum trefjum: 

Segl- og presenningsdúkur ........2..00.002000. 0000... 
Annar „0... 

Tollskrár- 
tollur 

(=
) 

Efta- 
tollur
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29 
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

Úr uppkembdum trefjum: 
Segl- og presenningsdúkur ...............00.00000000.0.. 15% 
Annar „2... 25%  20%
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57. kafli. 

Önnur spunaefni úr jurtaríkinu; pappírsgarn og vefnaður úr því. 

  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

57.01 00 Hampur (cannabis sativa), óunninn eða tilreiddur, þó ekki spunn- 
inn; harmpruddi og úrgangur úr hampi (þar með talinn garnúr- 
gangur, tættar tuskur og tættar línur og kaðlar) .............. 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) ......... 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) .............000000 0. enn 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 úr- 
gangur úr þeim ..............000nnnn 0 
Annað: 

21 Húsgagnatróð í plötum ..........00.%20 0. .nnn en 25% 
29 Annars 22.02.0200. 0 

57.05 Garn úr hampi: 
01 Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........0...0.000.000.. 0 
02 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ......2..000000s sn 2% 2% 
09 Annað .......200 nr 30%  20% 

57.06 Garn úr jútu: 
0l Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........0.022.000....00.. 0 
09 Annað ......00000 00 30%  20% 

57.07 Garn úr öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu: 
ol Eingirni til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ...........0.0.000000.000.. 0 
02 Netjagarn, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 

ráðuneytisins ...........2000.0n nr 2% 
09 Annað ......002.0.2022n 30%  20% 

5708 00  Pappírsgarn ...........0000. 0. s.n ss 5%, 

57.09 Vefnaður úr hampi: 
01 Umbúðastrigi ...............00000. 00 2% 
02 Segl- og presenningsdúkur .................2. 0000... 15% 
03 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr hampi eða 

hampi ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjaefnum ........ 20%, 
09 Annar ........000000 0 20% 

57.10 Vefnaður úr jútu: 
01 Umbúðastrigi .................0000 enn 2% 
02 Segl- og presenningsdúkur .........002000.0 000. 0... 15% 
03 Vefnaður, einlitur og ómynstraður, eingöngu úr jútu eða jútu 

ásamt öðrum náttúrlegum jurtatrefjum ................. 20% 
09 Annar .....0.020. nn 20%
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

57.1l1 00  Vefnaður ár öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu ................ 20% 
57.12 00  Vefnaður úr pappírsgarmi ...........0000000 00... nn 20%,
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58. kafli. 

Gólf- og veggteppi; flauel-, flos- og chenillevefnaður; bönd, leggingar, snúrur; 

tyll, hnýtt netefni, laufaborðar; knipplingar og útsaumur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki gegndreypt eða húðuð efni úr spunatrefjum, teygjubönd 

og önnur teygjanleg efni úr spunatrefjum, drifreimar í færibönd og aðrar vörur, 

er teljast til 59. kafla. Útsaumur á hvers konar efni úr spunatrefjum telst þó til 

nr. 58.10. 

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. 

Sem ofin bönd (nr. 58.05) skoðast: 
a. Ofin vara, ekki yfir 30 cm á breidd, hvort sem hún er ofin þannig eða skorin 

úr breiðari stykkjum, með föstum jöðrum (ofnum, limdum eða gerðum á annan 
hátt) á báðum hliðum. 

b. Saumlausar, rörlaga ofnar vörur, sem flattar út eru ekki meira en 30 cm á breidd. 

c. Skábönd með beygðum faldi, enda sé breiddin ekki meira en 30 em, þegar fald- 

arnir hafa verið flattir út. 

Bönd með ofnu kögri teljast til nr. 58.07. 

Til hnýttra netefna (nr. 58.08) teljast ekki vörur framleiddar úr seglgarni, línum 

eða köðlum, en þær vörur teljast til nr. 59.05. 

Sem úfsaumur (nr. 58.10) skoðast einnig útsaumur með málmþræði eða glertrefj- 

um á sýnilegum grunni úr spunatrefjum, svo og ásaumur (applikation) af palljettum, 

perlum eða skrauti úr spunaefni eða öðru efni. Til nr. 58.10 teljast hins vegar 
ekki útsaumuð vegg- og gólfteppi (nr. 58.03). 

Til þessa kafla teljast einnig vörur (bönd, knipplingar o. s. frv.) úr málmþræði, 
enda sé hægt að nota þær í fatnað, sem húsgagnaáklæði eða til annars þess háttar. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

58.01 00  Gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), hnýtt, einnig full- 
frágengin .................020000 rann 90% 65% 

58.02 Önnur gólfteppi (þar með taldir gólfdreglar og mottur), einnig full. 
gerð, kelím-, sumak-, karanraniteppi og önnur svipuð teppi, einnig 
fullgerð: 

01 Gólfteppi úr plasti án vefnaðar ........0.00.000000000.00.. 60%  40% 
09 Önnur 00.00.0000. 90%  65% 

58.03 00  Handofin veggteppi (góbelín, flandern, aubusson, beauvais og 
önnur þess konar teppi) og handútsaumuð veggteppi (með góbelín- 
saumi, krosssaumi 0. s. frv.) .......00000000 0... 65%  45% 

58.04. Flauel-, flos- og chenillevefnaður (þó ekki vörur þær, er teljast 
til nr. 55.08 og 58.05): 

Ur baðmull: 

11 Molskinn .......000.2. 0000. 30% 20% 
19 „Ánar „20.00.0000... 30% 20% 
20 Úr Silki ...........000200 00 30% 20% 
30 Úr ull ...2..0002000000 nr 30% 20% 
40 Úr syntetískum trefjum .........2....0. 00 30%  20% 
50 Ur uppkembdum trefjum ........22....000 0. 30%  20% 
60 Ánnar .......0000 00 30%  20%
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

Ofin bönd og bönd búin til úr samanlímdu samhliða garni eða 
trefjum (þó ekki vörur, er teljast til nr. 58.06): 

Borðar til umbúða .......0.0.000.20.00 000 
Annað ........0.0020020 0. Ba 

Ofnir einkennismiðar, merki og annað þess háttar, ekki útsaum- 

aðir, í metramáli eða klipptir niður í tiltekna lögun og stærð .... 
Chenillegarn, yfirspunnið garn (þó ekki garn, er telst til nr. 52.01, 
og yfirspunnið 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) .................. 
Garn og kaðlar þess konar úr syntetískum trefjum, sem 
vegur 0.5 g metrinn eða meira, til veiðarfæragerðar, eftir 
nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ... 
Netateinar með sökkum og flotholtum ................... 
Annað .........200200 0 

Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), ómynstrað: 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur ..................0.00..0.. 
Annað .......00.0000 0 

Tyll og annað netefni (þó ekki ofið, prjónað eða heklað), mynstrað; 
hand- og vélgerðir laufaborðar og knipplingar í metramáli, sem 
ræmur eða mótíf .................2..000020 000. 

30% 
30% 
30%, 

20% 
20% 

20%
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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 í nr. 59.11 
er átt við: 
a. Spunavörur gegndreyptar, húðaðar eða límdar saman með gúmmii: 

1. að þunga ekki yfir 1% kg/má?, 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 fermetra, og 

c. Plötur, þynnur og ræmur úr blásnu gúmmíi, frauðgúmmii eða svampgúmmii 
í sambandi við spunavöru, þó ekki þær vörur, sem teljast til 40. kafla, sbr. 

síðustu málsgrein athugasemdar 2 við 40. kafla. 

Til nr. 59.16 telst ekki: 

a. Drifreimar og færibönd að þykkt minna en 3 mm, sem metravara eða í af- 
skornum stykkjum. 

b. Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, gegndreypt, húðuð eða límd 
saman með gúmmíi, 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 sinu 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 og Önnur sams konar efni algeng til notkunar í vélum og verksmiðjum. 

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, 

=
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b. í flötum stykkjum og ofin með tvöfaldri eða margfaldri uppistöðu og/eða 

ívafi. 

Efni úr spunatrefjum, styrkt með málmi, til tækninota. 

Efni framleitt úr garni, er telst til nr. 52.01, þeirrar tegundar, sem algengt er 

að hafa við 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, spenniskifur, fágunarskifur og aðrir véla- 
hlutar. 
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Vatt og vörur úr því; fis, 16 og hnútar úr spunatrefjum: 
Dömubindi úr vatti .....0.0..00..000000 00 
Annað ......0.000000 rn 

Flóki og vörur úr honum, einnig gegndreypt eða húðað: 
Flóki ......0.0.000000 0000 
Gólfteppi úr flóka ........0.0..000 0 
Þakfilt úr flóka ........2.00000.0000 0 
Áað .......0000000 0 

Trefjadúkur, önnur sams konar trefjaefni, og vörur úr síkum 

efnum, einnig gegndreypt eða húðuð: 
Trefjadúkur .........000.20000 0 
Vörur úr trefjadúk ..............2.000 0000. 

Seglgarn, línur og kaðlar, einnig fléttað: 
Færi og línur til fiskveiða ...............000... 000... 
Kaðlar ............00020000 0. 
Öngultaumar .............. 0... 
Seglgarn ..........000002000 0 
Garn úr syntetískum trefjum, sem vegur yfir 1 g metrinn, 
til veiðarfæragerðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ................200.200 0000... 
Annað ........022.00 00. 

Hnýtt net úr seglgarni, línu eða kaðli, einnig í tilskornum stykkjum 
eða fullgerð; tilbúin fiskinet úr seglgarni, nu eða kaðli: 

Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr gerviefnum .............. 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr öðrum efnum en gerviefnum 
Önnur net .....0..00.. 00. 

Aðrar vörur úr garni, seglgarni, línu eða kaðli, þó ekki spunavörur 
eða vörur úr þeim: 

Spyrðubönd .........0.0.00000 0 
Skóreimar ........0000.. 2000... 
Annars ..........0220 000 

Spunavörur þaktar gúmmílími, sterkjuklístri eða öðru þess háttar, 
til bókbands, framleiðslu á hylkjum o. þ. h.; afritaléreft (kalker- 
léreft), listmálunarléreft, stífléreft (buckram) og aðrar áþekkar 
vörur til hattagerðar eða svipaðra nota: 

Bókbandsléreft, listmálunarléreft, skóstrigi og aðrar þess 
háttar vörur til skógerðar, þakið gúmmílími, sterkjuklístri 
og þess háttar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ..........00002 0000... r nn 
Afnað .......200 eens 

15% 
30% 

Efta- 
tollur 

20%
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Spunavörur, gegndreyptar eða þaktar sellulósaderivötum eða öðru 

plasti: 
Presenningsdúkur .........22..000000 0000. nn 
Bókbandsléreft, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ....2..2.2.00000 00. en nn 
Límbönd til einangrunar eða umbúða .......0.02.00000.. 
Aðrar 20.00.0200. 

Spunavörur, gegndreyptar eða þaktar olíu eða öðru efni að megin- 

stofni úr olíu: 
Presenningsdúkur ...........00.%000nnnnnnnnnn 
Einangrunarbönd .......20200000 0000. n nanna 
Aðrar .......200000nn err 

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 spunaefnum, sem þakið er öðrum efnum, einnig 

tilsmiðimim ...........2200. 00... 
Spunavörur (þó ekki prjónaðar eða heklaðar), gegndreyptar, húð- 
aðar eða límdar saman með gúmmíi: 

Presenningsdúkur ............0.000000 0000 00... 
Sjúkradúkur .........0.00000000 0. .vnnnnnnnre 
Vörur til skógerðar, sem bera það með sér, að þær séu sér- 

staklega unnar til þess .......00.00000 0... nn... AR 
Einangrunarbönd ..........200000 0000. nun. 
Aðrar ....... AAA 

Spunavörur, gegndreyptar eða húðaðar á annan hátt; máluð Jeik- 
tjöld, málaður bakgrunnur í myndastofur og annað þess háttar: 

Presenningsdúkur .............0000000 eee nnnn nn. 
Lóðabelgir .......0..02.0000enn ens 
Annað ......0000000 rn 

Teygjanleg efni (þó ekki prjónuð eða hekluð), gerð úr spuna- 
trefjum í sambandi við gúmmíþræði ...........000..0000.0. 0... 
Kveikir úr spunatrefjum, ofnir, fléttaðir eða prjónaðir, í lampa, 
ofna, kveikjara, kerti og annað þess háttar; glóðarnetefni hring- 
prjónað og hringlaga glóðarsokkar ...............000000000.. 
Vatnselöngur og aðrar svipaðar slöngur úr spunatrefjum, einnig 
þótt þær séu styrktar með málmi eða öðru efni: 

Brunaslöngur ..........20000 0000. 
Aðrar „20.02.2000 

Drifreimar og færi- eða lyftibönd úr spunatrefjum, einnig þótt 
þau séu styrkt með málmi eða öðru efni ........0.00.00002... 
Spunaefni og vörur úr spunatrefjum almennt notaðar til véla eða 
í verksmiðjum ...............000 000. sn 

Tollskrár- 
tollur 

Nr. 1. 

Efta- 
tollur 
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60. kafli. 

Prjóna- og heklvörur. 
Athugasemdir: 
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1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Heklaðir laufaborðar og knipplingar, er teljast til nr. 58.09. 
b. Prjóna- og heklvörur, er teljast til 59. kafla. 
c. Lifstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabandabelti, sokkabönd og 

annað þess háttar (nr. 61.09). 
d. Notaður fatnaður og aðrar vörur, er teljast til nr. 63.01. 
e. Sjúkravörur, t. d. sjúkrabelti, kviðslitsbindi og annað þess háttar, er telst til 

nr. 90.19. 
2. Til nr. 60.02—60.06 teljast: 

a. Vörur, sem þar er lýst (fullgerðar eða ófullgerðar, heilar eða ekki) eða hlutar af 
þeim, prjónað eða heklað í heilu lagi eða gert úr prjónuðu eða hekluðu efni. 

b. Prjónað eða heklað efni, sniðið til að búa til úr því vörur þær, sem nefndar 
eru Í a hér fyrir ofan. 

3. Sem teygjanlegar prjónavörur (nr. 60.06) skoðast ekki vörur, sem einungis eru með 
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. teygjanleg, sem gerð er úr spunaefnum í sambandi við gúmmiþráð, 
b. gúmmíborin, sem er gegndreypt, húðuð eða þakin með gúmmíi eða gerð úr 

spunaþráðum, húðuðum eða gegndreyptum með gúmmii. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

60.01 Prjónavoð og heklvoð, ekki teygjanleg eða gúmmíborin: 
ol Úr silki eða gerviþráðum ...............00000.00 0. 25%  20% 
02 Úr ull ........0.000 00. 30% 20% 
03 Úr baðmull .................... 00... 30% 20% 
04. Hringprjónuð grisja til umbúða um kjöt ................. 2% 2% 
09 Önnur ........... 0000. 30%  20% 

60.02 Hanzkar, vettlingar og belgvettlingar, prjónaðir eða heklaðir, ekki 
teygjanlegir eða gúmmíbornir: 

01 Hanzkar og vettlingar úr ull .....................0...... 65%  45% 
02 Hanzkar og vettlingar úr baðmull ...................... 65%  45% 
09 Aðrir 2... 65%  45% 

60.03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar, prjónað eða 
heklað, ekki teygjanlegt eða gúmmíborið: 

01 Heilsokkar kvenna úr silki eða gerviþráðum.............. 50%  35% 
02 Sokkar (þó ekki heilsokkar kvenna), leistar, sokkahlífar og 

annað þess háttar úr silki eða gerviþráðum .............. 65%  45% 
03 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar úr ull .... 65%  45% 
04 Sokkar, leistar, sokkahlífar og annað þess háttar eingöngu úr 

Þaðmull ............000..0.00 00. 65%  45% 
05 Sjákrasokkar .........20.......00 00 enn 35%  25% 
09 Annað ......2..000.00 0. 65%  45% 

60.04. Nærfatnaður prjónaður, ekki teygjanlegur eða gúmmíborinn: 
ol Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr prjónavoð ...... 65%  45% 
02 Úr baðmull eingöngu ..........00..0000. 000 65%  45%
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Úr ull .....20000000 0000 

Annar ........cc.. ser 

Ytri fatnaður og aðrar vörur prjónaðar eða heklaðar, ekki teygjan- 

legar eða gúmmíbornar: 
Kjötpokar ......0.00000000 nenna 
Földuð vara í metramáli .........0.22000000. enn. 
Ytri fatnaður handa karlmönnum og drengjum ........... 
Ytri fatnaður handa kvenmönnum, telpum og smábörnum . 
Annað ......0.0000000 nn 

Prjóna- og heklvoð og prjónaðar og heklaðar vörur, teygjanlegar 
eða gúmmíbornar (þar með taldir teygjanlegir sokkar og teygjan- 

legar hnéhlífar): 
Sjúkrasokkar prjónaðir og aðrar prjónaðar sjúkravörur .... 
Hanzkar .........0200000000 ner 
Prjóna- og heklvoð ........000000000 0000. nn. . 
Annað ....00.000000 nn 

Tollskrár- 
tollur 

65%, 
65%, 
65%, 
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61. kafli. 

Fatnaður úr spunavörum og annað, er honum heyrir til. 
Athugasemdir: 

  

1. Númer í þessum kafla taka því aðeins til vöru, sem þar er lýst, að hún sé gerð úr 
efnum úr einhverjum spunatrefjum (þar með talið flóki, trefjadúkur, fléttur og legg- 
ingar í nr. 58.07, tyll og hnýtt netefni og borðar) eða úr efni úr málmþræði. Til 
kaflans teljast ekki prjónavörur, þegar undan eru skildar Þrjónavörur 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 fatnaður 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 þvi 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 prjóna- eða hekl- 
varningur til framleiðslu á vörum, sem taldar eru í nr. 61.09. 

Tollskrár- — Efta 
tollur tollur 

61.01 00 Ytri fatnaður handa karlmönnum og drengjum ............... 65%  45% 
61.02 00 Ytri fatnaður handa kvennmönnum, telpum og smábörnum ...... 65% 45% 
61.03 Nærfatnaður handa karlmönnum og drengjum (þar með taldir 

flibbar, skyrtur og ermalín): 
01 Manchetteskyrtur og aðrar milliskyrtur úr vefnaði ........ 65% 45% 
02 Nærfatnaður karlmanna og drengja úr vefnaði eingöngu úr 

baðmull ...........00000000000 0000 65%  45% 
09 Annar 2... 65%  45% 

61.04. Nærfatnaður handa kvennmönnum, telpum og smábörnum: 
ol Úr vefnaði eingöngu úr baðmull ........................ 65%  45% 
02 Bleiur ..........20.000000 2000 65%  45% 
09 Annar .........000 000 65% 45% 

61.05 00  Vasaklútar .................0.000 0000. 0n nr 80% 55% 
61.06 00  Sjöl, klútar, möttlar, slör og annað þess háttar ................ 65%  45% 
61.07 00  Slaufur, slipsi og hálsbindi ................................. 65%  45% 
61.08 00  Kragar, ermalín, uppslög, brjóst, vesti, hálsfellingarlín og annað 

þess háttar, er heyrir klæðnaði kvenna og telpna til............ 65%  45% 
61.09 00 LTífstykki, mjaðmabelti, brjóstahaldarar, axlabönd, sokkabönd og 

annað þess háttar (einnig þótt vörurnar séu prjónaðar eða hekl- 
aðar), einnig teygjanlegt ......................00.0.0.00.... 65%  45%
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61.10 00  Hanzkar, vettlingar, belgvettlingar, sokkar og leistar, ekki prjón- 
aðir eða heklaðir ............0.0.000eessnsssnsnrnn 

61.1l1 00 Tilbúnir hlutar til fatnaðar (t. d. axlapúðar, belti, ermahlífar og 

vasar) so.
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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 

62.02 

62.03 

62.04 

62.05 

10 
20 
30 

ol 
09 

01 
02 
09 

0l 
02 
09 

0l 
02 

Tollskrár- 
tollur 

Ferðaábreiður og önnur svipuð teppi: 
Úr ull ..........0.0 0 80% 
Úr baðmull ................ 80% 
Áðrar 22... 80% 

Sængurlín, borðlín, handklæði, þvottaklútar og þurrkur; glugga- 
tjöld og aðrar spunavörur í íbúðir manna: 

Földuð vara í metramáli ..................0....0....... 30% 
Annað .........200000000 0 80% 

Sekkir og pokar til umbúða: 
Kjötpokar úr spunaefnum ...................0.000000.. 2% 
Sekkir og pokar úr jútu ................0.000 000... 2% 
Aðrir... 2% 

Ábreiður, segl, sóltjöld, utanhússgluggatjöld, tjöld og viðleguút- 
búnaður: 

Presenningar og segl .................0..000 000... 35% 
Tjöld .............0.00 0000 80% 
Annað ............00000 0000 80% 

Aðrar tilbúnar spunavörur (þar með talin snið): 
Skóreimar ...........0.00.00000 000. 30% 
Björgunar- og slysavarnatæki, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ....................... 20% 
Öryggisbelti ...................... 0... 20% 
Úraarmbönd ....................0.00 000... 50% 
Rúðuþéttingar ...................0..0.. 000 35% 
Plötur til veggklæðningar .............................. 40% 
Geymar með yfir 300 lítra rúmtaki ...................... 35% 
Ofnir hólkar til umbúða ....................0.0.0.000.. 35% 
Annars ............0000 000 80% 

Efta- 
tollur 

55% 
55% 
55% 

20% 
55% 

55% 
55%, 

55%
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63. kafli. 

Notaður fatnaður og aðrar notaðar spunavörur; tuskur. 

  

63.01 00 

63.02 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 spunatrefjum, einnig skófatnaður og höfuðfatnaður úr 
hvers konar efni, enda beri vörur þessar allar það greinilega með 
sér, að þær séu slitnar af notkun og þær séu án umbúða eða í böll- 
um, sekkjum eða öðrum svipuðum umbúðum................ 
Notaðar og nýjar tuskur, úrgangur og slitnar vörur úr seglgarni, 
línu eða kaðli ..............2.2200000 00 sssnnnnn rr 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur
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XII. flokkur. 

Skófatnaður, höfuðfatnaður, regnhlífar og sólhlífar, svipur og keyri 
og hlutar til þeirra; unnar fjaðrir og vörur úr þeim; tilbúin blóm; 

vörur úr mannshári; blævængir. 

64. kafli. 

Skófatnaður, legghlífar o. þ. h., og hlutar af þessum vörum. 

Athugasemdir: 

1. Til kaflans telst ekki: 
a. Skófatnaður án viðfests sóla, prjónaður eða heklaður (nr. 60.03), eða úr annarri 

spunavöru (nema úr flóka eða trefjadúk) (nr. 62.05). 

hb. Notaður skófatnaður, sem telst til nr. 63.01. 
c. Skófatnaður, legghlífar o. þ. h. úr asbesti (nr. 68.13). 
d. Skófatnaður fyrir fatlaða og aðrar vörur fyrir fatlaða og hlutar af þeim (nr. 

90.19). 
e. 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. 
  

Tellskrár- Efta- 
tollur tollur 

64.01 Skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr gúmmíi eða plasti: 
ol Vaðstígvél með lágum hæl (ekki ætluð utan yfir aðra skó), 

eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins 25% 
02 Skór, hliðstæðir þeim, sem falla undir nr. 64.02.01 og 64.02.09 65%  45% 
09 Annar 0... #50% 

64.02 Skófatnaður með ytri sóla úr leðri eða leðurlíkisdúk, skófatnaður 
(þó ekki skófatnaður, sem telst til nr. 64.01) með ytri sóla úr 

gúmmíi eða plasti: 
01 Kvenskór og barnaskór, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörð- 

un fjármálaráðuneytisins ....................00.000.... 65% 45% 
02 Vinnuskór með yfirhluta úr vefnaði, inniskór venjulegir með 

yfirhluta úr vefnaði eða flóka, allt með gúmmií- eða plastsóla, 
svo og skóhlífar og kuldaskór með yfirhluta úr vefnaði með 
gúmmí- eða plastsóla, allt eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 50%  35% 

09 Annars .....202200000n0rr rr 65% 45% 
64.03 00 Skófatnaður með ytri sóla úr trjáviði eða korki ............... 65% 45% 
64.04 00 Skófatnaður með ytri sóla úr öðrum efnum ................... 65%  45% 
64.05 Hlutar af skófatnaði (þar með yfirhlutar, innri sólar og hælar til 

áskrúfunar) úr öðrum efnum en málmi: 
ol Yfirhlutar, þó ekki hælkappar og tákappar ............... 45% 
09 Aðrir ........0000.0 20 11% 

64.06 00  Legghlífar, vefjur, öklahlífar, kricketþófar, hnéhlífar og aðrar þess 
konar vörur, einnig hlutar af þeim .......................... 65%
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65. kafli. 

Höfuðfatnaður og hlutar til hans. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Notaður höfuðfatnaður, sem telst til nr. 63.01. 

b. Hárnet úr mannshári (nr. 67.04). 

c. Höfuðfatnaður úr asbesti (nr. 68.13). 

d. Brúðuhattar og aðrir leikfangahattar, svo og pappirshattar, pappíirshúfur og annar 

þess háttar höfuðfatnaður til notkunar á grímudansleikjum o. þ. h. (97. kafli). 

2. Til nr. 65.02 telst ekki saumað hattaefni, nema það sé saumað saman í sívafning úr 

samfléttingum, böndum eða ræmum. 
    

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

65.01 00  Þrykkt hattaefni úr flóka, hvorki formpressuð né með tillöguðum 
hörðum; slétt eða sívöl hattaefni úr flóka ..................... 30% 

65.02 00  Þrykkt hattaefni, fléttað eða gerð úr sarmfléttingum, úr hvaða efni 
sem er, hvorki formpressuð né með tillöguðum börðum ........ 30% 

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 ............02.200200 0. 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 ............00.0000000. 0. 65% 

65.06 Annar höfuðfatnaður, einnig bryddaður eða fóðraður: 
ol Hlífðarhjálmar .........00..0000 0. 35% 
09 Annars .........00000 65% 

65.07 00  Svitagjarðir, fóður, hlífar, form, grindur (þar eð taldar fjaðra- 

grindur fyrir sambroishatta), skyggni og hökubönd, fyrir höfuð- 
fatnað ...........2...000000. 0. 30% 

A 15
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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 hlífa, 

skúfa, óla, hylkja o. þ. h. úr hvaða efni sem er. Þessir hlutar, sem fluttir eru inn 

með, en ekki settir í vörur þær, sem teljast til nr. 66.01 og 66.02, flokkast hver fyrir 

sig eftir gerð sinni. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

66.01 00 Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafsregnhlífar, regn- 
hlífatjöld, garðsólhlífar 0. þh.) ..........2220000 0000... 45% 

66.02 00 Göngustafir (þar með taldir klifurstafir og setustafir) og keyri, 
svipur 0. þh. ........0000000000 000. 25% 

66.03 00 Hlutar og útbúnaður til og fylgihlutir með þeim vörum, er teljast 
til nr. 66.01 og 66.02, ta. ........20000000 00. 25%
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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: 

Síudúkur úr mannshári (nr. 59.17). 

- Blómamyndir úr knipplingum, laufaborðum, útsaumi eða annarri spunavöru 

(KI. flokkur). 

Skófatnaður og skófatnaðarhluiar (64. kafli). 
Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar (65. kafli). 

Fiðursópar (nr. 96.04), duftpúðar (nr. 96.05) og sáld úr mannshári (nr. 96.06). 
Leikföng, íþróttavörur og dansleikjaglysvarningur (97. kafli). 

2. Til nr. 67.01 telst ekki: 

A. 

b. 

C. 

d. 

Vörur, þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins til fyllingar eða bólstrunar (t. d. 

sængurfatnaður). 

Klæðnaður og tilheyrandi, þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins sem legging 

eða stopp. 

Tilbúin blóm og blöð og hlutar af þeim, svo og aðrar vörur, sem teljast til 

nr. 67.02. 
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 ábekkum hætti. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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 fjaðra- 
hryggir) .....0.....0..000 000 100% 

67.02 00. Tilbúin blóm, blöð og ávextir, svo og hlutar af þeim; vörur úr til- 

búnum blómum, blöðum og ávöxtum ........................ 100%, 
67.03 00  Mannshár greitt, þynnt, bleikt eða unnið á annan hátt; ull og 

annað dýrahár, unnið til hárkollugerðar o. þ. h. ............... 70% 
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 0 Blævængir, ekki mekanískir, úr hvaða efni sem er; grindur og 

handarhöld á blævængi og hlutar til slíkra grinda og handarhalda, 
úr hvaða efni sem er ..............000..0 00... 100%



Nr. 1. 116 11. febrúar 1970. 

XIII. flokkur. 

Vörur úr steini, gipsi, sementi, asbesti, gljásteini og öðrum slíkum 

efnum; leirvörur; gler og glervörur. 

63. kafli. 

Vörur úr steini, gipsi, sementi, asbesti, gljásteini og öðrum áþekkum efnum. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. 
b. 

Jarðefni, er teljast til 25. kafla. 
Húðaður eða gegndreyptur pappir og pappi, sem telst til nr. 48.07 (t. d. pappir 

og pappi húðaður með gljásteinsdufti eða grafiti, tjöru- eða asfaltborinn 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. 

Litógrafsteinar, er teljast til nr. 84.34. 

Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) eða einangrunarhlutar, sem teljast til nr. 85.26. 

Slípisteinn fyrir tannlækna (nr. 90.17). 

Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 

Vörur, er teljast til nr. 95.07. 

Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 
Hnappar (nr. 98.01), grifflar (nr. 98.05) og skrifspjöld (nr. 98.06). 
Listaverk, safnmunir og forngripir, er teljast til 99. kafla. 

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. 
  

68.05 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

00 Gatna-, kant- og gangstéttarsteinar úr náttúrlegum steintegundum 
(Hlögusteinn undanskilinn) ............0..000 0000. 35%  25% 

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 .........0.0.0.000020.0 0. 50% 35% 

00 — Unninn flögusteinn og vörur úr flögusteini, þar með taldar vörur 
úr samanlímdum flögusteimi ...........................0.... 35% 

00 0 Kvarnasteinar, hverfisteinar, slípihjól o. þ. h. (þar með talin speldi, 
hnúðar, skífur og oddar til mölunar, slípunar, fágunar, réttingar 

og skurðar) úr náttúrlegum steintegundum (einnig samanlímt), úr 
samanlímdum eða tilbúnum slípiefnum og úr leir, einnig með skafti, 
öxli og öðru þess háttar úr öðrum efnum, en þó ekki sett á grind; 
sneiðar og aðrir fullunnir hlutar af slíkum steinum og hjólum úr 
náttúrlegum steintegundum (einnig samanlímdum), úr saman- 
límdum náttúrlegum eða tilbúnum slípiefnum eða úr leir ....... 25% 

00 0 Brýni og annar handfægi- og slípisteinn, olíusteinn, hein o. þ. h. 
úr náttúrlegum steintegundum, úr sananlímdum náttúrlegum og 
tilbúnum slípiefnum eða úr leir „............00000 000... 25%
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68.06 

68.07 

68.08 

68.09 

68.10 

68.11 

68.12 

68.13 

68.14 

68.15 

68.16 

00 

00 

00 

00 

0l 

09 

ol 

09 

0l 

02 
09 

01 
09 
00 

00 

01 
02 

03 
09 

h
a
 

Náttúrlegt og tilbúið slípiefni sem duft eða korn, fest á vefnað, 
pappír, pappa eða annað efni, einnig skorið til, saumað saman og 

Íest saman á annan hátt ..........020022. 0000... nn 
Gjallull, steinull og önnur þess háttar uíl úr jarðefnum; blásið 
vermiculit, blásinn leir, frauðað gjall og önnur blásin jarðefni; 
löndur og vörur úr hita- og hljóðeinangrandi jarðefnum (þó 

ekki vörur, sem teljast til nr. 68.12, 68.13 og til 69. kafla) ...... 
Vörur úr asfalti eða öðru áþekku efni (t. Á. jarðolíubiki eða kol. 
tjörubiki) .............2.20000 0. 
Plötur, flísar, hellur og þess háttar vörur úr jurtatrefjum, viðar= 
trefjum, strái, viðarspónum eða viðarúrgangi (þar með talið sag), 
límt saman með sementi, gipsi eða öðru bindiefni úr steinaríkinu 
Vörur úr gipsi eða gipsblöndum: 

Til bygginga, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins .........0..0000 00. 
Aðrar 22.00.2000. 00 ann 

Vörur úr sementi (þar með talið gjallsement), úr steinsteypu eða 
tilbúnum steini (þar með talinn malaður marmari bundinn saman 
með sementi), einnig styrkt: 

Til bygginga, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ........0.02.000n enn 
Aðrar 22... 

Vörur úr asbestsementi, úr sellulósasementi o. þ. h.: 

Til bygginga, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ......2..0.000000.. ARA AANRRAÐÐ 
Þakplötur báraðar ...........02000.0 0... nn 
Aðrar 2... 

Unnið asbest og vörur úr því (t. d. asbestplötur, asbestþráður 
og asbesispunavara, asbestfatnaður, asbestvélaþéttingar), einnig 
styrkt, þó ekki vörur, sem teljast til nr. 68.14; blöndur að megin- 

stofni úr asbesti eða asbesti og magnesíumkarbónati, og vörur úr 
þessum blöndum: 

Vélaþéttingar úr asbesti, asbestblöndum o. þ. h. ..... A 
Annað ........000 00 

Núningsmótstöðuefni (sneiðar, skífur, hringar, bönd, plötur, rúllur 

o. fl.) í hemla, tengsli o. þ. h., unnið að meginstofni úr asbesti, 

öðrum jarðefnum eða sellulósa, einnig í sambandi við spunaefni 
eða önnur efni .............0.0000 sanns 
Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini, þar með talin gljásteins- 
blöð fest á pappír eða spunaefni (t. d. míkanít og gljásteinsþynnur) 

Vörur úr steini eða jarðefnum (þar með taldar vörur úr mó), ót. a.: 
Búsáhöld ........0....20.0. 000 
Vörur til bvgginga, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...........200000 0... 
Jurtapottar til gróðursetningar (sem eyðast í jörðu) ....... 
Aðrar .......200 

Toilskrár- 
tollur 

25% 

900/ 
33 (0 

35%, 

Nr. 1. 

Efta- 
tollur 

25% 

30% 

25%,
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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 nr. 81.04. 

c. Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar, er teljast til nr. 85.26. 
d. Gervitennur (nr. 90.19). 
e. Vörur, er teljast til 91. kafla (t. d. klukkur og klukkukassar). 
f. Leikföng, leiktæki, íþróttavörur og aðrar vörur, er teljast til 97. kafla. 
g. Reykjarpipur, hnappar og aðrar vörur, er teljast til 98. kafla. 
h. Listaverk, safnmunir og forngripir, er teljast til 99. kafla. 

Tollskrár. Efta- 
tollur tollur 

1. Hitaeinangrandi og eldfastar vörur. 

69.01 00  Hitaeinangrandi múrsteinn, hellur, flísar og aðrar hitaeinangrandi 
vörur úr infúsóríujörð, kísilgúr, kísilsalla og öðrum kísilsýruríkum 
jarðefnum ............000.. 0000. 14% 

69.02 00 Eldfastur múrsteinn, hellur, flögur og aðrar áþekkar eldfastar 
byggingarvörur, þó ekki þær, sem teljast til nr. 69.01 ........ 14% 

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 tilnr. 6901 ..............000.0......... 35% 

II. Aðrar leirvörur. 

69.04 00 0 Múrsteinn til bygginga (þar með talinn steinn í gólf, undirlagsflögur 
0. þh) 0000 35% 

69.05 00  Þaksteinn, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, þak- 
brúnasteinn og aðrar vörur úr leir til bygginga, einnig til skrauts 35% 

69.06 00 Pípur og rennur (þar með talin horn, beygjur o. þ. h. pípuhlutar 
(fittings)) ............00..0. 00. 35% 25% 

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 tækni- 

nota; ker og þess háttar ílát til notkunar í landbúnaði; pettar, 

krukkur og aðrar slíkar vörur, sem almennt eru notaðar við 
flutning eða pökkun á vörum ...............00000.0000.. 35% 

69.10 00  Eldhúsvaskar, handlangar, salernisskálar, þvagskálar, baðker og 
þess háttar hreinlætistæki .................................. 80% 

69.11 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða til 
hreinlætis, úr postulíni (þar með talið biscuit og parían) ........ 100% 

69.12 00 Borðbúnaður og aðrar vörur almennt notaðar í húshaldi eða til 
hreinlætis, úr annars konar leir en postulími .................. 100%, 

69.13 Leirstyttur og aðrar vörur til skreytingar, skrauthlutir til persónu- 
legra nota; húsgögn:
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ol 
09 

69.14 00 

119 

Tollskrár. 
tollur 

Lampar og lýsingartæki ............0.00...200. 00... 90% 
Annað ......00000000 nn 100% 

Aðrar vörur úr leir, Ót. a. ..........00002000 nes 70%
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70. kafli. 

Gler og glervörur. 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Leirglerungur (nr. 32.08). 

Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. skraut- og glysvarningur). 

Rafmagnseinangrarar (nr. 85.25) og einangrunarhlutar, er teljast til nr. 85.26. 

Innspýtingarsprautur, gerviaugu, hitamælar, loftvogir, rakamælar og aðrar vörur, 

er teljast til 90. kafla. 

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. 

Hnappar, hitaflöskur, sprautuílát og aðrar vörur í 98. kafla. 

2. Nr. 70.07 tekur einnig til vara, sem eru framleiddar úr gleri því, sem þar er 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. 

20
 

pp
 

í 

f. 

  

70.01 
70.02 
70.03 
70.04 

70.05 

70.06 

70.07 

70.08 
70.09 

70.10 

70.11 

70.12 
70.13 

70.14 

00 
00 
00 
00 

00 

00 

00 

00 
00 

0l 
02 
09 
00 

00 
00 

  

Glerbrot og annar glerárgangur, glermassi (þó ekki optískt gler) . 

Glerungur og smelt í massa, stöngum eða pípum .............. 

Gler í kúlum, stöngum eða pípum (þó ekki optískt gler), óunnið . 
Óunnið steypt eða valsað gler (þar með talið gler, sem við fram- 
leiðsluna hefur verið yfirlagt öðru gleri eða styrkt með málmþræði), 
með rétthyrningslögun, einnig mynstrað ..................... 
Óunnið teygt eða blásið gler (einnig þakið öðru gleri við fram- 
leiðsluna) með rétthyrningslögun ..................0...0.0..... 
Steypt, valsað, teygt eða blásið glex (einnig yfirlagt öðru gleri við 
framleiðslu eða styrkt með málmþræði) með rétthyrningslögun og 
slípað eða fágað á yfirborði, en ekki frekar unnið .............. 
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, blý- 
greyptar rúður og þess háttar ............................... 
Öryggisgler úr hertu eða marglaga gleri, einnig tilskorið eða formað 
Glerspeglar (þar með taldir bifreiðaspeglar), einnig í umgerð eða 
með baki ...............0.0000000000 0 
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: 

Mjólkurflöskur ..............22.000 000 
Öl- og gosdrykkjaflöskur „.......0..0.00000 0. 
Anað .......0.0.2000 00 

Glerkúlur og glerpípur fyrir rafmagnsglólampa, rafeindalampa o. 
þe. 
Glergeymar í hitaflöskur og þess háttar ílát, einnig ófullgerð .... 
Borðbúnaður, húsbúnaður, snyrtiáhöld, hreinlætistæki og skrif- 
stofuáhöld, skrautmunir o. þ. h. úr gleri (þó ekki vörur, sem 
teljast tilmr. 70.19) ..........0...00...0 
Ljósabúnaður úr gleri, endurkastsgler og optískir hlutir úr gleri, en 
ekki optískt unnið eða úr optísku gleri: 

Tollskrár- 
tollur 

259), 
25% 
25%, 

35% 

35%, 

35% 

50% 
50% 

100%, 

14% 

30 % 
30% 

30%, 
100% 

109% 

Efta- 
tollur 

10%
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ol Lampar og lampaskermar .....20000000 00... 

02 Glös fyrir olíulampa .....00000000000 neee runt 

03 Luktagler og endurskinsgler fyrir farartæki .............. 

04 Gler fyrir götuljósker ........000000000 000. ne... 

05 Gler fyrir duflaljósker .........00000000 000. n nn. 

09 Afnað 22.00.2000... ne 

70.15 00  Kluikku- og úragler og áþekk gler (þar með talin sólbirtugler, en 

70.16 

10.17 

70.18 

70.19 

70.20 

10.21 

00 

00 

00 

00 

10 
20 
30 

01 
09 

ekki linsulaga til réttingar á sjón), íhvolf, beygð o. þ. h.; holar 
glerkúlur og kúluhlutar til framleiðslu á klukku- og úrglerjum 
0. þh... nnnnnnrrrr rr 
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 áþekkrilögun ................ 

Glervara eingöngu notuð við efnarannsóknir, við hjúkrun og rann- 
sóknir á sjúkum og við lyfjagerð, einnig með rúmmálsmerkjum 
eða rúmtaksréttingum; glerlyfjahylki ...................000.. 
Optískt gler og vörur úr því, þó ekki optískt unnar; efni til fram- 
leiðslu á gleraugnalinsum ..............2200.0. neee n een. 
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 (ballotini) .................... 
Glertrefjar (þar með talin glerull), garn, vefnaður og vörur úr 

þessum efnum: 
Garn .......000 nn 

Aðrar vörur úr gleri: 

Netjakúlur ..........0000000 00 enn eeen 

Annars .........0. 0 

Tollskrár- 
tollur 

90% 
35% 
35%, 
35% 
25% 
100% 

Nr. Í. 

Efta- 
tollur 

A 16
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XIV. flokkur. 

Náttúrlegar perlur, eðalsteinar og hálfeðalsteinar, góðmálmar, 

góðmálmsplett og vörur úr þessum efnum; glysvarningur 

(imitation jewellery); mynt. 

T1. 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. 

b. 

Náttúrlegum perlum eða eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, tilbúnum 
eða endurgerðum). 

Góðmálmum eða góðmálmspletti. 

a. Til nr. 71.12, 71.13 og 71.14 teljast ekki vörur, ef óverulegur hluti þeirra er úr 
góðmálmi eða góðmálmspletti, svo sem minni háttar útbúnaður eða skreytingar 
(t. d. stafamerki, leggingar og randskreytingar). Tekur b-liður 1. athugasemdar 
hér á undan því ekki til slíkra vara. 

Nr. 71.15 tekur ekki til vara, sem innihalda góðmálma eða góðmálmsplett, nema 
slík efni séu aðeins óverulegur hluti viðkomandi vöru. 

Til þessa kafla telst ekki: 

S
R
 
9
2
0
 

= 
Q
9
0
9
5
3
 

Amalgöm góðmálma og hlaupkenndir (colloidal) góðmálmar (nr. 28.49). 
Dauðhreinsað sárasaumsefni, tannfyllingarefni og aðrar vörur, er teljast til 
30. kafla. 

Vörur, sem teljast til 32. kafla (t. d. gyllingarvökvar). 

Handtöskur og aðrar vörur, er teljast til nr. 42.02 og 42.03. 
Vörur, sem falla undir nr. 43.03 og 43.04. 

Spunavörur, er teljast til XI. flokks. 
Skófatnaður (64. kafli) og höfuðbúnaður (65. kafli). 
Regnhlifar, göngustafir og aðrar vörur, er teljast til 66. kafla. 
Blævængir, er teljast til nr. 67.05. 
Mynt (72. eða 99. kafli). 
Slípivörur þær, er teljast til nr. 68.04—68.06 eða til 82. kafla, og í eru agnir eða 
duft úr eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum eða tilbúnum); vörur í 
82. kafla, sem eru með eðalsteina eða hálfeðalsteina (náttúrlega, tilbúna eða 
endurgerða) sem virka hluta, enda sé undirstaða steinanna úr óeðlum málmi; 
vélar, verkfæri og rafmagnsvörur og hlutar til þessara vara, sem teljast til XVI. 
flokks, nema vörur, sem að öllu leyti eru gerðar úr eðalsteinum eða hálfeðal- 
steinum (náttúrlegum, tilbúnum eða endurgerðum), en þær teljast til þessa kafla, 

- Vörur, er teljast til 90., 91. og 92. kafla (visindatæki, úr, klukkur og hljóðfæri). 
Vopn og hlutar til þeirra (93. kafli). 

Vörur, sem falla undir 2. athugasemd við 97. kafla. 
Vörur, er teljast til 98. kafla, aðrar en þær, sem teljast til nr. 98.01 og 98.12. 
Frumverk af högg- og standmyndum (nr. 99.03), safnmunir (nr. 99.05) og forn- 
gripir yfir 100 ára gamlir (nr. 99.06), nema náttúrlegar perlur, eðalsteinar og 
hálfeðalsteinar.
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d. 

10. 

11. 
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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 írídiums, osmíums, palladíums, rhódiums og 

rúteniums. 

Málmlegeringar (þar með glæddar blöndur), sem í eru góðmálmar, teljast góðmálms- 

legeringar í þessum kafla, ef — og því aðeins ef — góðmálmurinn í þeim er 2% 
eða meira miðað við þunga legeringarinnar. Flokkast slíkar legeringar eins og 

hér greinir: 
a. Málmlegeringar með 2% eða meira af platínu, miðað við þunga, flokkast eins 

og platinumálmar. 

b. Málmlegeringar með 2% eða meira af gulli, miðað við þunga, og með enga 

platínu, flokkast sem gulllegeringar, einnig þótt í þeim sé platína, 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 platina. 

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 skrautvörum í nr. 71.12 er átt við: 

a. Smávarning til persónulegs skrauts (einnig settur eðalsteinum) (svo sem hringar, 
armbönd, hálsmen, brjóstnælur, eyrnahringir, úrfestar, slifsisnálar, úrkeðjur, eyrna- 

lokkar, ermahnappar, brjósthnappar, krossar eða heiðursmerki og önnur tignar- 

merki, einnig þau, sem hafa trúarlegt gildi). 

b. Vörur til persónulegra nota, sem algengt er að bera í vösum, handtöskum eða á 
sér (t. d. vindlingaveski, duftdósir, lyklahylki, tóbaksdósir og pilludósir). 

Með gull- og silfursmíðavörum í nr. 71.13 er átt við t. d. skrautmuni, borðbúnað, 
snyrtiáhöld, áhöld til reykinga og önnur búsáhöld, skrifstofuáhöld og hluti, sem 

hafa trúarlegt gildi og annað þess háttar. 

Með glysvarningi (imitation jewellery) í nr. 71.16 er átt við tilsvarandi vörur og 

tilgreindar eru hér á undan í alið 8. athugasemdar (þó ekki hnappa, skyrtu- og 

ermahnappa eða aðrar vörur, er teljast til nr. 98.01, hárgreiður, hárspennur og þess 

háttar vörur, er teljast til nr. 98.12), enda sé ekki notað til 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.
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1. 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 ................ 
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 ..............00000 0... 
Aðrir demantar en til iðnaðarnotkunar ............00..000.. 
Áðrir ....2...000000 nn 

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 .....................000... 
Duft og aguir úr náttúrlegum eða tilbúnum eðalsteinum eða hálf- 
eðalsteinum .................000.00000 0000 ns 

II. Góðmálmar og góðmálmsplett, óunnið eða hálfunnið. 

Silfur, þar með talið silfur með gull- og platínuhúð, óunnið eða 

hálfunmið ............0..2000.000 2000. 
Silfurplett (silfurdublé), óunnið eða hálfunnið ................. 
Gull, þar með talið platínuhúðað gull, óunnið eða hálfunnið: 

Gullstengur ......2..02.000000 
Ánnað .........2.00000 000 

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 
platínumálmum, óunnið eða hálfunnið ....................... 
Afklippur, mylsna og annar góðmálmsúrgangur: 

Úr silfri, platínu eða öðrum platínumálmum ................ 
Úr gulli ............... 00. 

11. 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 
góðmálmspletti, þó ekki vörur þær, sem teljast til nr. 71.12: 

Hnífar, skeiðar, gafflar o. þ. h. úr silfri eða silfurpletti ..... 

Annað ......000000000nne ene 
Aðrar vörur úr góðmálmi eða góðmálmspletti: 

Til tækninota, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ................220000 0000. 0 nn 
Annars .....2..20.00000nnen nr 

Vörur, sem eru úr eða í eru náttúrlegar perlur, eðalsteinar og 
hálfeðalsteinar (náttúrlegir, tilbúnir eða endurgerðir) ......... 
Annar glysvarningur (ímitation jewellery) ................... 

Tollskrár- 
tollur 

20% 

20% 
20% 
20% 

20% 

20% 

20% 
20% 

20% 
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20% 
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20% 
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40%
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72. kafli. 

Mynt. 

Athugasemd: 

Safnmunir (nr. 99.05) teljast ekki til þessa kafla. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

72.01 Mynt: 
10 Óútgefin mynt (önnur en gullpeningar) .....2.2...00000 000... 0 

20 Gullpeningar ......00000000e0nnennn nanna 0 

30 Önnur 2... 0
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XV. flokkur. 

Ódýrir (óeðlir) málmar og vörur úr þeim. 

Athugasemdir: 

Tit þessa flokks telst ekki: 1. 

a. 

b. 
c. 
d. 

a
 

Tilreiddir litir, blek og aðrar vörur, sem hafa málmduft eða málmflögur að grunni 
og teljast til nr. 32.08, 32.09, 32.10 og 32.13. 
Ferró-ceríum og aðrar kveikilegeringar (nr. 36.07). - 
Höfuðfatnaður og höfuðfatahlutar, er teljast til nr. 65.06 og 65.07. 
Grindur og hlutar í regnhlífar, sólhlífar, 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). 
Samsettir járnbrauta- og sporbrautateinar (nr. 86.10) og aðrar vörur, er teljast 
til XVII. flokks (ökutæki, skip, bátar og flugvélar). 
Tæki, áhöld og aðrar vörur úr ódýrum málmum, er teljast til XVIII. flokks, einn- 
ig úr 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 iþróttatæki). 
Hnappar, pennastengur, blýantshöld, pennar og aðrar vörur, er teljast til 98. 
kafla. 

Með orðunum hlutar til almennra nota er hvarvetna í tollskránni átt við: 
a. 

Þ. 

C. 

Vörur þær, sem teljast til 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 7382. kafla (að undanteknum númerunum 73.29 og 74.13) 

tekur ekki til hluta til almennra nota, eins og þau orð eru skýrgreind hér á undan. 
73—81. kafli tekur ekki til vara, sem teljast til 82. og 83. kafla, enda leiði ekki 

annað af ákvæðum þessarar athugasemdar eða 1. athugasemdar við 83. kafla. 
Flokkun legeringa: 
A. 

d. 

Legeringar af ódýrum málmum, sem í er meira en 10% af nikkli miðað við 
bunga, 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 þessum 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 tilvísanir til ódýrra málma hvarvetna í tollskránni 

einnig við legeringar þeirra, sem flokkast eins og viðkomandi málmur samkvæmt 

3. athugasemd hér að ofan. 

Flokkur 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 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 þvi 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 smíða eða völsunar, en venju- 

lega notaðar sem hráefni við framleiðslu á járni og stáli og í eru einn eða fleiri 

eftirgreindir málmar í því magni, sem fram er tekið (miðað við þunga): 

meira en 8% kísill, 
meira en 30% mangan, 
meira en 30% króm, 

meira en 40% wolfram, 
meira en 10% af öðrum legeringarmálmum (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% kiísill, 
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% alúmín, 

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 fosfór 
og brennisteini samanlagt. 

Hnoðað hrájárn (puddled bars) og hrástengur (nr. 73.06) : 
Efni þau til smíða, völsunar eða umbræðslu, sem verða til annað hvort 
— fyrir hömrun á hnoðuðu hrájárni til þess að losna við gjall eða 
— með samruna vegna glóðvölsunar á pökkum af járn- eða stálúrgangi eða 

hnoðuðu hrájárni. 

Steypt hrájárn (ingots) (nr. 73.06): 

Stykki til smíða eða völsunar framleidd í hrájárnsteypumótum. 
Gjallfrítt hrájárn (blooms) og hrájárnsdrumbar (billets) (nr. 73.07): 
Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, og sé flatarmál þverskurðarins meira 
en 1225 mm?, en þykktin meira en fjórði hluti breiddarinnar. 
Hrájárnsplötur (slabs) og hrájárnsrenningar (sheet bars) (nr. 73.07): 
Hálfunnin vara með rétthyrndum þverskurði, þykkt eigi minni en 6 mm, breidd 
minnst 150 mm og þykktin ekki meiri en fjórði hluti breiddarinnar. 
Plötuefni í rúllum (nr. 73.08): 
Hálfunnin vara upprúlluð, heitvölsuð, með rétthyrndu þversniði, þykkt ekki 
minni en 1,5 mm, breidd meiri en 500 mm og þyngd eigi minni en 500 kg 
hvert stykki. 

Alhæfiplötur (universal plates) (nr. 73.09): 
Vara með rétthyrndum þverskurði, heitvölsuð eftir endilöngu í alhæfivölsum, 
þykkt eigi minni en 5 mm né meiri en 100 mm og breidd meiri en 150 mm, 
Þó ekki yfir 1200 mm. 

Bönd (nr. 73.12): 

Völsuð vara með skornum eða óskornum brúnum og rétthyrndum þverskurði, 
þykkt eigi yfir 6 mm, breidd mest 500 mm og þykktin eigi meiri en tíundi hluti 
breiddarinnar, í ræmum og rúllum, einnig pressuðum saman, 

Þynnur og plöfur (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,
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báraðar, gáraðar, fágaðar og húðaðar plötur, þó þannig að plöturnar fái ekki 
við þessa vinnslu frekari einkenni efna eða vara, sem teljast til annarra númera. 

Vír (nr. 73.14): 

Kalddregin og óhol vara með hvers konar þverskurði og 13 mm að mesta þver- 

máli eða minna. Til nr. 73.26 og 73.27 telst einnig vara gerð úr völsuðum vir, 
enda sé þykktin hin sama og hér segir. 

Stál í stöngum (einnig virstengur) (nr. 73.10): 
Óhol vara, sem skýrgreiningarnar í h-, ij-, k-, I, 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 missmiði 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-, , 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 sláli (nr. 73.19) er átt við hnoðsaumaðar, logsoðnar 

eða „saumlausar“, sívalar stálpípur og stálhné með innra þvermáli meira en 400 mm 

og með veggjarþykkt yfir 10,5 mm. 

73.01 

13.02 

13.03 
13.04 
13.05 

13.06 

  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

Hrájárn, steypujárn og spegiljárn, í klumpum, drumbum, stykkjum 
eða með annarri áþekkri lögun: 

10 Spegiljárn ........0.0.00 2% 
20 ÁnNnað 2... 2% 

Járnlegeringar: 
10 Ferrómangan ..........20. 2% 
20 Aðrar 2... 2% 
00  Úrgangur og brot af járni eða stáli ......................0.... 2%, 
00 - Kornað járn eða stál, einnig flokkað; vírkúlur úr járni eða stáli .. 2% 

Járn- eða stálduft; járn- eða stálsvampur: 
10 Járn- eða stálduft .........020200 0. 2% 
20 Járn. eða stálsvampur ..........2.. 0 2% 

Hnoðuð (puddled) hrájárn- og stálstykki og stengur; steypt hrájárn- 
og stálstykki (ingots), klumpar, drumbar o. þ. h. stykki, úr járni 
eða stáli: 

10 Hnoðuð járn- og stálstykki og stengur, klumpar, drumbar o. þ. h. 2% 
20 Steypt hrájárn- og stálstykki ......0......... 2% 

A 17
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

13.07 00  Gjallfrítt hrájárn (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs) og renn- 
ingar (sheet bars) — einnig tinaðir — úr járni og stáli; lauslega 
formuð stykki með hömrun, að öðru leyti óunnin, úr járni eða stáli 2% 

713.08 00  Plötuefni í rúllum, úr járni eða stáli ......................... 2% 

13.09 00  Alhæfiplötur (universal plates), úr járni eða stáli .............. 2% 
73.10 Stengur (einnig vírstengur) úr járni eða stáli, heitvalsaðar, slegnar, 

þrykktar eða kaldunnar; jarðborspípur úr stáli: 
Valsaður vír : 

1l Vír til framleiðslu á naglavír, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ % 
12 Steypustyrktarjárn 13 mm og grennra .........0........ 35% 
13 Valsaður vír 6 mm og grennri .......000000 0... 25% 
19 Atnað ........0.000 2% 

Annað: 
21 Steypustyrktarjárn ..........000. 0000 35% 
23 Jarðborspípur úr stáli .................22. 00 25% 
29 ÁniMars 2... 2% 

13.11 Prófíljárn og -stál, heitvalsað, þrykkt eða kaldunnið; þilstál með 
boruðum eða slegnum götum eða án gata, einnig samsett: 

10 Prófíljárn og -stál, 80 mm eða meira; þilstál ................ 2% 
20 Ánnað „2... 2% 

13.12 00 Bönd úr járni eða stáli, heit- eða kaldvölsuð ................. 2% 

13.13 Þynnur og plötur úr járni eða stáli, heit- eða kaldvalsaðar: 
10 Þynnur og plötur yfir 4,74 mm að þykkt, þó ekki tinaðar eða 

báraðar ..........000.00 00 2% 
20 Þynnur og plötur 3—4,75 mm, þó ekki tinaðar eða báraðar .... 2% 

30 Þynnur og plötur minna en 3 mm, þó ekki plettaðar, húðaðar eða 
klæddar .........00..0. 00. 2% 

40 Þynnur og plötur, tinaðar ................ 0 0 
Þynnur og plötur minna en 3 mm, plettaðar, húðaðar eða klæddar 
(Þó ekki tinaðar) : 

sl Járnplötur báraðar (þakjárn) ........00..000020. 00. 15% 
59 Aðrar 22.22.2020... 1% 

73.14 Járn- eða stálvír, einnig húðaður, en ekki einangraður: 

ol Logsuðuvír ........00...2000 0 7% 

09 Annað ........000000 00 18% 

13.15 Stállegeringar og kolefnisríkt stál með sama lagi og tilgreint er í 
nr. 73.06-73.14: 

6l Hrásteypa (ingots) úr kolefnisríku stáli ..................... 2% 
62 Hrásteypa (ingots) úr stállegeringum ............... 00... 2% 
63 Gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs), steng- 

ur (sheet bars) og hálfunnin járnstykki, úr kolefnisríku stáli .. 2% 
64 Gjallfrí hrásteypa (blooms), drumbar (billets), plötur (slabs), steng- 

ur (sheet bars) og hálfunnin járnstykki, úr stállegeringum ...... 2% 
65 Plötuefni í rúllum, úr kolefnisríku stáli .................... 2% 
66 Plötuefni í rúllum, úr stállegeringum ....................... 2%, 
67 Vírstengur úr kolefnisríku stáli ........................... 2% 
68 Vírstengur úr stállegeringum ...................0 00. 2% 
69 Stangajárn ( þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur úr kolefnisríku 

stáli 0... 00 2%
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11 Stangajárn (þó ekki valsaður vír) og jarðborspípur, úr stállegering- 
MM 

12 Prófíljárn, 80 mm eða meira, og þil, úr kolefnisríku stáli ...... 
13 Prófíljárn, 80 mm eða meira, og þil, úr stállegeringum ........ 
14, Prófíljárn, minni en 80 mm, úr kolefnisríku stáli ............ 
715 Prófíljárn, minni en 80 mm, úr stállegeringum .............. 

16 Plötur og þynnur, meira en 4,75 mm að þykkt, og alhæfiplötur, 
úr kolefnisríku stáli ..............2222...0000 rr 

11 Plötur og þynnur, meira en 4,75 mm að þykkt, og alhæfiplötur, 
úr stállegeringum ..........0...0 00. 

18 Plötur og þynnur, 3 mm—4,75 mm að þykkt, úr kolefnisríku stáli 

19 Plötur og þynnur, 3 mm--4,75 mm að þykkt, úr stállegeringum 

gl Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, húðað- 

ar eða klæddar, úr kolefnisríku stáli ........................ 

82 Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, ekki plettaðar, húðað- 
ar eða klæddar, úr stállegeringum ........22.0.. 0. 

83 Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, húðaðar 

og klæddar, úr kolefnisríku stáli .......220000... 

84 Plötur og þynnur, minna en 3 mm að þykkt, plettaðar, húðaðar 
og klæddar, ár stállegeringum ........2222000 0. 

85 Bandaefni úr kolefnisríku stáli ................. 
86 Bandaefni úr stállegeringum .............20 00. 
87 Vír úr kolefnisríku stáli ............0.. 
88 Vír úr stállegeringum ..............22 0. 

13.16 Eftirgreindar vörur úr járni eða stáli til lagningar á járnbrautum og 
sporvagnabrautum: Teinabrautir, öryggisteinar, skiptiteinar, tengi- 
spor, skiptistykki, trjónustengur, tannhjólateinar, brautarbitar, 

tengispangir, teinafestingar, festingafleygar,  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 Ánnað 2... 

73.17 00  Pípur úr steypujármi ............22000 0000. 

73.18 Pípur og efni í þær, úr járni (nema steypujárni) eða stáli, þó ekki 
háþrýstileiðslur til vatnsafistöðva: 

10 Efni í pípur ...........00 0 
„Saumlausar“ pípur: 

21 Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ..........02...0.000 enn. 

29 Annað #0... 

Annað: 
3l Pípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..........0002200 nn 
39 ANNArS 22... 

73.19 00  Háþrýstileiðslur úr stáli, til vatnsaflstöðva, einnig styrktar ..... 

73.20 00  Pípuhlutar (fittings), t. d. hólkar, hné, tengi og nipplar, úr járni 
eða stáli ..............000.20.000.nn renn 

13.21 Mannvirki (t. d. skemmur og aðrar byggingar, brýr og brúarhlutar, 
stíflur, turnar, súlnagrindur, þök, þakgrindur, glugga- og hurða- 
grindur, hlerar, handrið, stöplar og súlur), hálf- eða fullgerð, 
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

samsett eða ósamsett, úr járni eða stáli; plötur, bönd, stengur, 

bjálkar, prófíljárn, pípur o. þ. h., tilsniðið til notkunar í mannvirki, 

úr járni eða stáli: 
Bryggjur og brýr, hálf- eða fullgerðar, samsettar; plötur, 
bönd, stengur, bjálkar, prótíljárn, pípur o. þ. h., tilsniðið til 

notkunar í bryggjur eða brýr .........0000 000. 
Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins .........0.22000..20 
Afnað .......20202 0 

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 hitunarbún- 

aði: 
Tankar úr ryðfríu stáli sérstaklega fyrir mjólk, eftir nánari 

skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ......... 
Annað 2... 

Föt, tunnur, brúsar, dósir og áþekk ílát, úr járn- eða stálþynnum 
eða plötum, venjulega notuð við flutning á vörum eða sem 

umbúðir: 

Tunnur .......2.00..00 20 
Mjólkurbrúsar 101 eða stærri .........0000000 0. 
Niðursuðudósir o. þ. h. dósir .........2..00000 0. 

Áletraðar dósir utan um útflutningsvörur ................ 
Annað 2... 

Hylki og ílát undir samanþjappaðar gastegundir og önnur áþekk 
ílát, úr járni eða stáli „............0................. 0. 

Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h., úr járni eða 

stáli, þó ekki einangraðir rafmagnsstrengir: 
Vírkaðlar að þvermáli 0,5 em og grennri ..........0...... 

Vírkaðlar meira en 0,5 cm að þvermáli .................. 

Atnað .......0.0 000 
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 ..................... 
Girðingarnet (einnig plasthúðuð) úr vír, sem ekki er grennri 
en 2 mm í þvermál ............00200 000. 

Áfnað .......0...000 0 

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 ............00...... 

Keðjur til véla (drifkeðjur) .......0.000...2 0... 
Aðrar „0... 

Akkeri, drekar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli „.......... 

Naglar, stifti, lykkjur, kengir, kassakrækjur, sinklar, bólunaglar, 

spíkarar og teiknibólur, úr járni eða stáli, einnig með haus úr 
öðrum efnum, þó ekki kopar: 

230/ 35% 

60% 
40% 

40% 
30 % )
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Galvanhúðaður saumur .......00220. 000... AR 
Annað 22.00.0000 

Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúfnaglar, 
(þar með taldir skrúfkrókar og augaskrúfur), úr járni eða stáli; 
hnoð, fleinar, spenniskífur og undirlagsplötur úr járni eða stáli .. 

Saumnálar, hannyrðanálar, teppanálar, bandprjónar, heklnálar o. 
þ. h.; hannyrðateinar, úr járni eða stáli, einnig efni í þessar vörur 

Títuprjónar, öry ggisnælur, hárnálar, hárliðunarklemmur og aðrar 
áþekkar vörur úr járni eða stáli (þó ekki hattprjónar og aðrir 
prjónar til skrauts) ................220 00. nnn en 
Fjaðrir og fjaðrablöð úr járni eða stáli ....................... 
Ofnar, eldavélar, eldstór (einnig þótt þær séu aukalega með geymi 
til miðstöðvarhitunar), arnar og önnur lofthitunartæki, bakaraofn- 
ar, suðuáhöld, hitaplötur með brennara, þvottapottar með eldstó 
eða brennara og áþekkur útbúnaður til heimilisnotkunar, einnig 

hlutar ul 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 .....2.0.0000 ens 

KEldavélar, ofnar og hlutar til þeirra, fyrir fljótandi eldsneyti 

Gasofnar, gase davélar og hlutar til þeirra ARA 
Annað 

  

Katlar (þó ekki gufukatlar, sem teljast til nr. 84.01) og miðstöðvar- 
ofnar, ekki rafmagnshitaðir, og hlutar til Þeirra, úr járni eða stáli; 

lofthitarar og lofthitadreifarar (þar með slíkir, sem geta dreift 
köldu eða fersku lofti), ekki rafmagnshitaðir, með innbyggðri 

hreyfilknúinni viftu eða blásara, og hlutar til þeirra, úr járni eða 
stáli: 

Miðstöðvarkatlar og hlutar til þeirra ........00..00.000... 

Miðstöðvarofnar og hlutar til þeirra, þar með talin ofnrif 
Hálfunnir miðstöðvarofnar óg hálfunnin ofnrif, eftir nánari 
skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ......... 
Annað .........2.0.0 ene 

Áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhússnota, og 

hlutar til slíkra vara, úr járni eða stáli: 

Búsáhöld og hlutar til þeirra: 

Úr ryðfrín stáli ...........0.0.00 0. 
Annað ........0.... rr 

Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra: 
Skálar úr ryðfríu stáli, pressaðar til vaskagerðar, en ekki 

frekar unnar .......0.002.000 20. 

Hreinlætistæki og hlutar til þei irra, úr ryðfríu stáli ........ 

Vörur til hjúkrunar og lækninga ..........0.00 00. ..0... 

Annað .......00000 00 

Járn- og stálull; pottahreinsarar, svampar, hanzkar o. þ. h. til 
hreinsunar og fágunar, úr járni eða stáli: 

Járn- og stálull ...........000000 00 nnn rn 
Annað .........2.000 00 

Aðrar vörur úr járni eða stáli: 
Vörur úr steypujárni, grófmótaðar (in the rough state) ........ 
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Vörur úr steypustáli, grófmótaðar ..........0.00 00. 
Grófunnin járn- og stálsmíði (þar með talin fallsmíði (drop 
forgings)) .....00...0. 
Annars: 

Veiðarfæralásar, sigurnaglar, bobbingar, hleraskór, netja- 
9 <) 8 ? J 

kúlur og sökkur .........02.000000 000 
Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar, eftir nánari skýrgrein- 
ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................. 

Girðingarstaurar ...........0020000 00 

Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og mjólkur- 
hyrnum, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins ..........0.0...2000.0 
Uraarmbönd ...........00000000 0000 
Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 
Drykkjarker fyrir skepnur ........00000000.0. 
Jarðstrengsmúffur og tengidósir fyrir raflagnir ............ 
Aðrar vörur úr járni eða stáli, ót. a. ..................... 

febrúar 1970. 
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TA. kafli. 

Kopar og vörur úr honum. 

Athugasemdir: 

1. Með koparforlegeringum (master alloys) (nr. 74.02) er átt við þær legeringar af 
kopar og öðrum efnum í hvers konar hlutföllum, sem ekki eru nothæfar til völsunar 

eða smíða, og sem venjulega eru notaðar sem íblöndunarefni við framleiðslu á öðrum 
legeringum eða sem eyðandi efni á súrefni, brennistein eða til annars þess háttar 

við framleiðslu á málmum, sem innihalda ekki járn. Koparfosfit, sem í er meira en 

8% af fosfór miðað við þunga, telst til nr. 28.55. 

2. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreind er við hvert þeirra: 

a. Vir (nr. 74.03): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

b. Unnar stengur, feinar, 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 pipuhluta 

(fittings), sem hafa fengið svipaða meðferð. 

  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

74,01 Koparsteinn, óunninn kopar (einnig hreinsaður); koparúrgangur 
og brotakopar: 

10 Koparsteinn ..........%0.n annt 4% 
20 Koparúrgangur og brotakopar ........0.2200 0. nna nn 4% 
30 Kopar óhreinsaður ...........0000000 0. nn nan 4% 
40 Kopar hreinsaður ........20... 00. 4% 

74.02 00  Koparforlegeringar (master alloys) ..........022.00000 0000... 4% 

74.03 Stengur, prófílar og vír, úr kopar: 
01 Stengur og prófílar .........00000. 000... 4% 
02 Vír 0... 15% 

74.04 00 Plötur og ræmur, úr kopar ............000 000 nnn nan... 49 

74.05 Koparþynnur, sem eru í mesta lagi 0,15 mm að þykkt (án undir. 
lags), einnig upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, 
áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar: 

0l Þynnur í vatnskassaelement ..........000000 00. 0... 11% 
09 Ammað 20.00.2000... 25% 

74.06 00  Koparduft og koparflögur 0/ HA RNRNNANNNNRRARARRNNRNARRR 4%
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

74.07 Pípur, pípuefni og holar stengur, úr kopar: 
0l Úr fosfór bronze-legumálmi óunnum „.....00..0.0.0. 4% 
09 Aiað 2... ARNA RNRARR 25% 

74.08 00 Pípufittings úr kopar, t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur ........ 25% 
74.09 00 Geymar, ker og önnur þess konar ílát úr kopar, með yfir 300 lítra 

rúmtaki, undir alls konar efni, einnig klædd að innan eða hita- 

einangruð, en ekki með mekanísk tæki eða útbúnað fyrir upphitun 
eða kælingu .................00 22 00ð 0 50%  35% 

14.10 00 0 Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h. úr kopar, þó 

ekki einangraðar raftaugar og rafstrengir .................... 35% 
7411 00 0 Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. (einnig endalaus bönd), 

úr koparvír .........0.000. 0002 209, 
74.12 00 — Möskvateygðar (expanded) plötur úr kopar ................... 14%, 
14.13 00 — Keðjur og keðjuhlutar, úr kopar ................00..0... 60% 
74.14 00 Naglar, stifti, lykkjur, kengir, krækjur, sinklar, bólunaglar, spíkar- 

ar og teiknibólur, úr kopar, eða úr járni eða stáli með koparhaus 50% 35% 
74.15 00 Boltar og rær, með eða án skrúfugangs, skrúfur og skrúfnaglar 

(þar með talið skrúfukrókar og augaskrúfur); hnoð, fleinar, spenni- 
skífur, undirlagsplötur, úr kopar ...........)....0... 00. 25% 

74.16 00 Fjaðrir úr kopar ..... ARA SRAARRA 25% 
7417 00  Suðu- og hitunartæki af því tagi, sem almennt eru notuð á heimil- 

um — ekki rafmagnstæki — og hlutar til þeira, úr kopar ...... 10% 
14,18 Önnur áhöld til heimilishalds, hreiplætistæki til notkunar innan- 

húss, og hlutar til þessara tækja og vara, úr kopar: 
ol Hreinlætistæki til innanhússnota og hlutar til þeirra ...... 80% 
09 Áfnað ......0..00000 00 100% 

74.19 Aðrar vörur úr kopar: 

ol Veiðarfæralásar, sigurnaglar, snurpunótahringir o. þ. h. til 

veiðarfæra, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins .................000 s.n 2% 
02 Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 25%, 
03 Rafmagnstengidósir ..................... 0... 25%, 
04 Vörur úr kopar eða koparlegeringum, grófmótaðar, en ekki 

frekar unnar ......000000..000. 0. 79 
09 ÁAnars .......0.00000 710%
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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: 

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 

meðferð 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, 

a. 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

15.02 

75.03 

75.04. 

15.05 

75.06 

02 

Nikkilsteinn, nikkilspeis, önnur millistigsframleiðsla á mikkli; 

óunninn nikkill (þó ekki forskaut (electro-plating anodes), er 
teljast til nr. 75.05), nikkilúrgangur og brotanikkill: 

Nikkilsteinn, nikkilspeis og önnur millístigsframleiðsla á nikkl 

Nikkilúrgangur og brotanikkill .........0.0...0.. 

Nikkill óunninn .........2.2... 

Stengur, prófílar og vír, úr nikkli: 
Stengur og prófílar úr nikk ..............00. 00... 
Vír úr nikkli ...........2.02000 00 n nn 

Plötur og ræmur úr nikkli, nikkilþynnur; nikkilduft og nikkii- 

flögur ...........0200000 0 
Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuklutar (svo sem tengi, hné, 

hólkar og kragar), úr mikkli ....................0 000... 
Forskaut úr nikkli (þar með talin forskaut framleidd við rafgrein- 
ingu), unnin og ÓUuNNIN ..........0.00 00... AR 
Aðrar vörur úr nikkli: 

Naglar, stifti, skrúfur 0. þh. ......0....0.. 00. 

Hreinlætistæki .................20. 00. 

Búsáhöld ..............0.2. 0000. 
Annars „........0..20. nn 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur 

35%, 

A 18
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76. kafli. 

Ál og vörur úr því. 
Athugasemdir: 

1. Eftirtalin orð hafa í þessum kafla þá merkingu, sem tilgreint er við hvert þeirra: 
a. 

Nr. 

Vir (nr. 76.02): 

Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 76.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 
Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 76.03). 

Jnnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt meira en 0,20 mm, sem þó sé ekki yfir einum tíunda hluta 

breiddarinnar. 

16.03 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 

meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr. 76.06 tekur meðal annars til pípna og hoira 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 pípu- 

76.01 

76.02 

76.03 
76.04. 

76.05 
76.06 

16.07 
76.08 

hluta (fittings), sem hafa fengið svipaða meðferð. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

Ál óunnið; álúrgangur og brotaál: 
1 Álúrgangur og brotaál „........... 49 
20 Ál Ótnnið 4% 

Stengur, prófílar og vír, úr áli: 
ol Stengur og prófílar .....0....000000000 0. 4% 
02 SuðuvÍr .......20000000.0 1% 
09 Árað 2... 15% 

00 0 Plötur og ræmur úr áli ...................0.0. 0 0 
Álþynnur, sem eru í mesta lagi 0,20 mn að þykkt (án undir- 
lags), einnig npphleyptar og mynsiraðar, tilskornar, gataðar, húð- 

aðar, áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar: 
01 Efni í hettur á mjólkurflöskur ................0.. 0. 14%, 
09 Aðrar 20.20.0000. 25% 
00  Álduft og álflögur ..........0...... 40), 

Pípur, pípuefni og holar stengur, úr áli: 
ol Prófílpípur til smíða, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 

fjármálaráðuneytisins ..................00... 4% 
09 Annað .......0..20 0. 25% 
00 0 Pípufittings (t. d. tengi, hné, hólkar og beygjur), úr áli ......... 25% 

00 0 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 áli ........ 40%,
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76.09 

76.10 

76.11 

16.12 

76.13 

76.14 
76.15 

76.16 

00 

01 

02 

03 
04 
05 
09 
00 

00 

01 
02 
09 
00 

ol 

02 

0l 
02 

03 
04 

05 
06 
07 
08 
09 

Geymar, ker og önnur slík stór ílát úr áli, með yfir 300 lítra 

rúmtaki undir alls konar efni, einnig klædd að innan og hitaein- 
angruð, en ekki með mekanískum tækjum eða útbúnaði fyrir upp- 

hitun eða kælingu ............0000000 000 nanna 

Föt, tunnur, brúsar og áþekk ílát (þar með stíf og sveigjanleg pípu- 
laga ílát), úr áli, venjulega notuð við flutning á vörum eða sem 

umbúðir: 

Mjólkurbrúsar 10 Í eða stærri ......0.0000.. naar. 
Grindur og kassar til flutnings á mjólkurflöskum og mjólkur- 
hyrnum, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins „22.00.0000... 0. nan 

Tunnur .......2.2000 000 

Skálpar (túbur) ......22200000 0000. nn 

Niðursuðudósir ........0....0.0. nn 
Annað .......... rss 

Hylki og ílát undir samanþjappaðar gastegundir og önnur ábekk 

ílát, Úr áli ..........0...02000. 00 
Margþættur vír, strengir, kaðlar, vírfléttur o. þ. h. úr áli, þó ekki 

einangraðar raftaugar og rafströngir ............20...00...... 

Vírnet, vírdúkur, styrktarvefnaður o. þ. h. úr álvír: 

Steypustyrktar- og múrhúðunarnet 22.00.0000... 

Girðingarnet úr vír, sem ekki er grennri en 2 mm Í þvermál 

Annað 2... 

Möskvateygðar (expanded) plötur úr áli ..............0002.... 
Áhöld til heimilishalds, hreinlætistæki til innanhússnota og 

hlutar til slíkra vara, úr ál: 

Hreinlætistæki ........0......0. 00... 
Búsáhöld „........2.2.0000. 0. 

Aðrar vörur úr áli: 
Netjakúlur ........00.00000 0000 
Fiskkassar, fiskkörfur og línubalar, eftir nánari skýrgrein- 
ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..............2.. 
Naglar, stifti, skrúfur 0. þh. ......0000000 0000... 
Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........02220. 00... 
Drykkjarker fyrir skepnur ........00. 00. 000. 
Anóður ...... ARA AR RANA RANRRRSNRNARNÐR 
Rafmagnstengidósir og bólur til gangbrautarmerkingar 
Vörur úr áli, grófmótaðar, en ekki frekar unnar .......... 

Annars ........02000 0. 

Tollskrár- 
tollur 

00 

20% 

1070 

9()0/ 20% 
0/ 

3 /o 
R0/ 

25 /0 

50% 

60% 

Nr. 1. 

Efta- 
tollur 

380/ 
35 0 

14% 
21% 

35% 
40% 

4% 

11%
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77.02 

10 

20 

00 

00 

00 
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71. kafli. 

Magnesíum og beryllíum og vörur úr þessum málmum. 

Magnesíum óunnið; úrgangur (þó ekki spænir af jafnri stærð) og 
brotamagnesíum: 

Magnesíumúrgangur og brotamagnesíum ............... NR 

Qunnið magnesíum .............. se 

Stengur og prófílar úr magnesíum; magnesíumvír; plötur, ræmur 

eg þyumur úr magnesíum; einnig spænir af jafnri stærð, duft og 
Högur, úr magnesíum; pípur, pípuefni og holar stengur, úr magnesí- 

MIM 00 FI IR 

Aðrar vörur úr magnesíum, Ót. a. „..................0...0.. 

Beryllíunr, unnið eða óunnið, og vörur úr því ................. 

Tollskrár- 

tollur 

11, 
11% 

20 

35% 
0/ 

35 /o 

Efta- 
tollur
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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. 

b. 

Vír (nr. 78.02): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 
mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 78.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem síðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 78.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og er að 

Þyngd yfir 1,7 kg/m?. 

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 
meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

2. Nr. 78.05 tekur meðal annars til pipna og holra stanga (og hluta þeirra (fittings)), 
sem hafa verið fágaðar eða húðaðar eða formaðar eða unnar, svo sem beygðar, 

18.03 
18.04. 

18.05 

78.06 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

Tollskrár-" K Efta- 
tollur tollur 

Blý óunnið (þar með talið blý með silfurinnihaldi); blýúrgangur 
og brotablý: 

10 Blýúrgangur og brotablý ............000000 00. nuna 4%, 
20 Óunnið blý ...........0 0 4%, 

Stengur, prófílar og vír úr blýi: 
ol Stengur og prófílar .........222000000000ennn ne 49 
02 Vír 22.00.0000... 15% 
00 Plötur og ræmur úr blýi .............200000 0000... 49 

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

og blýflögur: 
ol Blýduft ......0.0.00000 0000. 4% 
09 Annað ......00220020 0 25%, 
00 Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, 

hólkar og S-beygjur), úr blýi ..........2...00000 0000 25% 
Aðrar vörur úr blýi: 

ol Sökkur, netja- og nótablý o. þ. h. til veiðarfæra, eftir nánari 
skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ......... 2% 

02 Vörur sérstaklega til skipa, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ............20...00.000.. 25% 

03 Skálpar (túbur) .........0.00200 0. snnn sn 25% 
09 Annars .........0. 00. 35%,
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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. 

b. 

Vir (nr. 79.02): 
Völsuð, þrykkt eða dregin óhol framleiðsla með hvers kyns löguðu þversniði og 

mesta þvermáli 6 mm eða minna. 

Unnar stengur, teinar, horn og prófílar (nr. 79.02). 

Völsuð, þrykkt, dregin eða hömruð óhol framleiðsla, að mesta þvermáli yfir 6 

mm, og sem útflött hefur meiri þykkt en svarar tíunda hluta breiddarinnar. 

Einnig steypt eða glædd framleiðsla sömu lögunar og stærðar, sem 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 
meðferð einkenni framleiðslu, sem telst til annarra tollskrárnúmera. 

A)
 Nr. 79.04 tekur meðal annars til píipna 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. 

19.01 

19.02 

19.03 

19.04. 

19.05 

19.06 

  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

Zink óunnið; zinkúrgangur og brotazink: 
10 Zinkúrgangur og brotazink ...........0.. 4% 
20 Óunnið sink „0... 4% 

Stengur, prófílar og vír, úr zinki: 
01 Stengur og prófílar .................00.0. 000 4% 
02 Vír 2... 1% 

Plötur og ræmur úr zinki; zinkþynnur; zinkduft og zinkflögur: 
10 Binkduft „0... 4% 
20 Zinkplötur, sinkræmur, sinkþynnur og sinkflögur ............ 4%, 
00 0 Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, 

hólkar og beygjur), úr zinki „................0000000 00. 25% 

00 0 Þakrennur, mænisplötur, gluggakarmar og aðrir tilbúnir bygginga- 
hlutar, úr zinki ...............0... 0000 60% 
Aðrar vörur úr zinki: 

ol Naglar, stifti, skrúfur 0. þ.h. ...........00.00.. 00 35% 
02 Hreinlætistæki .............0.....0.. 0... 80% 
03 Búsáhöld ............2.000000000 00 100% 
04. Skálpar (túbur) .............0.00.00 020. 25% 
05 Forskawt ..........0.....020000 00 4% 
09 Annars 20.00.2200... 35%
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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 siðar hefur 

verið unnin á yfirborði (meira en svo, að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur 

eða glóðarleifar). 

Unnar plötur, þynnur og ræmur (nr. 80.03). 

Unnin framleiðsla með flötu yfirborði (hringuð upp eða ekki), að mesta þvermáli 

yfir 6 mm og að þykkt ekki meira en einn tíundi hluti breiddarinnar og að þyngd 

yfir 1 kg/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 

meðferð 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 Þbeygðar, 

hringaðar, skrúfskornar, boraðar, þrengdar, keilusniðnar eða settar krögum. 

80.01 

80.02 

80.03 
80.04 

80.05 

80.06 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

Tin óunnið; tinúrgangur og brotatin: 
10 Tinúrgangur og brotatin .........2220..00 00 4% 
20 Óunnið tin 20.20.2020... 49 

Stengur, prófílar og vír úr timi: 
01 Stengur (þ. á m. lóðtin) og prófílar ...........0..0.000... 49 
02 Vír .....000000000n nn 15%, 
00 Plötur og ræmur út timi .........00000.0 000. nan 49 
00 Tinþynnur, sem vega ekki meira en 1 kg/m? (án undirlags), 

einnig upphleyptar, mynstraðar, tilskornar, gataðar, húðaðar, 

áprentaðar eða festar á pappír eða annað efni til styrktar; tinduft 
og tinflögur ................2202.0.n.nen nr 49), 

00 — Pípur, pípuefni, holar stengur og pípuhlutar (svo sem tengi, hné, 

hólkar, beygjur), Úr timi ..........02.2..000 0... 25% 
Aðrar vörur úr tini: 

ol Skálpar (túbur) ......00..000ann nr 25% 
02 Búsáhöld ..............0200002.0 nn 100% 
09 Annars ......2200. 0 35%
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81. kafli. 

Aðrir ódýrir málmar og vörur úr þeim. 

Athugasemd: 

Til nr. 81.04 teljast aðeins eftirtaldir ódýrir málmar: Vismút, kadmium, kóbalt, 
króm, gallíum, germaníum, hafníum, indíum, mangan, niob, rheníum, antimón, titan, 
thórium, thallíum, úraníium breytt í U 235, vanadín og zirkon. Til þessa númers teljast 
einnig kóbaltsteinn, „cobalt speiss“ og önnur áþekk millistigsframleiðsla kóbaltvinnslu 
og „cermets“. 

    

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

81.01 00 Wolfram óunnið og unnið, og vörur úr því ................... 11% 
81.02 00 Molybden óunnið og unnið, og vörur úr því ................... 11% 
81.03 00 Tantal óunnið og unnið, og vörur úr því ..................... 11% 
81.04. Aðrir ódýrir málmar, óunnir og unnir, og vörur úr þeim; „cermets““ 

óunnið og unnið, og vörur úr því: 
10 Úraníum og thóríum „ll... 11% 
20 Annars 0 11%
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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. Málmkarbid. 
c. Eðal- og hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum) festum 

á ódýran málm. 

d. Slípiefni fest á ódýran málm, enda séu vörurnar með tönnum, egg eða öðru þess 

háttar úr ódýrum málmi og eiginleikar málmsins hverfi ekki með áfestingu 

slípiefnisins. 
9. Hlutar úr ódýrum málmi til þeirra vara, er teljast til þessa kafla, flokkast til sömu 

númera og vörur þær, er hlutarnir eru ætlaðir til, þó að undanskildum hlutum 

þeim, sem eru sérstaklega tilgreindir, og festingum fyrir handverkfæri (nr. 84.48). 

Hlutar til almennra nota, sem skýrgreindir eru í 2. athugasemd við XV. flokk, teljast 

þó aldrei til þessa kafla. 

Hálfgerðar vörur, er teljast til þessa kafla, einnig hálfgerðir hlutar þeir, er sam- 

kvæmt ofan rituðu teljast til þessa kafla, flokkast á sama hátt og fullgerðar vörur. 

Skurðtæki í rafmagnshárklippur teljast til nr. 82.13, og blöð og skurðhöfuð í 

rafmagnsrakvélar teljast til nr. 82.11. 

3. Vörur, er teljast til ýmissa númera þessa kafla og eru fluttar inn sem samstæður 

pakkaðar í kassa, öskjur, hylki eða annað þess háttar, flokkast til þess númers, sem 

er með hæstum tolli. Áhöld í samstæðum til hand- og fótsnyrtingar teljast þó til 

nr. 82.13. 
4. Öskjur, kassar, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast til sama númers og tilsvarandi vara, enda sé það 

ætlað til umbúða um vörurnar og sé að jafnaði selt með þeim. Öskjur, kassar, hylki 

og annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, flokkast í samræmi við gerð þess. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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 skógrækt: 

01 Ljáir og ljáblöð .........000.000000 nn. n nn 14% 

09 Annað ......0.00 000 25% 

82.02 00 — Handsagir og sagarblöð fyrir handsagir og vélsagir (einnig tannlaus 

sagarblöð) ..........0..0000000 0. nennu nr 25% 

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, málm- 

klippur; skrúflyklar; þjalir og raspar .......0..0.0.0.000000... 25%, 

82.04 00 —Handverkfæri og handáhöld (þar með talin samsett glerskurðar- 

tæki), sem teljast ekki til einhvers annars númers þessa kafla; 

blásturslampar, steðjar; skrúfstykki og þvingur (þó ekki vélskrúf- 

stykki); færanlegar smiðjur og slípisteinar með umbúnaði (hand- 

eða fótsnúmir) ..........0.02000nnnneverr ner 25% 
A 19



82.05 

82.06 
82.07 

82.08 

82.09 

82.10 
82.11 

82.12 

82.13 

82.14 

82.15 

00 

00 
00 

00 

0l 
09 
00 

ol 

09 

ol 
09 

01 
09 
00 

00 
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Skiptiverkfæri í handverkfæri, mekanísk handverkfæri og -smíða- 
vélar (t. d. til að pressa, stansa, bora, snitta, fræsa, skera, snúa, 
víkka, þrengja og skrúfa), hér með talin mót til að draga málm. 
þráð og pressa heita málma, einnig stjörnur á grjótbora ........ 
Hnífar og skurðarblöð í vélar og mekanísk tæki .............., 
Plötur, stengur og oddar og aðrir þess konar lausir hlutar í verk- 
færi, úr hálfbræddum málmkarbídum (t. d. karbíd úr wolfram, 
molybden og vanadíum) ............0.0....00 000. 
Kaffikvarnir, hakkavélar, safapressur og önnur mekanísk búsáhöld 
til framleiðslu á matvælum og drykkjarföngum, enda sé þunginn 
ekki meira en 10 kg hvert stykki ......................0...... 
Hnífar, sem ekki teljast til nr. 82.06, með skerandi eða sagtenntri 
egg: 

Borðhnífar .......0..0.. 0 
Aðrir 2... 

Htífablöð .......0.0.0000 0 
Rakhnífar og blöð til þeirra, rakvélar og rakvélablöð (þar með 
talið efni í rakvélablöð, einnig bandlaga): 

Rakhnífar .......0.000.0.00 0. 
Átinað „0... 

Skæri og blöð til þeirra: 
Sauðaklippur, síldarklippur og blöð til þeirra ............. 
Önnur 0... 

Önnur verkfæri til að skera og klippa (t. d. greinaklippur, hárklipp- 
ur, kjötaxir og pappírsknífar), áhöld til hand- og fótsnyrtingar (þar 
með taldar naglþjalir), einnig í samstæðum: 

Skurðhnífar og kambar í sauðaklippur ................... 
Áfnað .......00.. 

Skeiðar, gafflar, fiskhnífar, smjörhnífar, sleifar og önnur svipuð 
áhöld til notkunar í eldhúsi og til að matast með .............. 
Sköft úr ódýrum málmi til vara þeirra, er teljast til nr. 82.09, 
82.13 og BAA ............... 

febrúar 1970. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur
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83. kafli. 

Ýmsar vörur úr ódýrum málmi. 

Athugasemd: 

Í þessum kafla er með hugtakinu hlutar aldrei átt við vírkaðla, 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. 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

83.01 00  LEásar og skrár (til notkunar með lykli, rafmagni eða öðra) og 

hlutar til þeirra, úr ódýrum málmum; rantmar með lás fyrir hand- 
töskur, ferðakistur og annað þess háttar og hlutar til þeirra, úr 

óðýrum málmum; lyklar til alira ofan greindra vara, fullgerðir eða 
ófullgerðir, úr ódýrum málmum .............0.00. 00 30% 

83.02 00 Smávarningur og annað þess háttar, úr ódýrum málmum, til að 

búa, slá eða legeja með ýmsa hluti, svo sem húsgögn, hurðir, stiga, 
2 DJ J Eð DD 9 9 

slugga, vindugluggatjöld; enn fremur til vagngerðar, söðlasmíði, einga, Sitggaljo1d; ang , . 
ferðakista, skrína og annars þess háttar (þar með taldar sjálfvirkar 
dyralokur); snagar, fatahengi, hilluhné og annað þess háttar úr 
ódýrum málmum ........0.2.0000 00. FR 30%, 

83.03 Peninsaskápar og öryggishólf, eldiraust eða styrkt með öðrum Ð 5 88 , 3 
hætti, hurðir í slíka skápa og hólf, einnig peningakassar, skjala- 9 i Ð 9 ST Ð lá 

kassar og þess háttar styrki með einhverjum hætti, úr ódýrum 

málmum: 

01 Öryggishurðir með eða án karma til innbygeingar í hús .... 400 
J 58! Ps) o 9 

09 Annað 20... AAA „2. 100% 

83.04 00 Spjaldskrárkassar, skjalagrindur, sundurgreiningarkassar, bréfa- 
þið! , 9 Ð 5 „ 

bakkar, handritahaldarar og annað þess háttar til notkunar í skrif. 
stofum, úr ódýrum málmum (þó ekki skrifstofnhúsgögn, er teljast 
til mr. 94,03) 2... ARI 100% 

83.05 00  Smávarningur og útbúnaður fyrir lausblaðabindi, bókhaldsbsækur Ð / , 

og annað þess háttar, úr ódýrum málmum; bréfahaldarar, bréfa- 
r 

klemmur, heftiklemmur, merki í spjaldskrár og aðrar svipaðar 
vörur tl notkunar í skrifstofum, úr ódýrum málmum .......... 30% 

83.06 00  Myndastyttur og aðrir hlutir til skrauts innanhúss, úr ódýrum 
málmum ..........0.0000 000 100% 

83.07 Lýsingartæki og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmum (þó ekki 

slökkvarar, falir fyrir rafmagnslampa, rafmagnslugtir fyrir öku- 
tæki, rafhlöðu- og rafalslugtir og aðrar vörur, er teljast til 85. 

kafla): 
01 Duflaljósker og hlutar til þeirra ......0.020.00000.0..... 11% 
02 Siglingaljósker, olíulampar, gasljósatæki og hlutar til þeirra 25% 
03 Lampar sérstaklega gerðir til notkunar við uppskurði 

(operation lamps) .....00.00 0000 35% 
04. Götuljósker, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins .............00000 0000 nan #35% 
05 Flárskinslampar ...........2000 000. rn 10% 50% 
09 Annað 20... ARNA ER AR RARR 90% 

83.08 00  Beygjanlegar pípur (barkar) úr ódýrum málmum .............. 25%



Nr. 1 
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00 
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Spennur, töskurammar, sylgjur, krókar, lykkjur, reimkrókar og 

aðrar svipaðar vörur úr ódýrum málmum almennt notaðar til fatn- 
aðar, skófatnaðar, ferðaútbúnaðar, handtaskna og annars þess 

háttar; holhnoð og klaufhnoð úr ódýrum málmum ............ 
Perlur og paljettur, úr ódýrum málmum ..................... 

Bjöllur og klukkur (ekki rafmagns), einnig hlutar til þeirra, úr 
ódýrum málmum ...........0..00.. 000 
Rammar úr ódýrum málmum fyrir ljósmyndir, málverk og annað 
þess háttar; speglar úr ódýrum málmum ..................... 
Tappar, „„crown corks“, flöskuhettur, lok, spons með skrúfugangi, 

sponslok, flöskulok, innsiglisplúmbur, hornhlífar og annar þess 

háttar smávarningur til umbúða, úr ódýrum málmum: 
Spons (einnig með skrúfugangi) og sponslok, úr ódýrum 
málmum ........00000000 00 
Flöskuhettur úr ódýrum málmum, ót. a. ......0000.00.... 
Áprentuð lok á dósir um útflutningsafurðir, enda sé á þeim 
viðeigandi áletrun ................0000 0000 
Hettur á mjólkurflöskur og lok á skyrumbúðir .......... 
Atað .....0.00000 

Skilti, nafnplötur, tölustafir, bókstafir og annað þess háttar, úr 

ódýrum málmum ..........0...0.0000 00 
Þráður, stengur, pípur, plötur, rafsuðuvír og aðrar þess konar vör- 
ur, úr ódýrum málmum eða málmkarbídum, þaktar eða fylltar með 

flússefni, til notkunar við lóðum, logsuðu og rafsuðu á málmum eða 

málmkarbídum; þráður og stengur úr pressuðu dufti af ódýrum 
málmum, til notkunar við málmhúðun með úðun ............. 

febrúar 1970. 

Tollskrár- 
tollur 

7% 

Efta- 
tollur 

50%, 

50% 

0/ 4% 

50%
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XVI. flokkur. 

Vélar, tæki og mekanísk áhöld; rafmagnsútbúnaður; 

hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

Til þessa flokks telst ekki: 1. 
a. 

b. 

0. 
Sé 
84. 

Vélreimar, færi- eða lyftubönd eða reimar úr plasti, sem telst til 39. kafla, eða 

úr vúlkaníseruðu gúmmii (nr. 40.10); eða aðrar vörur úr toggúmmíi þeirra teg- 

unda, sem notaðar eru við vélar, vélræn tæki eða rafmagnstæki (t. d. undirlags- 

skifur) (nr. 40.14). 

Vörur úr leðri, gervileðri (nr. 42.04) og úr loðskinni (nr. 43.03), þeirra tegunda, 

sem notaðar eru við vélar eða vélræn tæki eða til iðnaðar. 

Bobbingar, spólur, standar, keilur, leggir og sams konar uppistöður, sem notað 

er við vélar, vélræn tæki eða rafrænar vörur, er teljast til 39., 40., 44. og 48. kafla 

eða til XV. flokks. 
Götuð spjöld úr pappir eða pappa í Jacquard-vélar og aðrar svipaðar vélar, 

er teljast til nr. 48.21. 

Drifreimar, færi- og lyftibönd úr spunatrefjum (nr. 59.16) og aðrar vörur til 

tækninota úr spunatrefjum, er teljast til nr. 59.17. 

Vörur að öllu leyti úr eðal- eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða 

tilbúnum), er teljast til nr. 71.02, 71.03 eða 71.15. 

Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 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. 

ekki annað ákveðið í 1. og 3. athugasemd við þennan flokk, 1. athugasemd við 

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. 

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.
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4. 

6. 

Vélar (þar með taldar ófullgerðar vélar, sem flokkast eins og fullgerðar vélar sam- 
kvæmt 3. athugasemd hér að ofan), sem fluttar eru inn sundurteknar eða ósam- 
settar, flokkast eins og sams konar samsettar vélar. 
Sé ekki annað tekið fram, flokkast vélasamstæður settar saman í eina heild úr 
tveim eða fleiri vélum, einnig vélar gerðar til að framkvæma tvö eða fleiri verkatriði, 
saman eða sér, eins og um væri að ræða þá vélina, sem gegnir höfuðhlutverkinu. 
Hreyflar tengdir vélum við innflutning flokkast með vélunum, sem þeir eru tengdir. 
Sama gildir um hreyfla, sem fluttir eru inn með vélum, en pakkaðir út af fyrir 
sig af hagkvæmnisástæðum, 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 (74.—81. 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 þvi, sem við á, til einhvers af nr. 84.01—-84.91. 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 mekaniskrar 
meðferðar, ef hitabreytingar, þótt nauðsynlegar séu, skipta litlu máli í samanburði 
við hina mekanísku meðferð. 

Til nr. 84.19 telst ekki: 
a. Saumavélar (nr. 84.41). 
b. Skrifstofuvélar, er teljast til nr. 84.54. 
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.
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84.01 00  Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu (gufukatlar), 

þó ekki vatnsmiðstöðvarkatlar, sem einnig geta framleitt gufu með 

lágum þrýstingi .......0000%0.00 00 ner en ann 

84.02 00 Hjálpartæki við vatnsgufukatla og aðra gufukatla (t. d. forhitarar, 

yfirhitarar, gufugeymar, sótblásarar); eimsvalar (condensers) við 

gufuvélar .........00000 000. er unnt 

84.03 00 Tæki til framleiðslu á loftgasi, vatnsgasi og acetylengasi (með 

vatnsaðferð) og önnur svipuð tæki til gasframleiðslu, einnig með 

hreinsitækjum ........22..000200 000 n nn rr nr 

84.04 00 — Gufuvélar með sambyggðum katli (þar með taldir gufnvagnar, en 

ekki gufudráttarvélar í nr. 87.01 né vélknúnar vegþjöppur) ..... 

84.05 00  Gufuvélar án ketils ...........0000000 000... nn renn 

84.06 Brunahreyflar með bullu: 
10 Flugvélahreyflar .........0022.2 renn 

Aðrir: 
21 Benzínhreyflar og aðrir hreyflar með neistakveikju ........ 

22 Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju, 300 hestöfl eða 

SÆTI 2........0. ns 

23 Dísilhreyflar og hreyflar með þrýstikveikju, minni en 300 

hestöfl .........02000. senn 

24. Hlutar til hreyfla, sem teljast til nr. 84.06, þó ekki til flug- 

vélahreyfla 20.02.0220... 00 

29 ANDAFS .....000 0 

84.07 00 —  Vatnsaflsvélar og hreyflar (þar með talin vatnshjól og vatnshverflar) 

84.08 Aðrar aflvélar og hreyflar: 
10 Flugvélahreyflar .......2020.00 0 

Gashverflar (turbins) fyrir annað en flugvélar: 

21 Gashverflar til bifreiða .........2200000 000. 

29 AÐNATS 2... 
Aðrar: 

3l Aflvélar og hreyflar til bifreiða, ót. a. 22.22.0000... 

39 Annars 22.02.0020. 

84.09 00 — Sjálfknúnar vegþjöppur .......0..0%%20 000 nn er nn 

84.10 Vökvadælur (þar með taldar hreyfildælur og hverfildælur), einnig 

með tilheyrandi mælum; vökvalyftur, sem vinna með skóflum, 

keðjum, sniglum, böndum og öðru þess háttar: 

01 Síldardælur, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ......2020000000 nn 

09 Atittað .......0000 0 

84.11 Loftdælur, undirþrýstingsdælur, loft- og gasþjöppur (þar með 

taldar hreyfildælur og hverfildælur, hreyfilþjöppur, hverfilþjöppur 

og lausabulluþjöppur fyrir gashverfla), rellur, blásarar og annað 

þess háttar: 
01 Heyblásarar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 

málaráðuneytisins ......0.%%00 0 nanna 

02 Þjöppur fyrir frystikerfi .......2...0000 0000... 

09 Afnað .....2.0.000 rr 

84.12 00  Loftjöfnunartæki sambyggð, gerð með hreyfildrifinni rellu og 

útbúnaði til að breyta rakainnihaldi og hitastigi loftsins ...... 

Tollskrár- 
tollur 
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Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti (úðarar), fyrir malað fast 
eldsneyti og gas; vélkyndarar (mechanical stokers), vélristar 
(mechanical grates), mekarísk öskuhreinsunartæki og annar 
svipaður útbúnaður ................0...0...00 000... 
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 heimilisnotkunar : 

Afgreiðsluborð og sýningarskápar fyrir verzlanir og vara- 
hlutir í þau .....00.0. 020 
Kæli- og frystivélasamstæður aðrar .................0.... 
Hlutar til kæli- og frystivélasamstæðna, ót.a. ........... 

Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, ekki rafmagnsknáin 
Kælitæki, einkum til heimilisnotkunar, rafmagnsknáin : 

Kælitæki .....0........0. 00 
Varahlutir í kælitæki (þó ekki fylgihlutir), eftir nánari skýr- 
greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ............. 

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 
rafmagnsupphitun, til vinnslu á efnum með aðferðum, sem fela 
í sér hitabreytingu, t. d. með upphitun, suðu, stiknun, eimingu, 
hreinsun, dauðhreinsun, pasteurhitun, eimvæting, þurrkun, upp- 
gufun, gufugerð, þéttingu eða kælingu (þó ekki slíkar vélar til 
heimilisnotkunar); hrað- eða seymavatnshitarar, 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 ................. 
Vélar til fiskiðnaðar og hvalvinnslu .............,....... 
Mjólkurvinnsluvélar (þó ekki skilvindur) ................. 
Kaffihitarar og önnur tæki til veitingarekstrar ............ 
Ánað .....0..0 

Hrað- eða geymavatnshitarar, einkum til heimilisnotkunar, ekki 
fyrir rafmagn .......0.. 

Skilvindur: vélar og tæki til síunar og annarrar hreinsunar á vökv- 
um og lofttegundum (þó ekki síunartrektar, mjólkursíur og annað 
þess háttar): 

Mjólkurskilvindur ............ 
Annað: 

Þeytivélar til þurrkunar á þvotti, einkum til heimilisnotkunar 
Aðrar þeytivélar til þurrkunar á þvotti .................. 
Lýsisskilvindur ...............0.00.00 0. 
Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar þær og tæki, sem falla 
undir nr. 84.18.21 og 84.18.25, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 
Lofthreinsunartæki til heimilisnotkunar ................. 
Annars 20.00.0000... 

Tollskrár- 
tollur 

2920/ 25% 

7% 

Efta- 
tollur 

ll 0/ 
0
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Vélar og tæki til hreinsunar og þurrkunar á flöskum og öðrum 
ílátum; vélar og tæki til að fylla á, loka og líma einkennismiða á 
flöskur, dósir, öskjur, poka og önnur ílát; aðrar umbúðavélar og 

tæki; vélar og tæki til blöndunar kolsýru í drykkjarvörur; upp- 

þvottavélar: 
Uppþvottavélar, einkum til heimilisþarfa .........000.... 

Aðrar uppþvottavélar ......2.000.00 0. 

Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í uppþvottavélar, eftir nánari 

skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ......... 

Annað ........02.s 

Vogir, þar með taldar talnings- og eftirlitsvogir (þó ekki vogir, sem 
eru svo nákvæmar, að þær vegi 5 eg eða minna); vogarlóð alis 
komnar ...........22.000 nr 
Mekanísk tæki (einnig handdrifin) til dreifimgar, spraulunar og 
úðunar á vökvum og dufti; slökkvitæki, einnig með fyllingum, 
úðabyssur og önnur svipuð áhöld; sand- og gufublásarar og svip- 
aðar blástursvélar ................02..000 00... 
Vélar og tæki til lyftingar, hleðslu, losunar og futnings (t. d. lyftur, 
lyfiivindur, kranar, tjakkar, talíur, þráðbrautir og færibönd), að 
undanskildum vélum þeim og tækjum, er teljast til nr. 84.23: 

Kraftblakkir til fiskiskipa, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ................0.00000.. 
Vindur sérstaklega til skipa og dráttarbrauta ............ 
Lyftikranar .......0..2000 nn 
Lyftur til vöru- og mannflutninga .......00000..0.0000.. 
Heyblásarar (til að færa til hey), eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins .............00.0.... 
Annað 22... 

Vélar og tæki til graftar, uppfyllingar, námuvinnslu, grjótnáms og 
annars þess háttar, fastar eða færanlegar (t. d. kolanámuvélar, vél- 
skóflur, jöfnunarvélar og jarðýtur); fallhamrar; snjóplógar (þó 
ekki þeir snjóplógar, sem eru sjálfknúin ökutæki): ........ 

Grafvélar og vélskóflur ........00000000 0. 
Jarðýtur ........0...0000n nr 
Vegheflar .......0002000 enn 
Ámoksturstæki við almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari 
skýrgreiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........ 
Annað 22.00.2000 

Landbúnaðar- og garðyrkjuvélar til vinnslu jarðvegs og ræktunar 
(t. d. plógar, herfi, diska- og fjaðraherfi, sáningsvélar og áburðar- 
dreifarar); valtarar fyrir tún og íþróttavelli: 

Plógar .......0..0000 0000 
Herfi ...........00 00 

Áfnað 2... 
Uppskeruvélar og þreskivélar; hálm- og fóðurpressur; sláttuvélar 
(þar með taldar handsláttuvélar); vélar til hreinsunar á fræi, korni 
og belgávöxtum, einnig ávaxtaflokkunarvélar, eggjaflokkunarvélar 
og aðrar flokkunarvélar við landbúnaðarframleiðsiu (þó ekki möl- 
unarvélar, er teljast til nr. 84.29): 

Garðsláttuvélar (þar með handsláttuvélar) ............... 

Tollskrár- 
tollur 

Nr. 1. 

Efta- 
tollur 

A 20 

0/ 
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

Aðrar sláttuvélar ....... AÐ ARA ARA % 
Upptökuvélar fyrir kartöflur og aðra garðáv eXti 2... 7% 
Rakstrar- og snúningsvélar ...................... BS 1% 
Flokkunarvélar ..................... HR A 1% 
Annað ...... FRI 1% 

Mjólkurhúsvélar og mjaltavélar: 
Mjaltavélar „......... FI FIRIR . 1% 

Mjólkurvinnsluvélar ...............2 0 1% 

Aðrar 0... (% 

Pressur, marningsvélar og aðrar vélar og tæki til notkunar við 
framleiðslu á víni, víndrúfnasafa, öðrum ávaxtasafa og öðru þess 

háttar .........000....0 0 
Áðrar vélar og tæki til landbúnaðar, garðyrkju, alifuglaræktar og 
býflugnar æktar: spírunartæki með mekanískum útbúnaði eða út- 
búnaði til upphitunar; 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 landbúnaðartæki) .......................0......... 
Vélar og tæki, sein ekki teljast til einhvers annars númers þessa 
kafla, til notkunar við framleiðslu mat- og drykkjarvara (í brauð. 

gerðarhúsum, brauðverksmiðjum, kexverksmiðjum, makkaróní- 

verksmiðjum, súkkulaðiverksmiðjum, sykurverksmiðjum, súkku- 

laði- og sykurvöruverksmiðjum og ölgerðum; einnig til vinnslu á 
kjöti, fiski, ávöxtum og grænmeti, þar með taldar hakkavélar og 

skurðvélar): 
Vélar og tæki til brauð- og kexgerðar ......... IRA 
Vélar og tæki til súkkulaði- og sykurvörugerðar IR 
Vélar og tæki til kjötvinnsi ......... ARNARS 
Vélar og tæki til drykkjarvörugerðar ...... ARA 
Flökunarvélar, flatningsvélar, síldarsöltunarvélar, roðflett- 

ingarvélar og hausskurðarvélar til vinnslu á fiski .......... 
Áðrar ll... AAA 

Vélar og tæki til fi ramleiðshu og vinnslu á pappírsmassa, pappír og 
Pappa 2... ENA ARA AAA 
Bókbandsvélar (þar með taldar saumavélar til að hefta bækur) .. 
Pappírs- og pappaskurðarvélar; aðrar vélar til vinnslu á pappírs- 
MASSA, ÞAPPÍr Og ÞAPPA .......00.000 
Vélar, tæki og áhöld til að steypa og setja prentletar; vélar til 
framleiðslu og eftirvinnslu á prentmyndamótum, prentplötum og 
prentvölsum (þó ekki verkfæri, er teljast til nr. 84.45, 84.46 og 

84.47); prentletar, matrixur, prentmyndamót, prentplötur, prent- 
valsar og annað þess háttar; ltógrafísteinar, plötur og valsar undir- 
búnir til grafískrar notkunar (t. d. sléttað, kornað eða fágað): 

Setningarvélar og vélar til framleiðslu og eftirvinnslu á prent- 
myndamótum, prentplötum, prentvölsum og þess háttar 
Prentletur, matrixur og tilheyrandi ...,............... - 
Prentmyndamót, prentplötur, Prentvalsar og annað þess 
háttar ..... AR ANAS 
Lítógrafísteinar. plötur og valsar, undirbúnir til grafískrar 
notkunar .........000000 nn 
Álinað 2... ARA ARA
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Tollskrár- 
tollur 

84.35 00 Aðrar prentvélar og hjálparvélar þeim tilheyrandi ........... AR 7% 
84.36 00 Vélar til pressunar  (extr usion) á tilbúnum spunatrefjum; vélar til 

vinnslu á spunaefnum, náttúrlegum og tilbúnum; spuna- og ivinn- 
ingarvélar og spólunar- og hespunarvélar .................. BR 1% 

84.37 Vefstólar, prjónavélar og vélar til framleiðslu á yfirspunnum þræði, 
tylli, laufaberðum og knipplingum, útsaumi, possementi og netefn- 
um; vélar til vinnslu á á garni til notkunar í slíkum vélum (þar með 

taldar skurðarvélar og sléttunarvélar): 
0l Prjónavélar .............. FIRIR 1% 

09 Aðrar 2... IR 7 
84.38 00 Hjálparvélar og hjálpartæki til notkunar við vélar þær, er teljast til 

nr. 84.37 (t. d. skeftivélar, Jacquard-vélar, sjálfvirk tæki til stýr- 
ingar á uppistöðu- 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 (í. d. snældur 
(spindles) og snælduleggir (spindie ílyers), kambar, spunanunn- 
stykki, skyttur, höföld og nálar í prjónavélar) ................ 1% 

84.39 00 Vélar og tæki til framleiðslu og snyrtingar á flóka í metra 
annarri lögun (þar með a vélar og mót til framleiðslu á Í 

84.40 Vélar og tæ ki til að þv o, hreinsa, þur ka, bleikja, líta, steina, 

dreypa og að snyrta á annan hátt spunagarn, spunaefni og vörur úr 
hveru tveggja (þar með fataþvottavélar og fatahreinsunarvélar): 
vélar til að brjóta saman, vinda upp og sníða spunayðrur; vélar til 

að bera efni á spunavörur eða annað undirlag við framleiðslu á 
línóleum eg öðrum gólfdúk: vélar til að prenta á spunavörur, leður, 
veggfóður, umbúðapappír, Énóleum og annars konar efni endur- 
tekin tákn eða stafi, eða lita allt yfirborð þeirra (þar með taldar 
grafnar plötur og valsar í slíkar vélar): 

  

   
   

    

  
  

  

Vélar og tæki önnur en þau, er teljast til nr. 84.40.20: 2 en pau, J . 
ll Fataþvottavélar (þar með taldar fatahreinsunarvélar), þó    

   

        

   

  

ekki til heimilisnotkunar ................ BR 35% 

12 Strokvélar, einkum til heimilisuotkunar 0% 

13 Aðrar strokvélar „......0...0.2 00. BI 7% 
14 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í í 

84.40.12 50% 
19 Annars 25%, 

Fataþvottavélar, einkum til heimilisnotkunar : 

21 Fataþvottavélar ............ FR 809%% 

29 Varahlutir í þær .......2000.0. 0 50% 

8441 Saumavélar; húsgögn sérstaklega útbúin fyrir saumavélar; sauma- 

vélanálar: 
01 Saumavélar til heimilisnotkunar TA 

02 Saumavélar til notkunar í iðnaði 1% 

09 Annað 7% 
84.42 00 Vélar og tæki (þó ekki saumavélar) til snyrtingar, sútunar og 

vinnslu á húðum og skinnum og til framleiðslu á vörum úr leðri og 
skinni (þar með talinn skófatnaður) 7% 

84.43 00 Málmbræðsluofnar (converiers), bræðslusleifar (ladles), hrájárns- 
steypumót (ingot moulds) og steypuvélar, þeirra tegunda, sem not- 
aðar eru í málmvinnsluiðnaði og við málmsteypu ......... 1% 

84.44 00 — Völsunarvélar til að valsa málma, einnig valsar til þeirra 1% 
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Tollskrár- | Efta- 
tollur tollur 

64.45 00 Vélar til smíða úr málmum og málmkarbídum (þó ekki vélar, er 
teljast til nr. 84.49 og 84.50) ...........0.0000 00 1% 

84.46 00 Vélar til vinnslu og smíða úr steini, brenndum leir, steinsteypu, 

asbestsementi og öðru svipuðu efni, þar með talið gler í köldu 
ástandi (þó ekki vélar, er teljast til nr. 84.40) ................. 7% 

84,47 Vélar til smíða úr trjáviði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og 

öðru efni svipaðrar hörku (þó ekki tæki, er teljasí til nr. 84.49.00): 
01 Trésmíðavélar .............0.00.00 1% 

09 Aðrar 20... T% 

84.48 00 Hlutar og hjálpartæki þess konar, sem eingöngu eða aðallega heyra 
til og eru notuð við vélar þær, er teljast til nr. 84.45-84.47 (þar með 
taldar efnis- og verkfærafestingar, sjálfopnandi skrúfugangsskurð- 
höfuð, deiliköfuð og önnur tæki, er heyra smíðavélum til); verk- 

færafestingar fyrir hvers konar handverkfæri, vélknúin eða ekki 1% 
84.49 00  Handverkfæri þrýstilofisknúin og handverkfæri með innbyggðum 

hreyfli, sem er ekki rafmagnshreyfill ......................... 1% 
84.50 00 Vélar og tæki, sem nota gas til suðu, kveikinga, skurðar og herzlu 

á málinu .............0.22 00 1% 
84.51 Ritvélar (þó ekki sambyggðar reikni- og ritvélar); tékkaritvélar: 

0l Ferðaritvélar ........0...... 2 45% 

09 Aðrar 22.20.0000. 45% 
84.52 Reiknivélar, bókhaldsvélar, stimpilpeningakassar, frímerkjavélar, 

aðgöngumiðavélar og aðrar svipaðar vélar, sem eru með reikniút- 
búnaði: 

0l Bókhaldsvélar ..........00.. 20 45% 
2 Reiknivélar ..........00...... 45% 

03 Fételjarar (stimpilpeningakassar) ................0000... 45% 
09 Aðrar 22.00.0000. 45% 

84.53 00 Skýrsluvélar, sem starfræktar eru með gatspjöldum (t. d. röðunar- 
vélar, rafreiknar og töflugerðarvélar); vélar til reikningshalds, sem 

starfræktar eru með gatspjöldum; hjálparvélar stíkra véla (t. d. 
götunarvélar 0. þh.) ..............200 000 7% 

84.54. Aðrar vélar og tæki til notkunar í skrifstofum (t. d. fjölritunarvélar, 
hréfaáritunarvélar, myntteljarar, — myntsundurgreiningarvélar, 

myntpökkunarvélar, vélar til að ydda blýanta, götunarvélar og 
heftivélar): 

01 Áritunarvélar og fjölritarar ................... 45% 

09 Átnað 2... 45% 

84.55 Hlutar og hjálpartæki (þó ekki hlífðarhylki, umbúðakassar og 
annað þess háttar), sem einvörðungu eða aðallega er hægt að nota 
til véla og tækja, er teljast til nr. 84.51, 84.52, 84.53 og 84.54: 

01 Fil titvéla .......0.......2. 45% 
02 Til skýrsluvéla, sem teljast tilmr. 84.53 ................ 1% 
09 Anað 22... 45% 

84.56 Vélar og tæki til sundurgreiningar, sáldunar, þvotta, mölunar og 
blöndunar á mold, steinum, málmgrýti og öðrum föstum stein- 

efnum, 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 deigformi; vélar til framleiðslu ís) <) g , 

á steypumótum úr sandi:
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Steypuhrærivélar ......0....200..n nn sn 
Annað .......02.000 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 ...................... 
Sjálfsalar (t. d. fyrir frímerki, vindlinga, súkkulaði og matvörur), 

sem ekki eru leiktæki eða happdrætti ........................ 
Vélar, tæki og mekanísk áhöld (þó ekki þau, sem eingöngu eða 
aðallega eru notuð sem hlutar af öðrum vélum og verkfærum), 

sent teljast ekki til neins annars númers í þessum kafla: 
Kjarnorkuofnar .........2200.0 0 
Annað: 

Til matvælaiðnaðar, Ót. a. .....0.0000 s.n 

Til efnaiðnaðar, ót. a. ........0.00.0n00 

Til járn- og annars málmiðnaðar, ót. a. .....22.000.000.00.. 

Til mannvirkjagerðar, Ót. a. ........0200..0n nn 

Vélar til plastiðnaðar ...........00000. 00... nnn nn. 
Hreinlætistæki .......0.0.....00. 00... 
Stýrisvélar tilskipa .........222000000000 0... 
Annars 2... 

Mótakassar til málmsteypu; steypumót fyrir málma (þó ekki hrá- 
járnssteypumót), málmkarbída, gler, steinkennd efni (t. d. leirdeig 

og steinsteypu), gúmmí og plast .............0000 0000... 
Hanar, lokar og annað þess háttar, er heyrir pípuleiðslum, kötlum, 

geymum og öðru svipuðu til (þar með taldir þrýstiléttar og hita- 
stilltir lokar): 

Lokar úr ryðfríu stáli ..........00..200 000... 
Annað .....20000 

Kúlu-, kefla- og nálaleg ............2.00000 0000 nun 
Drifásar, sveifarásar, leghús, ásleg, tannhjól og tannhjólasamstæð- 
ur (þar með talin núningshjól, hjólahús (gear-boxes) og önnur tæki 
fyrir breytilegan snúningshraða), kasthjól, reimhjól, sambyggð 
reimhjól, tengsl og ástengsl: 

Til flugvéla ...........000 000. 
Skrúfuásar, skrúfnásbéttar, skutpípur, skutpípufóðringar, 
heil hjólahús (marinegear, complete) og skiptiskrúfubúnaður 
til notkunar með aflvélum skipa, enda beri hver slíkur hlutur 

það með sér, að hann sé ætlaður til þeirra nota ........... 

Annað .......0000 0 
Þéttingar og annað þess háttar úr málmplötum í sambandi við 

annað efni (t. d. ashest, flóka eða pappa) eða úr lögum af málm- 
þynnum; samstæður eða úrval af þéttingum af mismunandi gerð- 
um í vélar, pípnatengingar og annað þess háttar í pokum, hylkjum 
eða öðrum svipuðum umbúðum .............00.000 00.00.0000. 
Hlutar til véla, tækja og áhalda, ekki búnir rafmagnstenglum, 
einöngrurumn, spólum, snertum eða öðrum rafmagnsbúnaði, enda 

teljist þeir ekki til einhvers annars númers þessa kafla: 
Skipsskrúfur ........0.2000. 0000 
Aðrir 2. NR ARA 

Tollskrár- 
tollur 

25% 
98.0/ 
25% 

0/ 
í LO 

o(o 
80 /o 

£% 

4) 
25% 

Nr. 1. 

Efta- 
tollur
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85. kafli. 

Rafmagnsvélar, rafmagnstæki og rafmagnsbúnaður; hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Þá 

a. Rafmagnshifaðar ábreiður, hitapokar, fótahitarar o. þ. h., rafmagnshitaður fatn- 

aður, skófatnaður, eyrnabúnaður os 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). 

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. 

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 loftræstitæki (viftur), hver sem þungi þeirra er. 

b. Aðrar vélar og tæki, ef þungi þeirra fer ekki yfir 20 kg. 

Til nr. 85.06 teljast þó ekki uppbvottavélar (nr. 84.19), þeytiþvottavélar og 

aðrar fataþvottavélar (nr. 84.18 eða 84.40), strokkefli og aðrar vélar til strokunar 

(nr. 84.16 og 84.40), saumavélar (nr. 84.41) og rafmagnshitatæki (nr. 85.12). 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

85.01 Rafalar, rafhreyflar, straumbreytar (hverfi- eða stöðustraumbreyt- 
ar), spennar, afriðlar, afriðilstæki og spankefli: 

01 Straumfestar (ballasts) .......0.......0000. 10% 
09 Afnað 2... 35% 

85.02 00  Rafseglar; síseglar og vörur úr sérstöku efni til sísegla, sem geta 

verið "ófullger ðir hlutar slíkra segla; borhöldur, pípuhaldarar, 

spennubakkar, skrúfstykki og önnur tæki til að halda hlutum föst- 
um, úr rafseglum eða síseglur: rafsegulmögnuð griptengi og önnur 
rafsegalmögnuð tengi, rafsegnlhemlar; rafsegulmagnaðir burðar- 
SEgiar ...........0...0000n.. 25% 

85.03 Frumrafhlöð og rafhlöður: 
01 Kvikasilfursrafhlöður fyrir heyrnartæki ................. 15% 
09 Aðrar 2... 40% 

85.04, Rafgeymar: 
ol Efni í rafgeyma ......0..000. 2 10% 
09 Amnað .....0..200 40%  30% 

85.05 00  Handverkfæri með innbyggðum rafmagnshreyfli .............. 7% 
85.06 Rafmagnsknúin búsáhöld með innbyggðum rafmagnshreyfli: 

01 Ryksugur HRESSARI 80% 
02 Hrærivélar .....0...0.00 0 80% 
03 Aðrar rafknúnar eldhúsvélar ................00.0...... 80% 
04, Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar, sem teljast til nr. 85.06 50% 
09 Önnur ........0...0 000 80% 

85.07 Rakvélar og hárklippur með innbyggðum rafmagnshreyfli: 
ol Sauðaklippur ARNARS RNRRRRR 25% 
02 Rakvélar með innbyggðum rafmagnshreyfli .............. 80% 
03 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í rafmagnsrakvélar ........ 50% 
04, Hárklippur og hlutar til þeirra .........0...0000.. 25%, 
09 Aðrar .......00.00000 00 80%,
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Tollskrár- 
tollur 

85.08 00 Rafmagnsræsi og kveikibúnaður fyrir brunahreyfla (þar með talið 
kveikiseglar, kveikirafalar, kveikispólur, ræsihreyflar, rafkerti og 

glóðarkerti); rafalar og straumrofar til notkunar í sambandi við 

brumahreyfla ...........2200002 00 35% 

85.09 00  Rafmagnsljósa- og merkjatæki; rúðuþurrkarar, affrystitæki og 
daggarþurrkarar fyrir reiðhjól og vélknúin ökutæki, rafknúið .. 35%, 

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

01 Duflaljósker il% 
09 Annað 2... 9094 

85.11 00  Rafbræðslu- og hitunarofnar til notkunar í iðnaði eða á tilrauna- 
stofum; tæki til upphitunar efna með spani eða torleiði; rafsuðu-, 

raflóðningar- og rafskurðarvélar og -tæki ................ AR 7% 

85.12 Rafmagnsvatnshitunartæki (gegnstreymisvatnshitarar, heitavatns- 
dunkar og kitastautar); rafmagashitunartæki tl húshitunar og 

jarðvegshitunar; rafmagnshársnyrtitæki (t. d. hárþurrkur, hárlið- 
unartæki og hitunartæki fyrir hárkíðunarjárn) og rafmagnsstrok- 
járn; rafmagnshitunart tæki einkum til heimilisnota, 1 mótstöðuraf- 
magnshitunartæki (þó ekki úr kolum): 

01 Rafmagnseldavélar, bökunar- og steikarofnar ............ 809% 
02 Rafmagnsofnar og annar rafbúnaður til húshitunar ....... 350 f 
03 Rafmagnshellur, einkum til heimilisnotkunar, ót. a. ....... 80% 

04. Rafmagnsstrokjárn ........22...000 00. 200" 
05 Rafmagnshársnyrtitæki ............ HAIR 80% 
06 Rafmagnsvatnshitunartæki .............0.0.2 000... 359 
07 Varahlutir (þó ekki fylgihlutir) í vélar þær, sem falla undir 

Mr. 8512 2... 35% 

09 Annað .......... AAA 80% 
85.13 00 Rafmagnstæki fyrir talsíma og ritsíma, á línu (þar með talin tæki 

við burðaröldusímakerfi á línu) ........................... AR 40% 
85.14 00 Hljóðnemar og grindur fyrir þá; gjallarhorn, rafmagnsheyrnar- 

tíðnimagnarar ...........22... 020. 40% 
85.15 Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar og firðtal; sendi- 

og móttökutæki fyrir útvarp og sjónvarp (einnig með innbyggðum 
grammófón) o og sjónvarpsmyndavélar: útvarpsmiðunartæki, raðar- 
tæki og radíóf jarstýritæki: 

1l Sjónvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón og|eða 

útvarpsviðtæki og|eða segulbandstæki ARI ARA AR 15% / 
12 Sjónvar psloftnet AREA ANSRSR ARNA RRNRR AR ÐRR 35% 
21 Útvarpsviðtæki, einnig með innbyggðum grammófón og/eða segul- 

bandstæki ...... ARA AR 15% 
22 Loftnet fyrir útvarpsviðtæki 35% 

Önnur : 
3l Ratsjár (radartæki) og radíómiðunartæki ................ 4% 
32 Sendi- og móttökutæki fyrir loftskeytasendingar, talstöðvar 

og senditæki fyrir útvarp og sjónvarp FA FR 35%, 

33 Neyðartalstöðvar af þeirri gerð, sem notaðar eru í gúmmí- 
hjörgunarbátum, viðurkenndar sem slíkar af Skipaskoðun 
ríkisins ....... AAA ARA 4% 

39 Annars 22... IR 35% 

Nr. 1. 

Efta- 
tollur
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

85.16 00  Rafmagnsbúin umferðarstjórnartæki fyrir járnbrautir, sporvagna, 
vegi, ár, skipaskurði, hafnir og flugvelli ...................... 35% 

85.17 00 0 Rafmagnsbúin hljóð- eða ljósmerkjatæki (t. d. hringingarbjöllur, 
flautur, sírenur, merkjakassar eða spjöld, þjófabjöllur, brunaboðar 
og önnur aðvörnnartæki), þó ekki vörur, er teljast til nr. 85.09 og 
8316 .......0.000000 0 35% 

$5.18 00 0 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir eða breytilegir (hverfiþéttar) ..... 35% 
85.19 00 Rafmagnstæki til að tengja eða rjúfa straumrásir, til öryggis í 

rafmagnsstraumrásum og til tengingar við eða í straumrásum (t. d. 
rofar, Híðar, vör, yfirspennuafrásir, yfirspennuliðar gerðir úr spólum 

og þéttum, eldingarvarar, vartappar, falir, klær, tengiklemmur, 

tengibretti og greinidósir); óbreytanleg viðnám og breytiviðnám 
(þar með spennudeilar), þó ekki hitamótstöður; greinitöflur og 
stýri- og eftirlitstöflur (þó ekki símaborð) ..................... 35% 

85.20 00  Rafmagnsglólampar (perur) og úrhleðslulampar (þar með taldir 
lampar, sem senda innrauða eða útfjólubláa geisla), bogalampar; 
rafmagnsleifturlampar til myndatöku ........................ 40% 

85.21 00 Varmskauts-, kaldskauts- og ljósskautsrafeindalokar og lampar 
(þar með taldir gufu- eða gasfylltir lokar og lampar), sjárör 
(cathode-ray tuhes), sjónvarpsmyndavélalampar og kvikasilfurs- 
bogaafriðalokar og -lampar; ljósnemar (photocells); innbyggðir 
kristallokar (transistorar) og áþekkir innbyggðir hlutar af hálf- 
leiðurum; innbyggðir þrýstirafmagnskvristallar ................. 35% 

85.22 Rafmagnsvörur og -tæki, sem ekki eru einungis eða fyrst og fremst 
ætluð og notuð sem hluti af öðrum vélum eða tækjum og ekki 
teljast til einhvers annars númers í þessum kafla: 

10 Flýtar fyrir rafeindir ...........2.00000 0 7% 
20 Ánnað .........0 35% 

85.23 Einangraðar (einnig lakkbrenndar eða raf húðaðar) raftaugar, raf- 
strengir, rafteinar, rafbönd o. þ. h. (þar með taldir strengir með 
samásarásum), með eða án tengihluta: 

0l Jarð- og sæstrengir ........00.2000 nn 35% 
09 Annað ........0200 000 35% 

85.24 00 Burstakol, bogalampakel, rafhlöðukol, skautkol og aðrar vörur úr 

koli til rafmagnsnotkumar .............0.0.0 00. 25%, 

85.25 00  Einangrarar úr hvers konar efi ............................ 25% 

85.26 00 Einangrunarhlutar í rafmagnsvélar, tæki og búnað, ef hlutarnir 

eru eingöngu 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 eimangrarar, sem teljast til nr. 85.25) .... 25% 

85.27 00  Rafmagnspípur fyrir raflagnir og tengihlutar þeirra, úr ódýrum 
málmum og með einangrun að innan ...................0..... 25% 

85.28 00  Rafmagnshlutar til véla og áhalda, enda teljist þeir ekki til einhvers 
annars númers þessa kafla ................................. 35%
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KVI. 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, mekanísk áhöld og aðrar vörur, er teljast til nr. 84.01—84.59, 84.61 

eða 84.62, enn fremur hlutar til aflvéla og breyfla í nr. 84.63. 
f. Rafmagnsvélar og tæki, einnig rafmagnsbúnaður (85. kafli). 

s. Vörur, er teljast til 90. kafla. 

h. Úr og klukkur og aðrar vörur, er teljast til 91. kafla. 

ii. Vopn, er teljast til 93. kafla. 

k. Burstar, sem eru hlutar í flutningatæki (nr. 96.02). 
Hugtökin hlutar og fylgitæki í 86.—88. kafla taka ekki til hluta og fylgitækja, sem 
ekki eru hæfir eingöngu eða aðallega til notkunar með vörum í þeim köflum. 
Hlutar og fylgitæki, sem flokka má til tveggja eða fleiri númera þessara kafla, flokk- 
ast í samræmi við aðalnotkun þeirra. 

Flugvélar þannig byggðar, að hægt er að nota þær jafnframt sem flutningatæki á 
landi, flokkast eins og flugvélar. Vélknúin landfarartæki, sem einnig má nota á 
vatni, flokkast eins og vélknúin landfarartæki. 

Vörur, sem teljast til þessa flokks og eru fluttar inn ófullgerðar eða hálfgerðar, 

flokkast eins og samsvarandi fullgerðar vörur, enda sé smíði þeirra svo langt komið, 
að þær beri einkenni hinnar fullgerðu vöru. 

Sé ekki annað tekið fram, flokkast vörur (þar með taldar ófullgerðar eða hálfgerðar 
vörur, sem flokkast eins og fullgerðar vörur samkvæmt 5. athugasemd hér að ofan), 
sem teljast til þessa flokks og fluttar eru inn ósamsettar eða sundurteknar, eins og 
um sams konar samsettar vörur væri að ræða. 

86. kafli. 

Eimreiðar, vagnar og annað efni til járnbrauta og sporbrauta; hvers konar 

merkjakerfi (ekki rafknúið). 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

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. 
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b. Vagngrindur, undirvagnsgrindur og tvíburaásgrindur (bogies). 

c. Ásleg, hemlabúnaður. 
d. Höggpúðar; vagntengi og tengigangar. 

e. Vagnkassar og aðrar yfirbyggingar. 

3. Til nr. 86.10 telst meðal annars (sbr. þó 1. athugasemd hér að ofan): 

a. Samsettir járnbrautarteinar, snúningskringlur, stanzhöggpúðar og hleðslumælar. 

b. Merkisarmstengur, mekanískar merkjakringlur, útbúnaður til að stjórna slám, 
merkja- og brautarskiptastillum, hvort sem slíkt er búið rafljósum eða ekki. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

86.01 00  DBráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir, eimknúnir, og kolavagnar 10% 
86.02 00 — Rafknúnir dráttarv agnar fyrir járnbrautarlestir, knúnir af raf hlöðu 

eða utanaðkomandi raforku ARNARS 10% 
86.03 00 Aðrir dráttarvagnar fyrir járnbrautarlestir .................... 10% 
86.04 00 Sjálfknúnir vagnar fyrir járnbrautir og sporbrautir ............ 10% 
86.05 00 Vagnar til fÍutmings á mönnum og farangri, fyrir járnbrautir og 

sporbrautir; sjúkravagnar, fangavagnar, tilraunavagnar, póst- 
vagnar og aðrir vagnar til sérstakrar notkunar fyrir járnbrautir 
og sporbrauwtir ..............0.....2000 0 10% 

86.06 00  Verkstæðisvagnar, kranavagnar og aðrir vinnuvagnar fyrir járn- 
brautir og sporbrautir ..................00. 00. 10% 

86.07 00 Vagnar til vöruflutninga, fyrir járnbrautir og sporbrautir ....... 10% 

86.08 00  Flutningakassar og -ílát (containers), einnig fyrir vökva og gas, 
gerð til flutnings með hvers konar farartækjum ............... 1% 

86.09 00 Hlutar til dráttarvagna fyrir járnbrautar- og sporbrautarlestir og 
annarra hreyfanlegra járnbrautar- og sporbrautartækja ........ 10% 

86.10 00. Staðbundinn útbúnaður til járnbrauta og sporbranta, mekanískur 

órafknúinn útbúnaður til merkjagjafa, öryggis, eftirlits eða stjórnar 
fyrir járnbrauta-, sporbrauta-, þjóðvega-, sjó- og lofísamgöngur; 
hlutar til þessara vara og fylgitækja ...............00...00... 10%
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87. kafli. 

Ökutæki (þó ekki á járnbrautum og sporbrautum); hlutar til þeirra. 

Athugasemdir: 

1. Í þessum kafla er með dráttarvélum (traktorum) átt við ökutæki, sem aðallega eru 

gerð til þess að draga eða ýta öðrum ökutækjum, verkfærum eða hlössum, einnig þótt 

þær séu jafnframt útbúnar að einhverju leyti, auk aðaltilgangs þeirra, til að flytja 

verkfæri, sáðfræ, áburð eða annað þess háttar. 

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. 87.02.8386, 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. #4 
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 getnr það einnig sett nánari 

reglur um gerð og notkun hennar. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

87.01 Dráttarvélar (þó ekki þær, sem teljast til nr. 87.07), einnig með 
aflás, vindu eða reimhjóli: 

Dráttarvélar aðrar en þær, sem teljast til nr. 87.01.20: 
11 Almennar hjóladráttarvélar, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........2..00..00..00.. 1% 
12 Snjósleðar ...........0..200..nsnnr rr 40% 
19 Aðrar ........22000020 00 . 25% 
20 Dráttavélar fyrir tvíhjóla vagna (semi-trailers) ........0..0... 25% 

87.02 Bifreiðar til flutnings á mönnum og vörum (þar með taldar kapp- 
akstursbifreiðar): 

Fólksflutningsbifreiðar (aðrar en almenningsbifreiðar): 
ll Nýjar 2000... ARA RASS 90% 
12 Notaðar .........000000. 00 90%, 
20 Almenningsbifreiðar (svo sem lang ferðabifreiðar og strætisvagnar) 30%, 

Aðrar: 
3l Sjúkrabifreiðar og snjóbifreiðar .........0000.0000 0000... 15% 
32 Snjósleðar ........0000.00 00 nnsnnsn str 40% 
33 Vörubifreiðar dísilknúnar, að burðarmagni 3 tonn og þar yfir 30% 
34 Vörubifreiðar aðrar en dísilknúnar, að burðarmagni 3 tonn og 

þar yfir ....0..0.....2 30% 
35 Vörubifreiðar undir 3 tonn að burðarmagni, eftir nánari skýr- 

greiningu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ............. 40%
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87.03 

87.04 

87.05 

87.06 
87.07 

87.08 

87.09 

87.10 

87.11 
87.12 

36 

37 
38 

39 

01 
02 
09 

10 
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Sendiferðabifreiðar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins .........002200000 000 
Bifreiðar í jeppaflokki .........00000000 00 
Sjúkrabifreiðar, sem jafnframt eru ætlaðar til sérstakra ann- 
arra nota, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjármála- 
ráðuneytisins hverju sinni ..........00000.... 0000... 
Annars ......2220000000 ee 

Bifreiðar til sérstakrar notkunar (t. d. gálgabifreiðar, slökkviliðs- 
bifreiðar, stigabifreiðar, snjóplógar, götuhreinsibifreiðar, vökvun- 
arbifreiðar, kranabifreiðar, kastljósabifreiðar, verkstæðisvagnar og 

vagnar með röntgentækjum), aðrar en þær, er teljast til nr. 87.02: 
Slökkviliðsbifreiðar ..........2.00000000 00. 
Snjóplógar .........0.2%.000. ner 
Aðrar ......2....00 

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 2... 
Aðrar: 

Fyrir sjúkra-, slökkvi- og snjóbifreiðar og fyrir snjóplóga .. 
Fyrir vörubifreiðar, fyrir bifreiðar í jeppaflokki (í nr. 87.02.37) 
og almenningsbifreiðar .........00......0 0000. 
Annars 2... 

Yfirbyggingar (þar með talin ökumannshús) fyrir ökutæki þau, er 
teljast til nr. 87.01-87.03: 

Fyrir dráttarvélar, sem teljast tilnr. 87.01.11 ............ 
Fyrir dráttarvélar, sem teljast til nr. 87.01.19 og 97.01.20 .. 
Fyrir sjúkra-, slökkvi- og snjóbifreiðar og fyrir snjóplóga .. 
Fyrir vörubifreiðar, fyrir bifreiðar í jeppaflokki (í nr. 87.02,37) 
og almenningsbifreiðar .........00...2.00000 0000. 
Annað ...........20200 sn 

Hlutar og fylgitæki fyrir ökutæki þau, er teljast til nr. 87.01-87.03 
Alis konar vagnar með hreyfli þeirrar gerðar, sem notaðir eru í 
verksmiðjum eða vörugeymslum til flutninga stuttar vegalengdir, 
til hleðslu og annars þess konar á vörum (t. d. gaffallyftarar); 
dráttarvagnar þeirrar gerðar, sem notaðir eru á járnbrautarstöðv- 
um; hlutar til þessara ökutækja ............................ 

Brynvagnar og aðrir vélknúnir stríðsvagnar, einnig vopnaðir, hlut- 
ar til slíkra ökutækja .....................0.0. 000... 

Bif hjól og reiðhjól með hjálparvél, einnig með hliðarvagni; hliðar- 
vagnar til bifhjóla og reiðhjóla ............................. 

Reiðhjól án hjálparvélar (þar með talin reiðhjól til vöruflutninga 
á þrem hjólum) ..............2..0. 0000. 
Ökutæki fyrir fatlaða og sjúka með drifi (einnig vélknúin) ...... 
Hlutar og fylgitæki til ökutækja þeirra, er teljast til nr. 87.09- 
8711: 

Hlutar og fylgitæki einungis fyrir ökutæki þau, sem teljast til 
nr. 87.09 „20.00.2200 

Tollskrár- 
tollur 

40% 
40% 

40% 
90%, 

Efta- 
tollur 

1% 
18% 
11% 
30% 
65%
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87.13 

87.14 

Barnavagnar og ökutæki (án drifs) fyrir fatlaða og sjúka, og hlutar 

til þessara ökutækja: 
Ökutæki (án drifs) fyrir fatlaða og sjúka, og hlutar til þessara 

ökutækja .........000000000 0000 
Barnavagnar (án drifs) og hlutar til þeirra ..........2.... 

Önnur ökutæki án drifs (þar með taldir tengivagnar) og hlutar til 

þeirra: 
Hjólbörur og handvagnar; tengivagnar sérstaklega gerðir til 

vöruflutninga og hlutar til þeirra, ót. a. ......000.0000... 

Heyflutningavagnar með útbúnaði til losunar og lestunar .. 

Haugsugur ..........00000000 er eeen 
ANNArS 22.00.0000 

Tollskrár- 
tollur
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88. kafli. 

Loftfarartæki og hlutar til þeirra; fallhlífar; slöngvitæki og svipuð tæki til að 

lyfta loftfarartækjum; staðbundin flugæfingartæki. 

  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

88.01 00  Loftfarartæki, léttari en andrúmsloft (loftskip, loftbelgir) ....... 0 
88.02 Flugvélar, svifflugur og flugdrekar; hverfifallhlífar (rotochutes): 

01 Flugvélar og svifflugur .................0 0 
09 Annað ..........0..002 0. 0 

88.03 Hlutar til loftfarartækja þeirra og annars, er telst til nr. 88.01 
eða 88.02: 

ol Hlutar til flugvéla .............. 00. 0 
09 Aðrir 20... 0 

88.04 00  Fallhlífar, einnig hlutar og fylgitæki til þeirra ................. 0 
88.05 00  Slöngvitæki og svipuð tæki til flugtaks loftfarartækja; flugæfingar- 

tæki á jörðu; hlutar til þessara tækja ........................ 0
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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 

89.02 
89.03 

89.04. 
89.05 

10 

21 

22 
23 
24. 
29 
00 
00 

09 
00 

  

Skip, hátar og önnur fljótandi för, sem teljast ekki til mr. 89.02- 

89.05 í þessum kafla: 
Herskip 22.00.0200... nanna 

Annað: 
Björgunarbátar úr hvers konar efni, eftir nánari skýrgrein- 

ingu og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........0..00.... 

Vélskip, ót. a., yfir 250 smál. brúttó .......00000000000.. 

Vélskip, ót. a., 100—250 smál. brúttó .....20000..0000... 

Vélskip, ót. a., 10 og allt að 100 smál. brúttó ............. 

Annars ........0.0n sr 

Dráttarbátar ..........0220020 0000 sess 

Vitaskip, slökkviskip, hvers konar dýpkunar- og dæluskip, ílot- 

kranar og önnur fljótandi för, sem ætluð eru aðallega til annars 

konar notkunar en siglinga; flotkvíar .................2..00.. 

Skip, bátar og önnur fljótandi för til miðurrifs ................. 

Fljótandi útbúnaður, annar en skip og bátar (t. d. steinsteypt ker, 

löndunarbrýr, baujur og sjómerki) 

3 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

0 

4%  4% 
0 

0 

0 

359, —25% 
0 

0 

0 

0
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XVIII. flokkur. 

Optísk-, ljósmynda- og kvikmynda-, mæli-, prófunar-, nákvæmni, 
skurðlækna- og lækningatæki 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. 

8. 

h. 

ij. 
k. 

Vörur til tækninota úr óhertu gúmmíi (nr. 40.14), úr leðri og leðurlíki (nr. 42.04) 
eða úr spunatrefjum (nr. 59.17). 
Eldfastar vörur, er teljast til nr. 69.03, leirvörur til notkunar í rannsóknarstofum 
eða til kemiskra eða annarra tækninota (nr. 69.09). 
Speglar úr gleri, sem ekki hafa verið optiski 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 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). 
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 optísk tæki til að lesa af mælikvarða (t. d. optísk deili- 
höfuð), þó ekki slík tæki, sem sjálf eru aðallega bein optísk tæki eða áhöld (t. d. 
stillingarsjónaukar); lokar og aðrar vörur, er teljast til nr. 84.61. 
Kastljós á farartæki (nr. 85.09), siglingartæki byggð á útvarpsbylgjum eða radar- 
tæki (nr. 85.15). 
Kvikmyndahljóðritunar- og hljóðvarpstæki, sem vinna eingöngu fyrir áhrif segul- 
magns (nr. 92.11); segulmagnshljóðhöfuð (92.13). 
Vörur í 97. kafla. 
Mæliker, er flokkast til númera eftir bví efni, sem þau eru gerð úr. 

2. Tæki og áhöld, sem eru ekki heil eða fullgerð, teljast til hinna sömu númera og um 
heil tæki eða áhöld væri að ræða, enda hafi þau einkenni hins heila og fullgerða 
tækis. 

3. Þegar annað er ekki tekið fram í 1. og 2. athugasemd hér á undan, skulu hlutar og 
fylgitæki, sem eru einungis eða aðallega nothæf við vélar, tæki eða áhöld, sem 
teljast til þessa kafla, flokkast þannig: 
a. 

b. 

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,
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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 
(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. Optísk tæki og áhöld til mælingar og prófunar, sem talizt gætu annaðhvort 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. 

b. 

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 

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

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: 
ol Gleraugnagler ........0.0.00.0 00 50% 
09 Annað ....0000000 0 35% 

Linsur, prismu, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar 

efni, í umgerð, til tækja og áhalda, þó ekki slíkar vörur úr gleri, 
sem ekki hafa verið optískt unnar: 

01 Vitagler ........0000000 00 35% 
09 Annað ......00000 00. 50%, 
00 Umgerðir um gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, 

hlífðargleraugu 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 0 Sjónaukar með eða án prisma fyrir annað augað eða bæði .... 80%, 
00 Stjörnufræðileg tæki og áhöld (t. d. stjörnusjónaukar og mæli- 

tæki, er þeim heyra til), og fætur og útbúnaður til þeirra (þó ekki 
tæki og áhöld til radíóstjörnufræði) ......................... 35% 
Ljósmyndavélar; leifturljósatæki til ljósmyndunar: 

01 Ljósmyndavélar, eingöngu nothæfar til læknisfræðilegra 
rannsókna ........0.0220000nneeen nn 15% 

09 Annað ......000000 00 50%, 
00  Kvikmyndavélar: Myndatöku- og sýningarvélar, hljóðupptöku- og 

hljóðvarpstæki; allar samstæður af þessum vélum og tækjum ... 50% 
00 0 Skuggamyndavélar, stækkunar- og minnkunartæki til ljósmynda- 

gerðar (þó ekki fyrir kvikmyndir) ..............0............ 50%
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Tollskrár- Efta- 
tolkur tollur 

90.10 00 Tæki og áhöld þeirrar tegundar, sem notuð eru í ljósmynda. og 
kvikmyndavinnustofum 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 ...............0000.0000 50% 

90.11 00  Rafagna- og prótonsmásjár, rafagna- og prótondiffraktógrafar .. 35% 
90.12 00  Gptískar smásjár, einnig með útbúnaði til að taka eða varpa á 

sýningartjald mynd af því, sem í þeim sést ................... 35%, 
90.13 00  Optísk tæki og áhöld (þó ekki ljósabúnaður annar en ljóskastarar), 

sem ekki eru talin í öðrum númerum þessa kafla .............. 40%, 
90.14 Tæki og áhöld til landmælinga —- þar með taldar mælingar eftir 

landslagsmyndum — til vatnsrannsókna (hydrography), siglinga 
(navigation), veðurfræðirannsókna, vatnsfræðirannsókna (hydro- 

logy) og jarðeðlisfræðiraunsókna (geófysik); áttavitar og fjarlægð. 
armælar: 

01 Áttavitar og önnur siglingatæki tilheyrandi þeim ......... 4% 
09 Atnað 22.00.0000. 35% 

90.15 00  Vogir með nákvæmni fyrir 5 eg eða minna, einnig með lóðum, 
er þeim heyra til ..............0...0.0 0000 7% 

90.16 00 Tæki til teiknunar, afmörkunar og útreiknings (t. d. pantógrafar, 
teiknifæri, reglustikur, reiknistokkar, reikniskífur o. fl.), tæki og 

áhöld til mælinga, endurmælinga og prófana, enda falli þau ekki 
undir annað númer þessa kafla (t. d. míkrómeter, rennimál, mál- 

bönd, mælistikur og jafnvægistæki (balaneing machines)) og 
prófílprójektörar ..........0....0.00. 0000 1% 

90.17 Tæki og áhöld til tannlækninga, lyflækninga, skurðlækninga og 
dýralækninga (þar með rafmagnslækningatæki og augnlækninga- 
tæki og áhöld): 

10 Rafmagnslækningatæki ...........2200000 0. 35% 
20 Önnur 0... 35%, 

90.18 00 Tæki til mekanóterapí, nuddlækninga, psykóteknískra rannsókna, 

oxygenterapí, ózonterapí, aerosólterapí og gerviandardráttar, önd- 

unartæki (þar með taldar gasgrímur og önnur svipuð tæki) ..... 35% 

90.19 Ortópedískar vörur og önnur. svipuð tæki (skurðlækningabelti, 
kviðslitsbelti og annað þess háttar); gervilimir, gerviaugu, gervi- 
tennur og aðrir gervihlutar líkamans; heyrnartæki; spengur og 

annað til lækninga á beinbroti: 
10 Heyrnartæki ............00 15% 
20 Ánnað ........000 15% 

90.20 00  Röntgentæki og tæki, sem nýta geislun frá geislavirkum efnum 
(þar með talin tæki til myndatöku með röntgengeislum og röntgen- 
terapí); röntgengeneratorar og röntgenlampar; röntgenskermar; 

röntgenháspennutæki, mælitöflur fyrir rönigentæki; borð, stólar 
og annað þess háttar sérstaklega gert til notkunar við rannsóknir 
og lækningar með röntgengeislum ........................... 15%, 

90.21 00 Tæki, áhöld og eftirlíkingar til sýningar og kennslu, ekki hæfar 
til annarra nota .............0.00000 000 n 35%, 

90.22 00 Tæki til mekanískrar prófunar á hörku, styrkleika, þrýstiþoli, 

teygjanleika og öðrum svipuðum eiginleikum efnis (í. d. málma, 
trjáviðar, spunatrefja, pappírs og plasts) ..................... 1%
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90.23 

90.24. 

90.25 

90.26 

90.27 

90.28 

90.29 

0l 
02 
03 
09 

01 
09 
00 

10 
20 
00 

01 

09 

ol 
09 

Flotvogir (hydrometers) og svipuð tæki; hitamælar, háhitamælar 
(pyrometers), loftvogir, rakamælar, rakaþrýstingsmælar (psychro- 
meters), hvort heldur þeir eru búnir ritfærum eða eigi; einnig 

hvers konar samsetning þessara tækja: 
Sjúkramælar ............000.000nnn err 
Aðrir hitamælar .......00..2.0. 00. 
Loftþyngdarmælar .........22000020 000. 
Annað ...... ARABAR RAÐAR 

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 ákvörð- 
unar hitastigs (t. d. þrýstingsmælar, hitastillar, vökvahæðarmælar, 
rennslismælar, varmamælar og sjálfvirkir súgstillar í ofna), þó 
ekki vörur þær, er teljast til nr. 90.14: 

Hitastillar (termóstatar) .........0.2200 00... 
Afinað .....02000 00 

Tæki og áhöld til fysískrar og kemískrar greiningar (t. d. ljósskaut- 
unarmælar (polarimeters), ljósbrotsmælar (refractometers), ljós- 
rófsmælar (speetrometers), gasgreinitæki); tæki og áhöld til mæl- 
ingar á fljótanleika, gropinleika, þenslu, yfirborðsspennu og öðru 
þess háttar (svo sem „viscomeiers“, „porosimeters“, „expansion 

meters“); tæki og áhöld til mælingar á magni hita, ljóss eða hljóðs 
(svo sem ljósmælar (photometers) (þar með „exposure meters“), 
hitamagnsmælar (calorimeters); smásjársneiðatæki (microtomes)) 
Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva og rafmagns- 
straum; mælar til prófunar á þeim: 

-Totkunarmælar fyrir rafmagn .......2000..0 0... 
Aðrir 2. 

Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, taxtamælar, kílómetramæl- 

ar, skrefteljarar og annað þess háttar, hraðamælar (einnig segul- 
magns) og snúningshraðamælar (tachometers) (aðrar en vörur 
þær, er teljast til nr. 90.14); snúðsjár (stroboscopes) ........... 
Rafmagns- og rafagnatæki og áhöld til mælinga, prófana, skoðana, 
greininga og sjálfvirkra stillinga: 

Bergmálsdýptarmælar (ekkólóð), asdictæki og aðrir þvílíkir 
rafmagns- og rafagnadýptarmælar og fhisksjár ............. 
Önnur 02.02.0000... 0 0 

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: 

Til tækja og áhalda, sem teljast til nr. 90.28.01 ........... 
Annað .....0000r ran 

Tollskrár- 
tollur 

35% 
35% 

35%, 
35% 

35% 
35%, 

Nr. Í. 

Efta- 
tollur



Nr. Í. 178 11. febrúar 1970. 

91. kafli. 

Úr og klukkur og hlutar til þeirra. 
Athugasemdir: 

1. Með vasaúrverkum í nr. 91.02 og 91.07 er átt við úrverk, sem eru með óróa og 
gormfjöður sem gangstilla og eru í mesta lagi 12 mm að þykkt, þegar með er talinn 

verkbotn og brýr. 

Nr. 91.07 og 91.08 taka ekki til verka, sem ganga fyrir fjöðrum eða lóðum og 

hafa ekki gang (echappement), og eru ekki ætluð til þess, að hann sé settur í þau 

(nr. 84.08). 

Til þessa kafla teljast ekki 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. Fjaðrir 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. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

91.01 00  Vasaúr, armbandsúr og önnur svipuð úr (þar með talin stanzúr af 
svipaðri gerð) ........0000.2.020000 nn 50% 

91.02 00 Önnur úr og klukkur með vasaúrverki (þó ekki úr, er teljast til 
mr 91.03) .......222.000000 0000 50% 

91.03 00 Úr og klukkur í mælatöflur og annað þess háttar fyrir land-, sjó- 
og loftfarartæki ....................000000 00 50% 

91.04 00 Önnur úr ogklukkur ..............0.0.0.. 00. 0 ner nn 50% 
91.05 00 Eftirlitstæki og tímamælar með úrverki eða samfashreyfli til skrá- 

setningar á tíma eða til mælingar, skrásetningar eða annarra upp- 
lýsinga um tímalengdir ............0.0000000 0000 0 nn 50% 

91.06 00  Tímarofar með úrverki eða samfashreyfli ..................... 50% 
91.07 00  Vasaúrverk fullgerð .........0.0000000000. 0000 50% 
91.08 00 Önnur úrverk fullgerð .............0.......0. 0000... 50% 
91.09 00 Kassar fyrir úr; hlutar til þeirra; ófullgerðir hlutar í slíka kassa . 50% 
9.10 00  Klukkukassar og svipaðar umgerðir fyrir aðrar vörur í þessum 

kafla, og hlutar til þeirra ................0.000 0000. 50% 
91.11 00 Aðrir hlutar í úr og klukkur .............0..00000 0000... 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: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ljósnæmar filmur til ljósmyndunar eða ljósrafrænnar (photo-electric) upptöku, 

einnig áteknar eða framkallaðar (37. kafli). 

b. Hlutar til almennra nota, 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). 

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 smiðinni svo langt komið, að höfuðeinkenni 

hljóðfærisins eða tækisins sé komið í ljós. 

a
ð
 

3. Bogar, trumbusláttartæki og annað þess háttar til hljóðfæra, er teljast til nr. 92.02 

og 92.06, og flutt er inn með hljóðfærunum, sem það á augsýnilega að notast til og 

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. 
    

Toliskrár- Efta- 
tollur tollur 

92.01 00 Píanó (hér með talin sjálfspilandi píanó með eða án nótnaborðs); 

„harpsichord“ og önnur strengjahljóðfæri með nótnaborði; hörpur 

(þó ekki vindhörpur) .......0.000000 0000. eenncen arnar 30% 

92.02 00 Önnur strengjahljóðfæri ............00.000000 0. rann... 50% 

92.03 Pípu- og tunguorgel, þar með talin harmóníum og önnur svipuð 

hljóðfæri: 
01 Orgel til notkunar í kirkjum, eftir nánari skýrgreiningu og 

ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..........0202.0000000.. 0 

09 Önnur ......00.00eeeee nr 30%, 

92.04 Harmóníkur, concertínur og önnur svipuð hljóðfæri; munnhörpur: 

01 Munnhörpur .......0000000ee0e0nn ann 50% 

09 Annað ......00.00en rr 50%, 

92.05 00 Önnur blásturshljóðfæri .........0..00000 0000... nn... 50% 

92.06 00  Slaghljóðfæri (t. d. trommur, zylófón, ceymbals og kastanjettur) 50%
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

92.07 Rafsegul-, rafstöðu-, rafagnabúin hljóðfæri og önnur svipuð hljóð- 
færi (t. d. píanó, orgel og harmóníkur): 

01 Píanó og orgel ........0....000.20 0 30% 
09 Annað ........002000 50% 

92.08 00 Hljóðfæri, sem teljast ekki til neins annars númers þessa kafla 
(t. d. orkestríon, lírukassar, spiladósir og hljómsagir); mekanískir 
söngfuglar; hvers konar tálflautur; merkjahorn og merkjaflautur 
blásnar með munninum (t. d. bátsmannsflautur) .............. 50% 

92.09 00 Strengir í hljóðfæri ........................ 0000. 50% 
92.10 00 Hlutar og fylgitæki til hljóðfæra (þó ekki strengir), þar með talinn 

gataður pappír eða pappi í mekanísk hljóðfæri og valsar í spila- 
dósir; taktmælar, tóngafflar og tónflautur hvers konar ......... 50% 

92.11 Grammófónar, hljóðritarar og önnur hljóðupptöku- og hljóðflutn- 
ingstæki, þar með taldir plötu- og segulbandsspilarar, með eða án 
hljóðhöfuðs; segulmögnuð mynda- og hljóðupptökutæki og rnynda- 
og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp: 

01 Grammófónar og plötuspilarar ......................... 15% 
02 Tæki fyrir segulupptöku og segulendurskil á hljóði og mynd- 

um fyrir sjónvarpsstarfsemi ............0...0.. 0. 399 
09 ÁAnað 2... 15% 

92.12 Grammófónplötur og aðrar hljóðupptökur; mót til framleiðslu á 
srammófónplötum; óskornar grammófónplötur tilbúnar til hljóð- 
upptöku, filmur til vélrænnar hljóðupptöku, bönd, vírþráður, 
ræmur og annað þess háttar af því tagi, sem almennt er notað til 
hljóðupptöku eða áþekkrar upptöku: 

0l Grammófónplötur með íslenzku efni ..................... 30% 
02 Grammófónplötur til tungumálakennslu ................. 0 
03 Segulbönd fyrir skýrsluvélar, samkv. nánari skýrgreiningu 

fjármálaráðuneytisins ..................0.2000.0 0000. 25% 
04. Segulbönd með áteknu efni fyrir Fræðslumyndasafn ríkisins 
09 Ánnað .......00.00000 0 15% 

92.13 00 Aðrir hlutar og fylgitæki til tækja, sem teljast tilmr. 92.11 ..... 15%
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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: 

Vörur, er teljast til 36. kafla (t. d. hvellhettur, sprengihettur, merkjaflugeldar). 

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). 

Brynvagnar og önnur brynvarin farartæki með vopnum (nr. 87.08). 

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). 

Bogar, örvar, skylmingavopn og annað þess háttar til iþróttaiðkana, ásamt leik- 

föngum, er telst til 97. kafla. 

Safngripir og forngripir (nr. 99.05 eða 99.06). 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
Hálfgerð og ófullgerð vopn flokkast eins og um heil og fullgerð vopn væri að ræða, 

to
 

enda sé smiðinni svo langt komið, að höfuðeinkenni vopnsins sé komið í ljós. 

3. Sem hlutar til þeirra í nr. 93.07 teljast ekki radió- og radartæki, sem teljast til nr. 

85.15. 
4. Kassar, öskjur, hylki og annað þess háttar, sem flutt er inn með vörum þeim, er 

teljast til þessa kafla, flokkast í sömu númer og viðkomandi vara, enda sé það 

ætlað fyrir viðkomandi vöru og að jafnaði selt með henni. Kassar, öskjur, hylki og 

annað þess háttar, sem flutt er inn sér í lagi, telst til númera í samræmi við gerð 

93.05 

93.06 

93.07 

þess og efnið, sem það er gert úr. 

00 

00 
00 

ol 
02 
03 
09 
00 
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Sverð, höggsverð, byssustingir og svipuð vopn ásamt hlutum til 
þeirra og slíðrum .........2000000000 00 nan 
Skammbyssur, sem eru skotvopn .........00000. 00... 0... 
Stórskotaliðsvopn, vélbyssur og önnur hernaðarskotvopn og 
sprengjuvörpur (þó ekki skammbyssur) ........0.....0000... 
Önnur eldvopn, þar með taldar merkjabyssur, hvellbyssur, línu- 
byssur og annað þess háttar: 

Línubyssur .......000000000 000 
Hvalveiðibyssur ..........022.000.0. 0. nn nr 
Fjárbyssur .......2.0000000000 00. nn nn 
Annars ......0.00 rr 

Önnur vopn, þar með taldar loftbyssur, fjaðrabyssur og annað þess 
háttar ...........2000.00. 0000 
Hlutar til vopna, þar með talin formótuð skefti og hlaup, en ekki 

hlutar, er teljast til nr. 93.01: 
Hlutar til vopna, sem teljast til nr. 93.04-93.05 .......0000 
Áðrir 2... 

Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufl, fjarstýrð 
vopn, flugskeyti og svipuð hernaðarvopn og hlutar til þeirra; 
skotfæri og hlutar til þeirra, þar með talin forhlöð; blýhögl: 

Tollskrár- 
tollur 

60%, 
60% 

0, 
60% 

20% 
20% 
20%, 
60% 

60% 

60% 
60% /o 

Efta- 
tollur
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Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

10 Skotfæri til sportvopna ........0.0. 000 35% 
Annað: 

21 Skutlar og skot í hvalveiðibyssur og línubyssur ........... 4% 
22 Skot sérstaklega gerð fyrir fjárbyssur ................... 20% 
29 Annars „2... 35%



11. febrúar 1970. 177 Nr. 1. 

XX. flokkur. 

Ýmsar vörur. 

94. kafli. 

Húsgögn og hlutar til þeirra; rúmbotnar, dýnur, púðar og þess háttar 

stoppaður húsbúnaður. 

Athugasemdir: 

1. 

to
 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Dýnur, höfuðpúðar og aðrir púðar, sem fylla má með lofti eða vatni (39., 40. 
og 62. kafli). 

hb. 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;, 

húsgögn sérstaklega gerð fyrir saumavélar (nr. 84.41). 

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. 92.18. 

I. Leikfangahúsgögn (nr. 79.03), ballskákarborð og önnur húsgögn sérstaklega gerð 

fyrir leiki (nr. 97.04) og töfrabrögð (nr. 97.05). 

Orðin stólar og önnur tæki í nr. 94.01 og 94.02 og húsgögn í nr. 94.02 og 94.03 taka 
því aðeins til þessara muna, að þeir séu gerðir til að standa á gólfi eða á jörðu. 

Þetta tekur þó ekki til eftirtalinna húsgagna, þótt þau séu gerð til að festast á 
vegg eða standa hvert ofan á öðru: 
a. Eldhússkápar og þess háttar skápar. 
b. Sambrotsstólar og sambrotsrúm. 

c. Samsetningsbókaskápar og hliðstæð samsetningahúsgögn. 

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. 

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. 

o
a



94.01 

94.02 

94.03 

94.04 

0l 
09 
00 

ol 

09 
00 
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Stólar og önnur sæti (þar með taldir svefnsófar o. þ. h.) og hlutar 
til þeirra, þó ekki sæti, er teljast til ur. 94.02: 

Dráttarvélasæti ........0....00000 
Atinað 22... 

Húsgögn fyrir læknisaðgerðir, þar með taldar tannlæknis- og dýra- 
læknisaðgerðir (t. d. skurðarborð, rannsóknarborð, sjúkrarúm með 
mekanískum útbúnaði); tannlæknastólar og önnur slík sæti með 
mekanískum lyfti- og öðrum hreyfrútbúnaði; hlutar til þessara 
húsgagna ............0000000 0000 
Önnur húsgögn og hlutar til þeirra: 

Innréttingar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins ......0.0.2.0000.00 nn 
Annað 20.00.0000 

Rúmbotnar; rúmfatnaður eða áþekkur húsbúnaður, með fjöðrum 
eða bólstraður eða hið innra úr hvers konar efni, eða úr blásnu 

gúmmíi, frauð- eða svampgúmmíi, eða úr blásnu plasti, frauð- 
eða svampplasti, einnig rneð yfirklæði (t. d. dýnur, stungnar ábreið. 
ur, sængur, æðardúnssængur, sessur, púðar og koddar) ....... 

. febrúar 1970. 

Tollskrár- 

tollur 

90% 

Efta- 
tollur 

40% 
65% 

65%



11. febrúar 1970. 179 Nr. Í. 

95. kafli. 

Vörur úr útskurðar- og mótunarefnum; unnin útskurðar- og mótunarefni. 

Athugasemdir: 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Vörur, er teljast til 66. kafla (t. d. hlutar til regnhlífa og göngustafa). 

bh. Blævængir, ekki mekanískir (nr. 67.05). 

c. Vörur, er teljast til 71. kafla (t. d. glysvarningur). 

d. 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, reykjarpípur og greiður). 
n. Vörur, er teljast til 99. kafla (t. d. listaverk, safnmunir og forngripir). 

Tollskrár- Ea 
tollur tollur 

95.01 00 — Skjaldbökuskel unnin og vörur úr skjaldbökuskel ............. 100%, 

95.02 00  Perlumóðir unnin og vörur úr perlumóður .................... 100%, 

95.03 00  Fílabein unnið og vörur úr fílabeimi ....................0..... 100% 

95.04 00 Bein unnið og vörur úr heimi ..........0.00.000 0000... 0... 100%, 

95.05 00 Horn unnið, kórall (náttúrlegur eða tilbúinn) og önnur útskurðar- 

efni úr dýraríkinu og vörur úr þessum efnum ................. 100% 

95.06 00  Útskurðarefni úr jurtaríkinu (t. d. fílabeinshnetur), unnin, og vörur 
úr þeim ........2000000 00 nr 100%, 

95.07 00  Harðkol(jet) (þar með harðkolaeftirlíkingar úr jarðefnum), raf, 
merskúm, tilbúið raf og tilbúið merskúm, unnið, og vörur úr 

þessum efnum ..........0000000 0000 nunna 100% 
95.08 Mótaðar eða útskornar vörur úr vaxi, steríni, kolvetnissúmmíi úr 

jurtaríkinu, náttúrlegum harpixum (t. d. kópal eða kólófóníum) 
eða mótunardeigi, svo og aðrar mótaðar eða útskornar vörur, ót. a.; 

unnið, óhert gelatín (þó ekki gelatín, er telst til nr. 35.03) og 

vörur úr óhertu gelatíni: 
ol Gelatínbelgir utan um lyf .......000000000 000. 0 15% 

09 Annað .......0000000 0 100%



Nr. 1. 180 11. febrúar 1970. 

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 limingar eða tilskurðar, til að nota megi þau á 

Þennan hátt. 
  

96.01 

96.02 

96.03 
96.04 
96.05 
96.06 

00 

ol 
02 

03 
04 
09 
00 
00 
00 
00 

Sópar og burstar úr hrísi og öðrum jurtaefnum, aðeins saman- 
bundið en ekki fest á haus, með eða án skafts ................ 

Aðrir sópar, penslar og burstar (þar með taldir burstar, sem eru 
hlutar af vélum), málningarrállur, gúmmúíþurrkur á skafti (aðrar 
en rúllur) og skaftþvögur o. þ. h.: 

Málningarpenslar og málningarrállur .................... 
Listmálunarpenslar, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ............0..00000 022... 
Burstar og sópar, sem eru hlutar af vélum ............... 
Tannburstar ..........000020..0. 
Annars „2... 

Tilbúin knippi til framleiðslu á sópum, penslum og burstum ..... 
Fjaðrasópar .................0022000 0 
Duftpúðar o. þ. h., úr hvers konar efni ....................... 
Handsíur og handsáld, úr hvers konar efni „.............,..... 

Tollskrár- 
tollur 

70% 

10% 

35% 
25%, 
50% 

100%, 
35'% 

100% 
100% 
80%, 

Efta- 
tollur 

10%



11. febrúar 1970. 181 Nr. 1. 

97. kafli. 

Leikföng, leiktæki og íþróttavörur og hlutar til þessara vara. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

9 
a 
n
a
ð
 

Jólakerti (nr. 34.06). 

Flugeldar og skrauteldar o. þ. h. í nr. 36.05. 

Garn, einþráðungar, línur, þarmar o. þ. h. til fiskveiða í hæfilegum lengdum, en 

ekki uppsett, sem telst til 39. kafla, nr. 42.06 eða til XI. flokks. 
Íþróttatöskur og aðrar vörur, er teljast til nr. 42.02 og nr. 43.03. 

Íbróttafatnaður 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. 8311. 

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. 
3. Orðið brúður í nr. 97.02 tekur aðeins til slíkra hluta, sem gerðir eru í mannsmynd. 

4. Ófullgerðar vörur eða vörur, sem eitthvað vantar á, flokkast eins og samsvarandi 

vörur fullgerðar eða heilar, ef þær að öllu verulegu líta út eins og fullgerðar vörur. 

2 

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, 

97.01 

97.02 
91.03 
97.04. 

er teljast til þessa kafla, til sama númers og varan fullgerð. 
    

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

00  Leikfangsökutæki fyrir börn (t. d. hlaupahjól, barnahjól, þríhjól 
og stignir barnalílar); brúðuvagnar og brúðukerrur ............ 90% 

00 0 Brúður ......000000 0000 rnrnrnrnrnrsrsrnrnrnrrr rr 90%  65% 
00 — Önnur leikföng; smálíkön til leikja og skemmtunar ............ 90%  65% 

Samkvæmisleiktæki fyrir börn og fallorðna (þar með talin borð- 
leiktæki, ballskákarborð (billardborð), spilaborð (rouletborð) og 
bhorðtennisútbúnaður): 

01 Taflborð og taflmenn ..........2200. 000. 50% 
02 Spil 2... 90% 
09 Önnur .......0000000. 00 90%  65%



Nr. 1. 182 11. febrúar 1970. 

Tollskrár- Eíta- 
tollur tollur 

97.05 00 — Grímuballsvörur; skenuntitæki, t. d. til töfrabragða, sjónhverfinga 

o. þ- h.; jólatrésskraut og annað jólaskraut (t. d. tilbúin jólatré, 
jólasokkar 0. þ. h. ) .......00000 0000. rn 100% 

97.06 Áhöld, tæki og útbúnaður til fimleika, aflrauna og annarra íþrótta 
og útileikja (þó ekki vörur, er teljast til nr. 97.04): 

0l Skíði og hlutar til þeirra og skíðastafir .................. 50% 
02 Skautar (þar með hjólaskautar) .................0..0.... 50% 
09 Afnað 22.22.2000. 50% 

97.07 Fiskiönglar, fiskistengur og annar útbúnaður til stangaveiði; veiði- 

háfar (t. d. fyrir fisk og fiðrildi), tálfuglar, lerkispeglar og annar 
þess háttar veiðiútbúnaður: 

ol Fiskiönglar venjulegir, eftir nánari skýrgreiningu og ákvörðun 
fjármálaráðuneytisins ...........00000000. 0. 4% 

02 Veiðistengur ........0000.02 0000 50% 
09 Áfað „2... 50% 

97.08 00  Hringekjur, rólur, skotskífur og annar útbúnaður fyrir skemmti- 
staði; ferðasirkus, ferðadýrasöfn og ferðaleikhús ............... 100%



ii. febrúar 1970. i83 

98. kafli. 

Ýmsar unnar vörur. 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 

Augnabrúnalitur og aðrir þvilíkir litir (nr. 33.06). 

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). 

Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í athugasemd 2 við XV. 

flokk, úr ódýrum málmum (KV. flokkur), eða áþekkar vörur úr plasti (sem yfirleitt 

teljast til nr. 39.07). 

Rissfjaðrir (nr. 90.16). 

Leikföng, er teljast til 97. kafla. 

a. 

b. 

d. 

e. 

9. Ef annað leiðir ekki af ákvæðunum í 1. athugasemd hér á 
2 

Nr. 1. 

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 

8.02 

98.03 

98.04. 
98.05 

93.06 

98.07 

98.08 

98.09 

98.10 

98.11 

00 

ol 
09 
00 

00 
00 

0l 
09 
00 

00 

00 

00 

00 

Hnappar, flibbahnappar, ermahnappar, smellur, smelluhnappar, 

hnappamót og hnappaefni, hnappaklutar ...........2....2022.. 
Rennilásar og hlutar til þeirra: 

Málmstykki til framleiðslu á rennilásum ........0.000..... 
Annað ......0.0.0000 ner 

Sjálfblekungar, kúlupennar og aðrir slíkir pennar, pennastengur, 

skrúfblýantar, renniblýantar o. þ. h. og hlutar og fylgihlutar þess- 
ara vara (þó ekki vörur, sem teljast til nr. 98.04 og 98.05) ...... 
Pennar og pennaoddar „......0000020000n00nnee rr. 
Blýantar (aðrir en þeir, er teljast til nr. 98.03); ritblý; htkrít, grifflar, 
teiknikol, pastel-, rit- og teiknikrít; klæðskera- og billardkrít 

Rit- og teiknispjöld, einnig í ramma: 

Skólatöflur .......0.0.000. nn 
Annað .....2000000ns en 

Dagsetningar-, innsiglis- og tölusetningarstimplar o. þ. h. (þar með 
talin tæki til prentunar eða áletrunar á vörumiða), ætlað til notkun- 
ar í höndunum; letur og leturhaldarar til handstimplunar ...... 
Ritvéla- og reiknivélabönd o. þ. h., einnig á spólum; stimpilpúðar, 
einnig í kössum ..........00000000 00 eesnnnntarn rr 

Innsiglislakk og flöskulakk í stöngum, plötum eða öðru svipuðu 
formi; fjölritunar- og valsamassi o. þ. h. gert aðallega úr gelatíni, 
einnig á pappírs- eða spumaefnagrunni ...........000000.000.. 
Vindla. og vindlingakveikjarar og aðrir áþekkir kveikjarar (þar 
með taldir kemískir kveikjarar og rafmagnskveikjarar) og hlutar 
til þeirra (þó ekki steinar og kveikir) ...........0000000000. 
Reykjarpípar; pípuhausar, munnstykki og aðrir pípuhlatar (þar 
með talin lauslega formuð trjá- eða rótarstykki); vindla- og vindl- 
ingamunnstykki og hlutar til þeirra ........0.2.20....0.0.... 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur 

50%



00 
00 
00 
00 

00 
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Tollskrár- 
tollur 

Greiður, hárkambar o. þh. ............... 0000. 100% 
Lífstykkjateinar og aðrir slíkir teinar til fata eða fatahluta ...... 30%, 
Imsprautuílát til snyrtingar o. þ. h. og úðarar til þeirra ......... 100%, 
Hitaflöskur og önnur hitaeinangrandi ílát, hlutar til þeirra (þó 
ekki innri glerílátin) .....................0.000. 0. 100% 
Mannslíkön fyrir klæðskera, sýningar o. þ. h.; mekanískur og 
hreyfanlegur sýningarútbúnaður í búðarglugga o. þ.h ......... 45% 

Efta- 
tollur
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XKI. flokkur. 

Listaverk, safnmunir og forngripir. 

99. kafli. 

Listaverk, safnmunir og forngripir. 

Athugasemdir: 

1. 

2. 

Til þessa kafla telst ekki: 

a. Ónotuð frímerki, stimpilmerki og önnur slík merki, sem eru gild eða verða gild 

hér á landi (nr. 49.07). 
b. Máluð leiktjöld, máluð baktjöld í myndastofur og annað þess háttar (nr. 59.12). 

c. Náttúrlegar perlur, eðal- og hálfeðalsteinar (nr. 71.01 og 71.02). 
Með orðunum myndstungur, prentmyndir og steinprentaðar myndir í nr. 99.02 er átt 

við þrykk í svörtu og hvitu eða í litum með einni eða fleiri plötum, gerðum að öllu 
leyti í höndunum af listamanninum sjálfum og skiptir ekki máli, hvaða aðferð eða 

efni eru notuð, þó þannig að ekki mega hafa verið notaðar mekanískar aðferðir eða 

ljósmyndun. 

Til nr. 99.03 teljast ekki endurgerðir af listaverkum í fjöldaframleiðslu eða hand- 

iðnaðarvörur með einkennum verzlunarvöru. Slíkar endurgerðir flokkast eftir efni og 

annarri gerð. 
a. Geti vara eftir orðalagi textans í einstökum númerum bæði talizt til þessa kafla 

og einnig til annars kafla tollskrárinnar, skal hún teljast til þessa kafla, nema 

annað leiði af ákvæðunum í 1.—-3. athugasemd hér að ofan. 

b. Vörur, sem eftir orðalagi textans geta bæði talizt til nr. 99.06 og nr. 99.01—99.05, 

skulu teljast til nr. 99.01—99.05. 

Rammar um málverk, teikningar, pastelmyndir, myndstungur, prentmyndir og stein- 

prentaðar myndir skoðast hlutar af verkunum, ef efni og verðmæti rammanna er í 

samræmi við þau. 
  

Tollskrár- Efta- 
tollur tollur 

99.01 00 Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndunum að öllu 

leyti (þó ekki tæknilegir uppdrættir í nr. 49.06, og handskreyttar 
iðnaðarvörur) ..........000..000nnnn nr 0 

99.02 00 0 Myndstungur, prentmyndir og steinprentaðar myndir, enda sé um 
frumverk að ræða .............0.00..0. sn 0 

99.03 00 Höggmyndir og myndastyttur, úr hvers konar efni, enda sé um 
frumsmíð að ræða ............0.2000 s.n sn 0 

99.04 00 0 Frímerki, stimpilmerki og önnur áþekk merki (þar með talin póst- 
stimpilmerki, póststimpluð umslög, bréfkort o. þ. h.), notuð, eða 

ef ónotuð þá ógild hér á lamdi ...........00.0..0000 0000. 0 
99.05 00  Dýrafræðileg, grasafræðileg, jarðfræðileg, líffærafræðileg, sögu- 

leg, fornfræðileg, steingervingafræðileg, þjóðfræðileg og mynt- 
fræðileg söfn og safnmumir ............ er 0 

99.06 00 0 Forngripir yfir 100 ára gamlir ............00.00. 0000... 20%
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B. 

Tollfrjáls innflutningur. 

2. gr. 
Auk þeirra vara, sem eru tolifrjálsar eftir tollskránni í 1. gr., eru eftirtaldar 

vörur einnig undanþegnar aðflutningsgjöldum: 

1. Áhöld og innstæðumunir í farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlönd- 
um, enda séu áhöld þessi og innstæðumunir tilheyrandi farartækjunum sjálfum 
og að dómi tollyfirvalds ekki umfram það, sem hæfilegt má teljast með til- 
liti til stærðar farartækjanna, hvaða ferðum þau eru í og um hvaða áhöld og 
muni er að ræða, og áhöld þessi og innstæðumumir 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, 
áð 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. 

Fatnaður og aðrar ferðanauðsynjar hér búsettra manna, sem látizt hafa erlendis, 
enda beri vörur þessar með sér, að þær séu notaðar. 

Heimilismunir, sem eru innfluttir af þeim, sem hafa verið búsettir erlendis 
minnst eitt ár, áður en þeir fluttu hingað til lands. Munirnir séu notaðir heim- 

ilismunir þessara manna frá því þeir voru búsettir erlendis það ár og hafi 
verið 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 tlskildri dvöl sinni erlendis og að 
þeir hafi raunverulega notað erlendis hina innfluttu muni, að þeir leggi fram 
skilríki fyrir búsetuheimild sinni hér og greiði gjald fyrir skoðun munanna. 
Þá skal og heimilt að ákveða, að undanþágan taki aðeins til heimilismuna að 
tilteknu verðmæti.
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8. 

10. 

11. 

12. 

Bifreiðar, bifhjól og bátar teljast ekki til heimilismuna, né munir, sem 

notaðir hafa verið við atvinnurekstur innflytjanda. 
Fjármálaráðherra sker úr ágreiningi um það, hvaða vörur skuli teljast til 

heimilismuna samkvæmt þessum tölulið. 
Vörur til sendiráða, sendiræðismannsskrifstofa, diplómatískra sendimanna og 

sendiræðismanna erlendra ríkja, enda 
a. séu vörurnar fluttar inn af þessum aðilum eða keyptar af þeim fyrir milli- 

göngu aðilja, sem fá þær tollafgreiddar fyrir þá, 
b. fram hafi verið borin ósk um það við utanríkisráðuneytið, að hlutaðeigandi 

innflytjandi eða kaupandi njóti hér tollfrelsis, 
c. viðkomandi afhendi og undirriti sundurliðaða tollskýrslu á þar til gerð 

eyðublöð um hina innfluttu eða keyptu vöru, sú skýrsla sé einnig undir- 
rituð af forstöðumanni viðkomandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrif- 
stofu, ef annar á í hlut, og jafnan sé skýrslan með embættisstimpli hlutað- 
eigandi sendisveitar eða sendiræðismannsskrifstofu, 

d. og því sé lýst yfir, að vörurnar séu einungis til starfseminnar hér, eigin 
nota hlutaðeiganda, fjölskyldu hans og/eða fyrir heimilishald hans hér. 
Fjármálaráðherra getur sett nánari fyrirmæli um tollfrelsi samkvæmt þess- 

um tölulið, svo sem um merkingu varanna o. þ. h. Enn fremur um, að erlend 
ríki, sem ekki veita íslenzkum sendisveitum og sendimönnum sams konar toll- 
frelsi, skuli ekki njóta þess hér. 
Skjaldarmerki, flögg, innsigli, stimplar og áprentuð eyðublöð, sem umbjóðendur 
kjörræðismanna erlendra ríkja senda þeim, enda beri vörur þessar það með 
sér, að þær séu ætlaðar til afnota í sambandi við ræðismannsstörfin. 
Heiðursmerki veitt af erlendum ríkjum, svo og verðlaunagripir fyrir íþrótta- 
afrek og önnur afrek, sem unnin eru erlendis. 

Vörur, sem endursendar eru hingað frá útlöndum vegna þess, að þær seldust 

ekki þar, eða endursendar eru hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar 

sannanir eða líkur, sem 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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C. 

Undanþágu- og lækkunarheimildir. 

3. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt: 
Að fella niður gjöld af vöru, sem send er hingað til framhaldsflutnings (transit), 
enda greiði hlutaðeigandi kostnað tollgæzlunnar af eftirliti með henni, geymslu 
hennar og flutningi og ákvæði laga nr. 47 11. júní 1960, um tollvörugeymslur, 
eigi ekki við um framhaldsflutninginn, sbr. einkum TV. kafla laganna. 
Að fella niður gjöld af vöru, sem hefur eyðilagzt, ryrnað 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 innflulning 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 þvílíku, sem vísindamenn, vísindaleiðangrar, lista- 
menn, verkfræðingar, iðnaðarmenn, björgunarleiðangrar og aðrir slíkir hafa 
meðferðis frá útlöndum til afnota við athuganir sínar hér, rannsóknir og starf- 

semi. 
Að lækka eða fella niður gjöld af vöru, sem er send hingað til viðgerðar eða 
annarrar aðvinnslu. 
Að láta koma til framkvæmda tollfrelsis- og tolllækkunarákvæði í milliríkja- 
samningum. 
Að lækka eða fella niður gjöld af heimanfylgju brúða, sem flytjast hingað frá 
útlöndum og hafa haft þar fasta búsetu minnst 2 ár fyrir brúðkaupið, og enn 

fremur af venjulegum brúðargjöfum. 
Að lækka eða fella niður gjöld af notuðum munum, sem hafa fallið í arf 

erlendis. 
Heimildin tekur ekki til bifreiða, bifhjóla eða báta. 

Að lækka eða fella niður gjöld af gjöfum, sem sendar eru hingað frá útlöndum 
og góðgerðarfyrirtæki eða aðrar stofnanir eiga að annast dreifingu á til bág- 
staddra eða 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 1500 kr. virði að mati tollyfirvalds. 
Að heimta ekki aðflutningsgjöld af bifreiðum og bifhjólum, innfluttum af mönn- 
um, sem haft hafa fasta búsetu erlendis Í a. m. k. 2 ár (og hafa ekki jafnframt 
verið heimilisfastir hér á landi). Framangreind tollfrelsisheimild gildir þó ekki 
lengur en í 3 mánuði frá komu farartækisins. Þeir einir geta vænzt framlengs- 
ingar leyfisins, er færa fyrir tollyfirvöldum fullgildar sönnur á, að þeir uppfylli 

eftirtalin skilyrði: 
a. Hafi hér ekki launaða atvinnu né reki hér atvinnufyrirtæki. 
b. Hafi ekki tekið sér heimilisfang hér á landi. 
c. Hafi ekki flutt búslóð sína hingað til lands. 

Að framantöldum skilyrðum uppfylltum er tollyfirvaldi heimilt að fram- 

lengja leyfið um 3 mánuði til viðbótar hverju sinni, allt að einu ári alls. 

 



11. febrúar 1970. 189 Nr. 1. 

11. 

12. 

Leyfið er að öðru leyti háð eftirtöldum almennum skilyrðum: 

a. Hlutaðeigandi aki sjálfir ökutækjum þessum, eða launaðir ökumenn þeirra, 

útlendir eða innlendir. 

b. Ökutækin séu ekki lánuð, leigð eða notuð til neins konar flutninga fyrir 

borgun. 
c. Ferðamennirnir hafi ökutækin með sér til útlanda, þegar þeir fara þangað. 

Þó verða ökutækin í öllum tilfellum að vera flutt út innan árs frá því að 

þau voru flutt hingað til lands. 
d. Ferðamennirnir hlíti þeim nánari reglum, sem fjármálaráðuneytið setur 

um þessi ökutæki og eftirlit með þeim. 

Ef framangreind skilyrði eru rofin eða forsendur fyrir hinum tollfrjálsa 

innflutningi falla niður að dómi toll- eða lögreglustjóra, mega þeir taka öku- 

tækin þegar í stað úr umferð, og má þá tollyfirvald láta selja farartækin á opin- 

beru uppboði til lúkningar aðflutningsgjöldum og kostnaði, eða hlutast til um 

endurútflutning þeirra á kostnað innflytjanda. 
Að endurgreiða, lækka eða fella niður gjöld eða hluta af þeim 
a. af efnivörum í innlendar framleiðsluvörur og 
b. af umbúðum og efnum í umbúðir um innlendar framleiðsluvörur, 

enda séu hinar innlendu framleiðsluvörur fluttar til útlanda til sölu þar, eða 

sérstakar ástæður séu fyrir hendi og hægt sé að ganga úr skugga um magn 08 

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. 

AS 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. 
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 Stjórnartiðinda. 

Að veita undanþágu frá greiðslu aðflutningsgjalda af bifreiðum ráðherra og 

sendiráðsstarfsmanna í samræmi við reglur um Þbílamál ríkisins. 

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- 

anþásuheimildin tekur ekki til hljóðfæra. 

A3 fella niður gjöld af umbúðum, ef umbúðirnar eru lánaðar eða leigðar hingað 

til lands. 
Að ákveða, að greiða skuli 30% verðtoll af vörum, sem teljast til nr. 34.02.09 og 
38.19.19 og notaðar eru sem hráefni í iðnaðarvörur, enda gefi ráðuneytið út 
sérstaka skrá með efnum þeim, sem hér um ræðir. 
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. 
AS fella niður gjöld af bókum á íslenzku, prentuðum erlendis, enda séu bæk- 
urnar gerðar í samvinnu við erlenda aðila og verði ekki gerðar hér á landi á 

viðhlítandi hátt. 
Að fella niður, með nánar ákveðnum skilyrðum, gjöld af vélum, tækjum, raf-
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magnsvörum og öðrum fylgihlutum og viðgerðarefnum, sem ætluð eru til nota 
í flugvélum eða í beinum tengslum við þær, enda stundi innflytjandi flugrekstur 
eða hafi fengið viðurkenningu samgöngumálaráðuneytisins til að framleiða eða 
gera við flugvélar. 
Að fella niður eða endurgreiða gjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til 
framleiðslu á vörum í nýjum útflutningsiðngreinum, eða til framleiðslu á ótoll- 
vernduðum vörum. 

Fjármálaráðherra setur nánari fyrirmæli um framkvæmd þessa ákvæðis. 
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 Hl nr. 8452 og 84.53, til gjalda, 
er nemi ákveðnum hundraðshluta af leiguupphæð véla, miðað við eðlilegan 
endingartíma þeirra og hæfilega vexti af tollfjárhæð samkvæmt tollskrá. 

Heimild þessi tekur aðeins til skýrsluvéla, sem teknar eru á leigu með 

að minnsta kosti 50 000 kr. ársleigu hver um sig. Fjármálaráðuneytið getur 
bundið undanþágu þessa hverju því skilyrði. sem henta þykir, þar á meðal 
ákveðið, að Skýrsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar skuli annast innheimtu 
tollgjalds þessa og skila andvirði þess til tollstjóra. 

Að lækka eða fella niður gjöld á allt að 300 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. 

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 servilimum, 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, 

eða sem ákveðinn hundraðshluta af samningsverði. Þá er og heimilt að end- 

urgreiða 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 endurbóta fram úr kr. 

1000 000.00. Sé um að ræða viðgerð, er nemur ekki þeirri fjárhæð, en er þó 
hærri en 100 þús. kr., er heimilt að ákveða ákveðið hlutfall af sannanlegum 
efniskostnaði sem endurgreiðslu tolla af viðgerðinni. 
Að lækka í 30% gjöld af hljóðfærum fluttum inn til notkunar við kennslu í 

skólum. 

Að endurgreiða gjöld af hreyflum minni en 300 hestöfl, sem settir eru í báta eða 
notaðir til raflýsingar á sveitabæjum, sem svari því, að af vélunum sé greiddur
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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 40% 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. 

AS 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 gefi ráðuneytið út 

sérstaka skrá með lyfjum þeim, er hér um ræðir. 

Að lækka eða fella niður gjöld a af umbúðum, sem notaðar eru við vélpökkun 

á kornvörum og sykri, enda séu umbúðirnar með viðeigandi áletrun. 
A3 fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af tækjum, sem 
gefin verða til mannúðar- eða líknarstarfsemi. 
Að endurgreiða gjöld af tækjum til vísindarannsókna, sem svari því, að af þeim 

sé greiddur 35% verðtollur. 

Að lækka eða fella niður gjöld af segulbandstækjum og segulböndum, sem flutt 
eru til landsins af Blindravinafélaginu og Blindrafélaginu til að koma á fót 
kennslubókasafni. Enn fremur af ritvélum, stöfum og úrum, sem sérstaklega er 

sert fyrir blint fólk. 
Að lækka eða fella niður gjöld af vélum, sem eingöngu eru notaðar til framleiðslu 

á niðursoðnum sjávarafurðum fil útflutnings. 

Að ákveða, að aðflutningssjöldum 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 endurgreiða bifreiðastjórum, sem hafa akstur leigubifreiða að aðalstarfi, 

mismun á 90% og 70% tollgjöldum af bifreiðum. 
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 
rarningsins, 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 örygsgisráðstafana. 

AÐ endurgreiða aðflutningsgjöld af kvikmyndasýningarvélum fyrir samkomuhús 
í sveitarfélögum með innan við 600 íbúa, þó ekki nema af einni vélasamstæðu 

á hverjum stað. 
AS lækka eða fella niður gjöld af sölumerkjum, sem góðgerðarfyrirtæki flytja 
inn til sölu í fjáröflunarskyni. 
Að endurgreiða gjöld af efni til uppsetningar á vatnsúðunarkerfum í kartöflu- 
görðum, sem svari því. að af efninu sé greiddur 10% verðtollur. 

AÐ fella niður sjöld af fréttamyndum, sem sjónvarpið er áskrifandi að, svo og 

af áteknum og óáteknum myndsegulböndum fyrir sjónvarp. 
Að ákveða, að verja megi allt að 8% af tolltekjum þeim, er innheimtar verða af 
innflutningi, er fellur undir tollskrárnr. 85.15.21, til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 

Að lækka með auglýsingu gjöld af snyrtivörum, sem teljast til nr. 33.06 í tollskrá, 
niður í 50% verðtoll.
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Að endurgreiða gjaldamismun af iðnaðarvélum, sem tollafgreiddar eru eftir 1. 
desember 1968, þannig að innflytjendur verði eins settir og tollafgreiðsla hefði 
átt sér stað eftir gildistöku laga þessara. 

Á sama hátt er heimilt að endurgreiða gjaldamismun af þeim hráefnum til 
iðnaðarframleiðslu, sem lækka í tolli með lagabreytingu þessari, enda hafi toll- 
afgreiðsla átt sér stað eftir 1. desember 1969 og sé ljóst, að vörurnar séu fyrir 
hendi í birgðum hráefna eða óseldra iðnaðarvara. 

Þá er heimilt að endurgreiða timburinnflytjendum gjaldamismun af öll- 
um sannanlegum birgðum timburs 1. marz 1970, innfluttum eftir 1. ágúst 1969. 

Endurgreiðslubeiðnir samkv. þessu heimildarákvæði skulu hafa borizt toll- 
yfirvöldum fyrir 1. júlí 1970. 

Fjármálaráðherra setur að öðru leyti nánari fyrirmæli um framkvæmd þessa 
ákvæðis. 

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

06.01 00  80% 33.06 03 125% 
08.05 00 90% 33.06 04 125% 
10.01 00 0 34.02 01 110% 
10.05 00 0 34.02 09 110% 
10.06 0 37.07 00 1 kg 50 kr. 
11.01 11 0 38.19 19  50% 
11.01 12 0 39.02 87 35% 
11.01 22 0 39.02 99. 40% 
11.01 23 0 39.07 89 0 70% 
11.01 24 0 40.09 00  35% 
11.02 21 0 44.23 01  40% 
15.07 89 30% 53.07 00  50% 
15.10 19  30% 55.09 23  50% 
1512 09  35% 58.04 30 65% 
18.03 00  40% 64.01 01  25% 
18.04 00  40% 64.02 01  80% 
18.05 00  50% 64.02 09  80% 
19.03 00  80% 64.06 00 100% 
20.07 01  40% 69.11 00 100% 
21.05 00 100% 69.12 00 100% 
21.07 01  40% 70.04 00  35% 
22.05 01  20% 70.05 00  35% 
22.05 02 0 20% 70.06 00  35% 
22.05 03  20% 70.07 00 0 50% 
22.05 09  20% 70.08 00 0 50% 
22.09 05 0 20% 70.10 09  60% 
22.09 09  20% 73.09 00 0 15% 
23.07 00 0 73.10 11  15% 
28.30 01  20% 13.10 19  35% 
30.04 00 0 35% 7310 21  35% 
31.04 22 0 1310 23  35% 
32.05 00 25% 13.10 29  15% 
32.07 09  25% 7311 10  15% 
32.09 09 60% 1311 20  15% 
32.12 00  60% 73.12 00  15% 
33.06 02 125% 73.13 10  15%
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73.13 20  15% 84.30 05  10% 
73.13 30 15% 84.32 00 —25% 
73.13 51  15% 84.35 00 25% 
73.13 59 15% 84.36 00 —25% 
73.15 82  15% 8437 01  25% 
73.18 31 O15% 84.37 09  25% 
73.27 02  20% 8440 11 35% 
78.04 01  15% 8442 00  25% 
82.02 00  35% 84.45 00  25% 
82.03 00  35% 8447 01 25% 
82.05 00 —35% 84.49 00  25% 
82.06 00  85% 84.59 23 —25% 
83.07 05  70% 85.05 00 —35% 
84.09 00  25% 87.07 00  25% 
84.19 09  25% 90.16 00  35% 
84.23 09 25% a 

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 Í. janúar 1972: 

Nr. 84.51 00 Nr. 84.53 00 
— 8452 01 — 84.54 01 
— 8452 02 — 8454 09 
— 84.52 03 — 84.55 01 
— 84.52 09 —- 84.55 09 

Að endurgreiða, með nánar ákveðnum skilyrðum, gjöld af efni til framleiðslu 
rafagnatækja; einnig gjöld af efni til rafbúnaðar til húshitunar og rafmagns- 
vatnshitunartækja (nr. 85.12.02 og 85.12.06). 

. Að fella niður verðtoll af flugvélaeldsneyti, þegar gerðar hafa verið viðhlit- 

andi breytingar á innheimtu lendingargjalda. 
- Að endurgreiða mismun á gjöldum innfluttra bifreiða, sem eftir innflutning 

verður breytt í slökkvibifreiðar, sem svari því, að 15% tollur sé innheimtur af 

bifreiðunum. 

- Að lækka gjöld af hráefni til sælsætisframleiðslu, hálfu ári áður en innflutn- 
ingur sælgætis hefst. 

A 25
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D. 

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, 
þann hundraðshluta í aðflutningsgjöld, sem sams konar erlend aðflutt vara ber 
eftir tollskránni, þó ekki lægri verðtoll en 5%. Ef sams konar erlendar aðfluttar 

vörur eru undanþegnar gjöldum, skal greiða af mununum 5% af fyrrnefndum 
kostnaði, að viðbættum sendingarkostnaði báðar leiðir. Undanþága sú, sem felst 
í þessum ákvæðum, er þó þeim skilyrðum bundin, að munirnir séu sýndir toll- 
starfsmanni, áður en þeir eru fluttir til útlanda, tollstarfsmaður þessi votti, að 
munir þessir hafi verið sýndir honum, og hann skrái lýsingu á mununum á vott- 
orðið og að vottorð þetta sé lagt fram fyrir þann tollstarfsmann, sem annast toll- 
meðferð munanna við innflutning. 

Ef hins vegar munir þeir, sem sendir eru til útlanda til aðvinnslu, breyta svo 
eðli sínu við aðvinnsluna, að úr verði nýir hlutir, skal greiða af þeim gjöld eftir 
tollskránni eins og um væri að ræða erlenda aðflutta vöru. 

Undanþegnar framangreindu gjaldi eru viðgerðir á Íslenzkum skipum, bátum 
og flugvélum, sem fram fara erlendis. Af vélum, sem settar eru í Íslenzk skip er- 
lendis, skal þó greiða jafnhá gjöld og af sams konar innfluttum vélum, enda sé 
ekki um nýbyggingu að ræða. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að endurgreiða sjald það, sem um ræðir í 
þessari grein, af aðvinnslukostnaði íslenzkra framleiðslu- og iðnaðarvara erlendis, 
enda geti sá hluti aðvinnslunnar ekki farið fram hér á landi.
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II. 

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. lJ 

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 en einum, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir 
beim 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 gæta í sambandi við einhvern annan 

viðskiptarekstur eða eignir, eða 

c. einhver þriðji aðili hefur hagsmuna að gæta í sambandi við viðskiptarekstur 
eða eignir þeirra beggja. 

Þegar um kaup á vöru er að ræða, skal yfirleitt leggja hið umsamda 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 sögn 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.
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Ef viðtakandi vöru telur sig ekki geta sætt sig við það verð, sem ákveðið hefur 

verið samkv. 1. og 2. málsgr., getur hann gert kröfu um yfirmat á henni, en gera skal 

hann skriflega kröfu um matið til tollyfirvalds, áður en það afhendir eða sam- 
þykkir að afhenda megi viðtakanda vöruna. Tollyfirvald getur einnig krafizt yfir- 
mats innan sama tíma. Eftir að fram er komin krafa um yfirmat, skal tollyfirvald 
gera ráðstafanir til, að matið verði framkvæmt, en það skulu gera þrir 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 toillvörugeymslum 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 breyti 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 toliskyld telst í farangri farþega og áhafna, í stað venjulegra gjalda samkvæmt 
tollskránni. 

Fjármálaráðuneytinu skal einnig heimilt að setja sérstakar reglur um mat á 
notuðum Þifreiðum 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
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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: 

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. 
Tollyfirvald hefur afhent eða leyft að afhenda vöruna gegn tryggingu, sbr. 21. gr. 
laga þessara. 

3. Endursendingarskírteini hefur verið gefið út um vöruna samkvæmt 30. gr. laga 
um tollheimtu og tolleftirlit. 

4. Tollyfirvald lætur selja vöruna á uppboði til lúkningar aðflutningsgjöldum, 
sbr. 28. gr. laga um tollheimtu og tolleftirlit. 
Ef aðflutningsgjöld lækka, eftir að skjöl eru afhent samkv. 1. tölulið, en áður 

en tollgreiðsla fer fram, skal þó greiða hin lægri gjöld. 
Nú hefur vara komizt í hendur viðtakanda, án þess að hún hafi verið toll- 

afgreidd og án leyfis tollyfirvalda, og skal þá heimilt að innheimta af henni hæstu 
aðflutningsgjöld, er í gildi hafa verið fyrir vöru þeirrar tegundar á tímabilinu frá 
því varan var flutt inn, þar til aðflutningsgjöld eru að fullu greidd af henni. 

L
o
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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 
lýsir því yfir, að viðlagðri ábyrgð að lögum, sbr. 37. 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,
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að öll sölu- og viðtökuskilyrði séu tilgreind í vörureikningnum og/eða skýrsl- 
unni, 

að frá tollverðinu í skýrslunni hafi ekki verið og sé ekki dreginn afsláttur eða 
önnur verðlækkun, sem ekki komi greinilega fram í vörureikningnum og/eða 
skýrslunni, 

að hann viti ekki til þess, að hið tilgreinda söluverð á vörureikningnum sé 
. undir markaðsverði erlendis á þeim stað og tíma, sem kaup voru gerð. 
Í stað þess eða jafnframt því að tollflokkun vara, umreikningsverð erlendrar 
myntar, tollverð og aðflutningsgjöld séu tilgreind í framlagðri 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 skírteini til sönnunar því, að rétt númer sé tilgreint á aðflutningsskýrslu. 

17. gr. 
Tollyfirvald getur neitað að taka við skjölum til tollmeðferðar, ef aðflutnings- 

skýrslueyðublað er ekki rétt og nákvæmlega útfyllt, tilskilin gögn ekki afhent, eða 
öðrum settum skilyrðum ekki fullnægt. 

Ef síðar kemur í ljós, að afhentum skjölum er áfátt, getur tollstofnun neitað 
um tollafgreiðslu, unz úr er bætt.
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C. 

Vörureikningar og önnur staðfestingarskjöl. 

18. gr. 
Viðtakendur eru skyldir til að afhenda til tollmeðferðar með aðflutningsskýrslu 

frumrit eða samrit af sölu- eða vörureikningi yfir hina innfluttu vöru eða send- 
ingu, og skal tollyfirvald halda þessu reikningseintaki eftir. 

Sé vara eða sending endanlega seld hingað til lands, skal sölureikningurinn 
undirritaður af seljanda eða þeim, er samkvæmt lögum í landi seljanda hefur rétt 
til að skuldbinda hann eða firma hans. Þá skal sölureikningurinn tilgreina eftir- 

talin atriði: 

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. 
Nöfn þeirra vörutegunda, sem reikningurinn hljóðar um, og 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. 

8. Nettóþyngd hverrar einstakrar vörutegundar í sendingu, svo og stykkjatölu. 
9. Afslátt og annan frádrátt, sem er veittur, upphæð hans og hvers vegna frádrátt- 

urinn er gerður, og nægja þar ekki almenn orðatiltæki, eins og t. d. verzlunar- 
afsláttur o. þ. h. 

10. Hvenær sala fór fram, hvernig vara er seld (fob, cf, 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. 

Et
 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir með auglýsingu eða reglu- 
gerð, að viðtakendur aðfluttra vara skuli sjá svo um, að vörureikningur tilgreini 
nákvæmlega tollskrárnúmer vara, samkvæmt Brússel-skránni. 

Nú er vara ekki endanlega seld hingað til lands, og skal þá vörureikningurinn, 
sem afhenda skal til tollmeðferðar með aðflutningsskýrslunni, vera gerður og undir- 
ritaður af sendanda vöru eða sendingar erlendis, og skal vörureikningurinn til- 
greina, eftir því sem við á, sömu atriði og sölureikningar yfir selda vöru, sbr. 
1.— 11. tölulið 2. málsgr. þessarar gr. Sem verðmæti skal tilgreina markaðsverðið 
á sams konar vörum eða vörum af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og 
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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 
farmskírteini, fylgibréfi eða öðru flutningsskirteini). Annist sendandi erlendis inn- 
kaup hjá einum eða fleiri aðilum fyrir viðtakanda hérlendis, skal sendandi Játa 
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. 

19. gr. 
Viðtakendur vöru eru skyldir til að afhenda til tollmeðferðar með aðflutnings- 

skýrslu farmskirteini, fylgibréf eða annað flutningsskírteini, reikning yfir umbúða- 
kostnað, pökkunarlista, efnagreiningu og önnur skjöl og gögn, sem geta verið til 
staðfestingar þeim atriðum, sem tilgreind eru í aðflutningsskýrslu og sölu- eða vöru- 
reikningi, eða fela í sér upplýsingar um tegund vöru, samsetningu hennar, magn 
og verð. Krefjast má þess, að farmskirteini, fylgibréf eða annað flutningsskirteini 
sé afhent í tvíriti, og má tollstofnunin þá halda öðru eftir. Gera má hún afrit af 
staðfestingarskjölum, ef ástæða þykir til. 

Nú gerist Ísland aðili að alþjóðasamningi um niðurfellingu eða lækkun á 
gjöldum af vörum með uppruna í ákveðnum löndum, og má þá binda slíka tollmeð- 
ferð því skilyrði, að innflytjandi leggi fram nauðsynlegar upplýsingar og sannanir 
fyrir uppruna varanna. Fjármálaráðherra setur nánari reglur um þetta atriði ásamt 
því, hvernig nauðsynlegu eftirliti verði við komið. 

20. gr. 
Ef viðtakandi vöru eða sendingar leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn þau, 

sem 18. og 19. gr. taka til, eða sölu- eða vörureikningur tilgreinir ekki þau atriði, 
sem fyrirskipuð er í 18. gr. og verulegu máli skipta, skal greiða verðtoll af því 
tollverði, sem ákveðið verður eftir reglum laga þessara, með 10% viðauka við það. 

Ef ekki er um venjulega verzlunarvöru að ræða, vara er að mun skemmd eða 
alveg sérstaklega stendur á, má tollyfirvald sleppa 10% hækkun á tollverði, sem 
um ræðir í 1. málsgr. þessarar gr. 

21. gr. 
Nú gerir viðtakandi vöru það sennilegt, að hann hafi ekki fengið þau gögn, sem 

18. og 19. 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 fjártrygsingu 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 þvi, má tollyfirvald ákveða gjöldin og 
taka fjártrygginguna upp í þau. 

22. gr. 
Ef nauðsynlegt þykir að ganga úr skugga um það, hvort verð eða önnur atriði 

í aðflutningsskýrslum, sölu- eða vörureikningum eða staðfestingargögnum séu eða
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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. 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

21. 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 úlflutningsverð á tilsvarandi vöru til ein- 
hvers annars lands, eða 

2. á verði, sem er lægra en framleiðslukostnaður vörunnar í upprunalandinu, 
að viðbættu sanngjörnu álagi fyrir sölukostnaði og ágóða. 

Við samanburð þann, er um ræðir í 1. málsgr., skal taka tillit til mismunandi 
sölu- og afgreiðsluhátta, flutningskostnaðar, skatta og annars slíks aðstöðumunar, 
sem skipt getur máli. 

28. 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. 

29. 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. 26. 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. 

30. gr. 
Fjármálaráðherra skal, svo fljótt sem unnt er, skýra Alþingi frá álagningu 

undirboðs- og jöfnunartolla og ástæðunum fyrir álagningu þeirra.
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ðl. gr. 

Til rannsóknar 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 hlutaðeigenda, bréfaviðskipti og önnur 

skjöl, sem að áliti þess geta skipt máli við tollákvörðunina.
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FE. 

Ýmis ákvæði. 

32. gr. 
Nú er lagður á vörumagnstollur, og skal hann þá miðaður við þyngd vöru 

með umbúðum, nema annað sé tekið fram. 
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil toll- 

eining. 
Fjármálaráðuneytið getur sett nánari ákvæði um vörumagnstoll, þ. á m. ákveðið, 

að séu saman í umbúðum vörur, sem mishár vörumagnstollur er á, skuli greiða af 
öllum vörunum þann vörumagnstoll, sem hvílir á þeirri vörunni, sem ber hæstan 
vörumagnstoll. 

Um aöflutningsskýrslur og önnur skjöl viðvíkjandi vörumagnstolli skulu gilda 
sömu reglur og um verðtoll, eftir því sem við á. 

3ð. 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 19. 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. 

ðd. 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. 

3ð. gr. 
Aðflutningsgjöld skal innheimta í heilum krónum, þannig að 50 aurar og þar 

yfir telst 1 króna, en lægri upphæð sé sleppt. 

36. 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., 

37. 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 sætu haft framangreind áhrif. 

Tilraun og hlutdeild í brotum samkvæmt þessari grein eru refsiverð, eftir því 

sem segir í TTI. 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. 

38. 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. 

39. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. marz 1970, og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 3 26. 

febrúar 1969, um tollskrá o. fl. 

sæ tg SI 
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Gjört í Reykjavík, 11. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 

Magnús Jónsson.



Nr. 2. 208 11. febrúar 1970. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 59 28. maí 1969, um tollheimtu og tolleftirlit. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
ö8. og 59. grein laganna verði dregnar saman í eina grein, er verði 58. gr., svo 

hljóðandi: 
Útflytjendur skulu afhenda tollstjóra eða umboðsmanni hans í 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 veiði- 
skipið ekki fyrstu höfn á þeim stað, þar sem það er gert út, ber að senda skýrslu 
þessa tollstjóra útgerðarstaðar skipsins. 

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 4. mrg. þessarar greinar. 

2. gr. 
Eftir 58. grein laganna komi ný grein, er verði 59. srein, svo hljóðandi: 
Gerist Ísland aðili að milliríkjasamningi, sem kveður á um tollalækkanir eða 

aðra tilhliðrun fyrir íslenzkar útflutningsvörur við tollafgreiðslu í viðkomandi 
landi eða löndum, og að vörunum skuli fylgja skilríki um uppruna, tollendur- 
greiðslur o. fl., er það skylda tollyfirvalda, sé fram á það farið, að veita aðstoð um 
upplýsingar, vottorðagjöf og þess háttar. 

Öll skjöl og vottorð um uppruna vöru, tollendurgreiðslur af þeim o. fl, skv. 
1. málsgr. þessarar greinar, skulu vera að formi og frágangi eins og ákveðið verður 
af ráðherra. 

Fjármálaráðherra getur með nánar ákveðnum skilyrðum veitt aðilum, sem 
þess óska, leyfi til að gefa út sum eða öll þau skjöl og vottorð, sem fjallað er um 
í Í. mgr. 

Nú óskar aðildarríki að milliríkjasamningi skv. 1. mgr. að sannreyna sann- 
leiksgildi skjala eða vottorða um uppruna, tollendurgreiðslur o. s. frv., um útfluttar 
vörur, sem fluttar eru til viðkomandi landa, eða nauðsynlegt telst af öðrum ástæðum 
að framkvæma slíka rannsókn, og getur tollyfirvald þá krafið atvinnurekanda og 
aðra, sem hlut eiga að máli, um upplýsingar um atriði, sem þýðingu hafa fyrir 
rannsóknina, og getur eftir atvikum látið rannsaka atvinnuhúsnæði, reikningshald 
og bréfaviðskipti nefndra aðila.
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Fjármálaráðherra er heimilt að selja nánari reglur um ákvæði 1. og 4. mgr. 

þessarar greinar. 
Fjármálaráðherra getur skv. nánari ákvæðum löggilt innlend samtök til að 

gefa út ábyrgðarskjöl (carneter), sem ábyrgjast gagnvart yfirvöldum í öðrum ríkjum 
greiðslu gjalda af vörum, sem fluttar eru út héðan til tímabundinna nota eða til 
gegnumflutnings í því ríki, þegar um er að ræða útflutningsvörur, sem lúta sér- 
stakri meðferð, samkvæmt milliríkjasamningi, sem Ísland er aðili að. 

3. gr. 
Aftan við 3. málsgr. 63. gr. laganna komi tvær nýjar málsgreinar, 4. og 5. mgr. 

svo hljóðandi: 
Það varðar sektum, svo og varðhaldi eða fangelsi, ef miklar sakir eru, að láta 

í té eða valda því, að látin séu í té skjöl eða vottorð, sem eru röng í mikilvægum 

atriðum, um uppruna íslenzkrar útflutningsvöru eða önnur atriði um hana, sein 

eiga að tryggja, að varan njóti fríðinda við innflutning í annað ríki eða skoðist hæf 
til svæðistollmeðferðar þar, vegna milliríkjasamninga. Þó má falla frá málsókn, ef 
sá, sem misgert er við, hefur ekki krafizt hennar eða málsókn reynist ekki rétt- 

mæt á grundvelli þeirra sönnunargagna, sem fyrir liggja. 
Nú hefur fjármálaráðherra veitt einstaklingi, félagi eða stofnun leyfi til að 

gefa út skjöl þau og vottorð, sem nefnd eru í næstu mgr. hér að framan, sbr. 
3. mgr. 59. gr. laganna, en ekki verður sannað, hver hafi undirritað þau, og skal þá 

viðkomandi leyfishafi, sé um einstakling að ræða, eða framkvæmdastjóri, sé um 

félag eða stofnun að ræða, bera refsiábyrgðina. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S.   
Magnús Jónsson. 
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, um söluskatt, sbr. lög 

nr. 61 24. des. 1964, um breyting á þeim lögum. 

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

þykki mínu: 

Í. gr. 
1. mgr. 2. gr. laganna orðist svo: 
Af andvirði seldrar vöru og verðmæta og endurgjaldi fyrir hvers konar starf- 

semi og þjónustu skal greiða 11% — ellefu af hundraði — söluskatt eftir því sem 

nánar er ákveðið í lögum þessum. 
A 21
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12. gr. laganna orðist svo: . 
Ráðherra setur með reglugerð ákvæði um framtöl, framtalsfresti, álagningu, 

gjalddaga og eindaga söluskatts, svo og um innheimtu 14% dráttarvaxta, sem falli 
á Í eindaga skattsins, og síðan fyrir hvern byrjaðan mánuð. 

Innheimtumaður getur látið lögregluna stöðva atvinnurekstur þeirra aðila, 
sem ekki gera skil á skattinum á tilsettum tíma, með því m. a. að setja verkstofur, 
skrifstofur, útsölur, tæki og vörur undir innsigli, þar til full skil eru gerð. 

3. gr. 
Á eftir 16. gr. laganna komi ný grein: 
Ráðherra er heimilt að ákveða, að í öllum verzlunum, sölu- eða afgreiðslu- 

stöðum, þar sem söluskattur er innheimtur, skuli taka upp peningakassa, sem auðvelt 
sé að stimpla í öll söluskattskyld viðskipti, þannig að eftirlitsmenn fjármálaráðu- 
neytisins geti gengið úr skugga um, að allur innheimtur söluskattur komi fram. 
Ráðherra getur sett nánari reglur um framkvæmd á ákvæðum þessarar greinar. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. marz 1970. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við framtal til söluskatts fyrir fyrsta ársfjórðung 1970 skulu framteljendur 
skila tveimur framtalsskýrslum, annarri fyrir janúar og febrúarmánuði, en hinni 
fyrir marz. Skattyfirvöld geta krafizt hvers konar upplýsinga af söluskattskyldum 
aðilum um skiptingu viðskipta milli þessara tveggja tímabila, þar á meðal upplýs- 
inga um dreifingu viðskipta innan fyrsta ársfjórðungs fyrri ára. 

Við tollafgreiðslu vöru til eisin neyzlu eða nota innflytjanda, sbr. j-lið 4. gr. 
laga nr. 10/1960, skal undantekningarlaust innheimta hinn breytta söluskatt skv. 
1. gr. þessara laga frá og með 1. marz 1970. Sama regla gildi um fullnaðartoll- 
afgreiðslu í samræmi við 22. gr. tollskrárlaga nr. 3 26. febrúar 1969. 

Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella ákvæði þeirra ásamt ákvæðum 1. gr. 
laga nr. 61/1964 inn í meginmál laga nr. 10/1960 eins og þau eru breytt með niður- 
fellingarákvæðum 40. gr. laga nr. 7 29. apríl 1963 um tollskrá o. fl. og Í. gr. laga 
nr. 76/1967, að breyttu breytanda, og gefa út Þannig sem lög um söluskatt. 

Gjört í Reykjavík, 11. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Magnús Jónsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 79 31. des. 1968, um ráðstafanir í sjávarútvegi 

vegna breytingar gengis íslenzkrar krónu. 

Forseti ÍsLanDs 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

fa} Í stað orðanna „17%“ í Í. mgr. 3. gr. laganna komi: 11%. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og taka til greiðslu kostnaðarhlutdeildar samkvæmt 

3. gr. laganna frá og með 1. janúar 1970. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Af þessu tilefni skal Verðlagsráð sjávarútvegsins endurskoða lágmarksverð, sem 

gilti á árinu 1969 með gildistíma fram á árið 1970. Hið endurskoðaða lágmarksverð 

skal taka gildi frá og með 1. janúar 1970. 

Gjört að Bessastöðum, 3. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Eggert G. Þorsteinsson. 

9. febrúar 1970. = Nr. 5 

LÖG 

um breyting á framfærslulögum, nr. 80 5. júní 1947. 

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

þykki mínu: 
Í. gr. 

Aftan við 26. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Í öðrum sveitarfélögum er sveitarstjórn með sama hætti heimilt að fela sérstöku 

félagsmálaráði framkvæmd framfærslumála í stað framfærslunefndar. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Emil Jónsson. 

A TI



Nr. 6. 212 9. febrúar 1970. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 97 27. des. 1965, um breyt. á lögum nr. 19 

10. maí 1965, um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við ákvæði laganna til bráðabirgða bætist nýr töluliður, svo hljóðandi: 
3. 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. a. 
og greiðast 1. nóv. ár hvert, í fyrsta sinn 1. nóv. 1969. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 9. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Emil Jónsson. 

Nr. 7. . 13. febrúar 1970. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 41 2. maí 1968, um verzlunaratvinnu. 

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

þykki mínu: 

Síðari málsgr. 4. gr. falli niður. 

2. gr. 
10. gr. orðist svo: 
Borgarfógeti í Reykjavík eða lögreglustjóri í umdæmi, þar sem aðili ætlar að 

vergla, lætur leyfisbréf af hendi. Leyfisbréf til verzlunar, sem gildir fyrir landið 
allt, gefur lögreglustjóri út á þeim stað, þar sem umsækjandi á heimilisfesti eða 
firma er skráð. 

Lögreglustjóri annast um, að tilkynning um útgáfu leyfisbréfs verði birt í 
Lögbirtingablaði, þegar að útgáfu lokinni. Í tilkynningu skal greina nafn leyfis- 
hafa eða firma, heimilisfang, tegund verzlunar, hvar verzla megi samkvæmt leyfinu 
og hvenær það var út gefið.
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Lögreglustjóri skal vísa umsókn til ákvörðunar ráðherra, ef hann telur, að 

stofnun nýs fyrirtækis í viðkomandi verzlunargrein sé þjóðhagslega óhagkvæm, 
hvort heldur almennt eða miðað við fyrirhugaðan verzlunarstað, eða starfsemi 

umsækjanda sé annars svo háttað, að varhugavert sé að leyfa hana. Getur ráð- 
herra synjað um veitingu leyfis eða sett leyfinu sérstök skilyrði, ef ástæða er til 
að hans dómi. Skal réttur til verzlunarleyfis samkvæmt 4. og 5. gr. vera háður 
þeim takmörkunum, sem hér voru greindar. 

Verzlunarleyfi gildir í 5 ár, en skal endurnýjað að þeim tíma liðnum, ef leyfis- 

hafi fullnægir þá skilyrðum þessara laga. 
Heimilt er ráðherra að veita undanþágu frá ákvæðum 1. tölul. 4. gr. og ákvæð- 

um 5. gr., enda standi sérstaklega á. 

Engin ákvæði mega vera í samþykktum félags, sem brjóta í bága við íslenzk lög. 

3. gr. 
Við 12. gr. bætist nýr málsliður, svo hljóðandi: 
Ráðherra getur, ef sérstaklega stendur á, veitt heildverzlun eða umboðsverzlun 

leyfi til tilboðasöfnunar, sbr. 4. málsgr. 9. gr., þó að framangreindum skilyrðum 

sé ekki fullnægt. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 13. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason. 

13. febrúar 1970. . Nr. 8. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað. 

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

þykki mínu: 
1. gr. 

Síðasti málsliður 4. gr. falli niður. 

2. gr. 
7. gr. orðist svo: 
Lögreglustjóri í umdæmi, þar sem aðili ætlar að reka iðju, veitir iðjuleyfi. 
Lögreglustjóri annast um, að tilkynning um útgáfu leyfisbréfa verði birt í Lög- 

birtingablaði, þegar að útgáfu lokinni. Í tilkynningu skal greina nafn leyfishafa eða 
firma, heimilisfang, tegund iðju, hvar iðju megi reka samkvæmt leyfinu og hvenær 

það var útgefið. 
Lögreglustjóri skal vísa umsókn til ákvörðunar ráðherra, ef: 

1. Iðjan er líkleg til að valda einstökum mönnum, héraði eða ríkinu tjóni eða 
óhagræði að ráði.
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2. Tðjan telst sérstaklega hættuleg mönnum, sem hana stunda. 
3. Iðjunni er annars svo háttað, að varhugavert þykir að leyfa hana, m. a. vegna 

þess að möguleikar til öflunar hráefnis teljist ónógir, framleiðslu- eða sölu- 
aðstæður ófullkomnar, eða telja megi stofnun og starfrækslu iðjufyrirtækisins 
þjóðhagslega óhagkvæma. 
Heimilt er ráðherra að veita undanþágu frá ákvæðum 1. tölul. 1. málsgr. 3. gr. 

og ákvæðum 4. gr., ef sérstaklega stendur á. 
Engin ákvæði mega vera í samþykktum félags, sem brjóta í bága við íslenzk lög. 

3. gr. 
12. gr. orðist svo: 
Nú verður ágreiningur um, hvort aðili hafi fyrirgert iðjuleyfi sínu eða hvort 

starfsemi hans brjóti í bága við þá heimild, sem leyfið veitir honum, og er honum 
þá rétt að bera málið undir dómstóla. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 

18 31. maí 1927, um iðju og iðnað, ásamt áður áorðnum breytingum, og gefa Þau lög 
út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 13. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  
Jóhann Hafstein. 

Nr. 9. = 13. febrúar 1970. 

LÖG 

um Iðnþróunarsjóð. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd samning ríkisstjórna 

Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um stofnun norræns iðn- 
þróunarsjóðs fyrir Ísland (Nordisk Industrialiseringsfond for Island), sem gerður 
var Í Reykjavík 12. desember 1969. Texti samningsins fylgir lögum þessum og 
telst hluti af þeim og skulu ákvæði hans hafa lagagildi hér á landi. 

2. gr. 
Sjóður sá, er um ræðir í samningi þessum, sbr. 1. gr., skal á Íslandi nefnast 

Iönþróunarsjóður. Heimili sjóðsins og varnarþing skal vera í Reykjavík.
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3. gr. 
Iðnaðarráðherra skal skipa fulltrúa Íslands í stjórn sjóðsins svo og einn vara- 

mann. Menn þessir skulu skipaðir til þriggja ára í senn. 

4. gr. 
Iðnaðarráðherra skipar fimm menn í framkvæmdastjórn sjóðsins eftir tilnefn- 

ingu eftirtalinna aðila: Landsbanka Íslands, Iðnaðarbanka Íslands h.f., Iðnlánasjóðs, 

Útvegsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, sem hver tilnefnir einn mann. Vara- 

menn skulu skipaðir á sama hátt, og skal skipunartími aðalmanna og varamanna vera 

þrjú ár. Ráðherra skipar formann framkvæmdastjórnar, en hún skiptir með sér 

verkum að öðru leyti. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins ræður honum framkvæmdastjóra að fengnum tillögum fram- 

kvæmdastjórnarinnar. 

6. gr. 

Sjóðurinn er undanþeginn opinberum gjöldum og sköttum til ríkissjóðs og 

sveitarsjóða á sama hátt og Seðlabanki Íslands. 

Sjóðurinn er og undanþeginn stimpilgjaldi af fjárskuldbindingum, sem. hann 

kann að taka á sig. 

7. gr. 
Iðnaðarráðherra getur, að tillögu stjórnar sjóðsins, sett með reglugerð nánari 

ákvæði um rekstur sjóðsins. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. marz 1970. 

Fylgiskjal. 

Samningur um norrænan iðnþróunarsjóð fyrir Ísland. 

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar hafa ákveðið 

í sambandi við aðild Íslands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu (EFTA) að stofna 

norrænan iðnþróunarsjóð fyrir Ísland og hafa komið sér saman um eftirfarandi: 

1. Tilgangur. 

Tilgangur sjóðsins er að stuðla að tækni- og iðnþróun Íslands við aðild Íslands 

að EFTA og auðvelda aðlögun iðnaðarins í því sambandi. Sjóðurinn skal stuðla 

að þróun útflutningsiðnaðar á Íslandi og leggja áherzlu á aukna samvinnu á sviði 

iðnaðar og viðskipta milli Íslands og hinna Norðurlandanna. Enn fremur skal sjóð- 

urinn notaður til að efla samkeppnishæfni íslenzka heimamarkaðsiðnaðarins. 

2. Stofnfé. 

Stofnfé sjóðsins skal vera jafnvirði 14 milljóna Bandaríkjadollara. Af stofnfénu 

skal hvert Norðurlandanna leggja fram eftirfarandi hluta:
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Milljónir 

Bandaríkjadollara 

Danmörk ........0.000 000 2.7 
Finnland ..........00.000. 0. 27 
Ísland .......... 0.5 
Noregur „............. 0. 2.7 
Svíþjóð .......0000. 00 54 

Stofnféð skal lagt fram vaxtalaust til ráðstöfunar í jafnstórum, árlegum fjár- 
hæðum á 4 ára tímabili frá gildistökudegi samningsins. 

Sjóðurinn skal innheimta framlögin hjá hinum norrænu ríkjum í samræmi við 
áðurgreinda skiptingu eftir því, sem starfsemi hans krefur. 

Frá 10. ári skal sjóðurinn eftir nánari ákvörðun sjóðsstjórnarinnar endurgreiða 
vaxtalaust í áföngum á næstu 15 árum í samræmi við áðurgreinda skiptingu til 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar jafnvirði framlaga þeirra. Skal endur- 
greiðslu þessara framlaga að fullu lokið að enduðum 25 árum frá stofnun sjóðsins. 

Ábyrgð Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar á skuldbindingum sjóðsins 
er takmörkuð við hlutdeild þeirra í stofnfénu á hverjum tíma. Ísland er á sama hátt 
ábyrgt fyrir skuldbindingum sjóðsins með sínum hluta stofnfjárins og ber auk 
þess eitt ábyrgð á þeim skuldbindingum umfram stofnféð, sem sjóðurinn kann að 
taka á sig vegna ábyrgða sbr. 4. lið. 

Þegar Danmörk, Finnland, Noregur og Svíþjóð eiga ekki lengur hlutdeild í 
stofnfé sjóðsins, samkvæmt áður nefndum ákvæðum um endurgreiðslu, fellur samn- 
ingur þessi úr gildi, og sjóðurinn verður eign og undir stjórn íslenzka ríkisins. 

3. Gengisákvæði. 

Reikningseining sjóðsins skal vera jöfn einum Bandaríkjadollar. Öll útlán sjóðs- 
ins skulu miðuð við þessa einingu. 

4. Starfshættir. 

Sjóðurinn starfar að verkefni sínu með því: 
a) Að veita lán til ákveðinna verkefna, annað hvort einn eða í samvinnu við aðra 

aðila. 
b) Að ábyrgjast lán, sem veitt eru af öðrum aðilum. 

Fé til lánveitinga fær sjóðurinn af stofnfé sínu og tekjum og skulu lánveitingar 
ákveðnar í samræmi við viðurkennd bankaleg og efnahagsleg sjónarmið. Sjóðurinn 
skal stefna að því að tryggja eðlilega ávöxtun stofnfjárins og forðast ónauðsynlega 
áhættu. 

Í sérstökum tilvikum er heimilt að veita lán með sérlega hagstæðum kjörum, eða 
framlög m. a. til tækniaðstoðar, rannsókna og markaðsathugana. Slík lán eða fram- 
lög mega samtals ekki nema meiru en 10% af stofnfénu. 

Lán, framlög eða ábyrgðir má veita til fyrirtækja í einkaeign eða í eigu opin- 
berra aðila og til fjárfestingarlánasjóða, sem hafa sama tilgang og sjóðurinn. 

Sjóðurinn skal hafa náið samstarf við íslenzkar lánastofnanir, sem veita lán 
til iðnaðar. 

5. Stjórn. 

Sjóðurinn skal hafa stjórn, framkvæmdastjóra og framkvæmdastjórn. Stjórn 
sjóðsins skal skipuð fimm mönnum, einum frá hverju landi. Varamaður skal skip- 
aður fyrir hvern stjórnarmann. Stjórnin kýs sér formann til eins árs í senn. Hver
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stjórnarmaður fer með eitt atkvæði. Til ákvörðunar þarf meiri hluta atkvæða og 

skal atkvæði íslenzka stjórnarmannsins vera þar með. 
Stjórnin tekur ákvarðanir um málefni sjóðsins. Stjórnin getur, eftir því sem 

hún telur heppilegt, falið framkvæmdastjórninni að taka ákvarðanir um starfsemi 

sjóðsins. 
Framkvæmdastjórn skipa framkvæmdastjóri sjóðsins og fimm fulltrúar ís- 

lenzka bankakerfisins. 
Framkvæmdastjóri sjóðsins ber ábyrgð á ráðningu starfsfólks og daglegum 

rekstri. 
Aðsetur sjóðsins er í Reykjavík. Seðlabanki Íslands skal veita sjóðnum nauð- 

synlega fyrirgreiðslu og starfsaðstöðu. 

6. Sjóðsslit. 

Ef aðstæður skapast, sem að verulegu leyti raska forsendum þessa samnings, 
skulu ríkisstjórnir Norðurlanda ráðgast hver við aðra um áframhaldandi starfsemi 
sjóðsins. Ef ákveðið er að leggja sjóðinn niður, skulu ríkisstjórnirnar, að fengnum 
tillögum sjóðsstjórnar, taka ákvörðun um, hvernig farið skuli með fjárhagslegar 

skuldbindingar samkvæmt samningnum. 

7. Gildistaka. 

Samningurinn tekur gildi samtímis samningi um aðild Íslands að Fríverzlunar- 
samtökum Evrópu (EFTA), þó í fyrsta lagi, þegar Norðurlöndin hafa afhent 

ríkisstjórn Íslands fullgildingarskjöl sín til vörzlu. 
Til staðfestingar þessu hafa eftirgreindir fulltrúar, samkvæmt sérstöku umboði, 

undirritað þennan samning í Reykjavík, hinn 19. desember 1969, í einu eintaki á 
dönsku. Samningsaðilar munu fljótlega, með því að skiptast á orðsendingum, koma 
sér saman um finnskan, íslenzkan, norskan og sænskan texta, sem skulu vera 

Jafngildir danska textanum. 

Fyrir ríkisstjórn Danmerkur: 

Birger Kronmann. 

Fyrir ríkisstjórn Finnlands: 

Pentti Suomela. 

Fyrir ríkisstjórn Íslands: 

Gylfi Þ. Gíslason. 

Fyrir ríkisstjórn Noregs: 

Christian Mohr. 

Fyrir ríkisstjórn Svíþjóðar: 

Gunnar Granberg. 

Gjört í Reykjavík, 13. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Jóhann Hafstein.
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FORSETABRÉF 

um frestun á fundum Alþingis. 

ForseTi ÍstanDs 
gjörir kunnugt: 

Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess að 
fresta um sinn fundum Alþingis, frá 3. febrúar 1970 eða síðar, ef henta þykir, enda 
verði þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 2. marz 1970. 

Gjört í Reykjavík, 3. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Bjarni Benediktsson. 
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar, 

og lögum nr. 83 29. des. 1967. 

Forseti Ístanps 

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

Þykki mínu: 
1. gr. 

Við fyrri mgr. 46. gr. (4. gr. laga nr. 83/1967) bætist nýr stafliður, svo hljóð- 

andi: 
f. Að greiða ferðastyrki til sjúklinga, sem af nauðsyn leita læknishjálpar er- 

lendis, svo og til fylgdarmanna þeirra, þegar alveg sérstaklega stendur á. 
Tryggingaráð setur reglur um úthlutun styrkja samkvæmt þessum staflið. 
Síðasti málsliður í staflið c í 2. mgr. fellur niður. 

2. gr. 
Á eftir 3. mgr. 49. gr. (7. gr. laga nr. 83/1967) komi ný mgr., svo hljóðandi: 
Nú er samlagsmanni brýn nauðsyn að vistast í erlendu sjúkrahúsi, vegna þess 

að ekki er unnt að veita honum nauðsynlega hjálp í íslenzku sjúkrahúsi, og greiðir 
þá sjúkratryggingadeildin þann hluta kostnaðar við sjúkrahúsvistina, ásamt lækn- 
ishjálp og annarri þjónustu á sjúkrahúsinu, sem umfram er hæsta daggjald ís- 
lenzkra sjúkrahúsa, eða allan kostnaðinn, ef niður er fallinn réttur sjúklings á 

hendur samlagi, samkv. 1. mgr. Ráðherra skipar nefnd, sem úrskurðar um, hvort téð 
skilyrði eru til staðar, svo og hvar samlagsmenn skuli vista erlendis. Nú er sam- 
lagsmaður vistaður á öðrum og dýrari stað erlendis en nefndin hefur ákveðið, og 
greiðir þá sjúkratryggingadeild aðeins þann kostnað, sem greiða hefði átt á þeim 
stað, sem hún ákvað. Í nefndina skal skipa tvo yfirlækna við Landsspítalann, yfir- 
lækni við Borgarspítalann og yfirlækni við St. Jósefsspitalann, Landakoti. Trygg- 
ingayfirlæknir á sæti í nefnd þessari og skal hann vera formaður hennar. Ráð- 
herra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd málsins. 

3. gr. 
Aftan við 1. mgr. 52. gr. bætist: sbr. og 4. mgr. 49. gr. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 18. marz 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Eggert G. Þorsteinsson. 

A 28 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 

um menntaskóla. 

Forseti ÍstanDs 

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

I. KAFLI 

Skólarnir, markmið þeirra og skipulag. 

1. gr. 
Menntaskólar skulu vera svo margir sem þörf er á, þar á meðal a. m. k. þrír í 

Reykjavík, einn á Akureyri, einn á Laugarvatni, einn á Ísafirði og einn á Austur- 
landi. Kostnaður við stofnun og rekstur menntaskóla greiðist úr ríkissjóði, eftir 
því sem fé er veitt til í fjárlögum. 

2. gr. 
Það er markmið menntaskóla að efla þroska nemenda sinna, veita þeim almenna 

menntun að loknu miðskólanámi og búa þá undir háskólanám og þátttöku í lífi og 
starfi þjóðfélagsins. 

ð. gr. 
Menntaskólar eru fjögurra ára skólar. Í skipulagi skólanna skal að því stefnt, 

að nemendur eigi völ á námsefni og kennslu í samræmi við þarfir sínar og óskir, 
ekki sizt með tilliti til framhaldsnáms í háskóla. 

4. gr. 
Skólarnir eru jafnt fyrir pilta og stúlkur. 

5. gr. 
Setja má á stofn í tilraunaskyni menntaskóla, er séu óháðir tilteknum ákvæð- 

um þessara laga, enda fullnægi þeir þeim skilyrðum, sem lögin setja um stúdents- 
próf og rétt til inngöngu í háskóla. 

II. KAFLI 

Um inntöku nemenda í skólann. 

6. gr. 
Inntaka nemenda í skólann er í höndum skólastjórnar. 

7. gr. 
Í hinu samfellda skólakerfi taka menntaskólar við af bóknámsdeildum mið- 

skóla, og veitir próf úr þeim deildum rétt til inngöngu í 1. bekk menntaskóla með 
þeim skilyrðum, er sett eru í reglugerð. Heimilt skal að taka í 1. bekk nemendur af 
öðrum skólastigum, enda sé undirbúningur þeirra fullnægjandi að dómi skóla- 
stjórnar, og skulu nánari fyrirmæli um þetta sett í reglugerð. 

8. gr. 
Til þess að verða tekinn í aðra bekki menntaskóla þarf nemandi að fullnægja 

inntökuskilyrðum 1. bekkjar (sbr. 7. gr.) og námskröfum allra bekkja fyrir neðan 
þann, er sótt er um inngöngu í. Enn fremur skal hann standast öll lokapróf í lægri 
bekkjum (sbr. 10. gr.).
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III. KAFLI 

Um námsefnið. 

9. gr. 
a) Námsefni skólanna skal metið í einingum, og skal hver eining jafngilda 

einni meðalkennslustund á viku í eitt skólaár. Meðalkennslustund er 45 mínútur. 
Heildarnámsefni skólanna skal vera sem næst 144 einingar. 

b) Námsefni skólanna skal vera þríþætt: kjarni, kjörsvið og valgreinar. 

Kjarninn er það námsefni, sem sameiginlegt er öllum nemendum skólans, hvaða 
námsbraut sem þeir velja sér innan skólans. Þetta námsefni má nema allt að 100 
einingum. 

Kjörsviðin eru grundvöllur deildaskiptingar innan skólans. Þau eru flokkar 
samstæðra greina, og skal hver nemandi velja einn slíkan flokk í heild. Þetta náms- 

efni skal nema 24 einingum hið fæsta. 
Valgreinar eru allt það námsefni hvers nemanda, sem eigi telst til kjarna eða 

til kjörsviðs nemandans. Nemendum skal eftir föngum gefinn kostur á að nýta 
sér valfrelsið jafnt til að efla kunnáttu sína í skyldugreinum sínum sem til að auka 
almenna menntun sína með því að leggja stund á nýjar greinar. Þetta námsefni skal 

nema 14 einingum hið fæsta. 
Hlutverk kjarnans er að leggja breiðan almennan grundvöll að náminu, hlut- 

verk kjörsviðs að tryggja nokkra dýpt á ákveðnu sviði. Kjarni og kjörsvið skulu til 
samans tryggja þá kunnáttu og þann Þroska, er geri nemendur hæfa til að takast á 
hendur nám í háskóla. 

Í námsskrá og reglugerð skal nánar ákveðið um efnisinnihald kjarna, kjör- 

sviða og valgreina. 
Um val námsgreina skulu nemendur jafnan hafa samráð við skólastjóra og kenn- 

ara eða þá starfsmenn skólanna, er til slíks eru settir. Setja má í reglugerð nánari 

ákvæði um valið. 

IV. KAFLI 

Um námsáfanga og próf. 

10. gr. 

Skipulagsgrundvöllur kennslunnar er skólaárið, en heimilt er að skipta því í 

námsáfanga (annir) eftir því, sem henta þykir. Í lok hvers námsáfanga skal úr- 

skurða um hæfni nemenda til að hefja nám á næsta áfanga. Í þeim tilgangi má eftir 

þörfum halda yfirlitspróf í námsefni áfangans eða skólaársins. 
Lokapróf skal halda í hverri grein, er kennslu í henni lýkur til fulls. 

Nánari ákvæði um lokapróf, mat á hæfni og einkunnir skal setja í reglugerð. 

11. gr. 

Nemandi hefur lokið stúdentsprófi, þegar hann hefur staðizt öll lokapróf á kjör- 

sviði sínu og lokið prófi í kjarna og öllum öðrum greinum samkvæmt þeim fyrir- 

mælum, er sett eru í reglugerð. Stúdentspróf veitir rétt til inngöngu í Háskóla Ís- 

lands, með þeim takmörkunum, sem settar eru í lögum hans og reglugerðum. 

Setja má í reglugerð ákvæði um námsefni og prófkröfur, er heimili, að mennta- 

skólanámi ljúki með öðru fullnaðarprófi en stúdentsprófi. 

12. gr. 

Umsjón með lokaprófum skal falin prófdómendum, er yfirstjórn skólanna 

skipar eftir tillögum skólastjóra að fenginni umsögn háskólaráðs. Um verksvið próf- 

dómenda skal nánar kveðið á í reglugerð.
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V. KAFLI 

Um starfslið skólanna. 

13. gr. 
Menntaskólar skulu svo vel búnir starfsliði, að þeir geti rækt þær skyldur, er 

lög mæla fyrir um. Við hvern menntaskóla, sem fullnægir skilyrðum um nemenda- 

fjölda og annað, sem nánar verður kveðið á um í reglugerð, skal því auk skipaðs 
skólastjóra og kennara ráða í eftirtalin störf m. a.: 

A. Umsjónar- og ráðgjafastörf. 

1. Aðstoðarskólastjóri (konrektor), er skal vera skólastjóra til aðstoðar í dag- 
legu starfi og staðgengill hans. 

2. Bókavörður, er hefur umsjón með bókakosti skólans og lestrarsölum hans. 
3. Deildarstjórar, er hafa umsjón með kennslu, námsefni og tækjum í ein- 

stökum námsgreinum eða greinaflokkum. 
4. Námsráðunautar, er liðsinni nemendum í námsvali og námsvanda, svo og 

um einkamál í námi og lífi. 

5. Félagsráðunautar, er skulu vera nemendum til ráðuneytis um félagsstörf og 
hafa með höndum umsjón með framkvæmd Þeirra. 

Þeir starfsmenn, er taldir eru í þessum lið, mega allir vera úr hópi kennara, og 
má fela sama starfsmanni fleiri en eitt þessara starfa, ef henta þykir. 

B. Störf á skrifstofu. 
1. Fulltrúi, er sé skólastjóra og aðstoðarskólastjóra til aðstoðar við dagleg störf. 

Hann stjórnar þeim störfum, sem unnin eru á skrifstofu skólans, og annast þau 
eftir því, sem við verður komið. Honum skal fengin aðstoð eftir þörfum. 

2. Gialdkeri, er annast reikningshald skólans og bókhald. 

C. Önnur störf. 
1. Húsvörður, er hefur umsjón með húsum skólans og húsmunum, dyravörzlu, 

ræstingu, ljósi og hita. Hann annast einnig eftirlit með lóð skólans. 
2. Tækjavörður, er aðstoðar við verklega kennslu og hefur umsión með kennslu- 

tækjum, nýtingu þeirra og vörzlu. Hann annast viðhald og viðgerðir á tækjakosti 
skólans. 

Í heimavistarskólum skulu auk þess vera: 
3. Húsbóndi og húsfreyja, er hafa með höndum umsjón og stjórn í heimavist- 

um pilta og stúlkna. 

Fela má sama starfsmanni fleiri en eitt þeirra starfa, er talin eru í lið B og lið C. 
Nánari ákvæði um starfssvið, ráðningartíma, réttindi og skyldur starfsmanna 

skólanna skal setja í reglugerð. 

14. gr. 
Fastir starfsmenn menntaskóla eru embættismenn ríkisins. Skólastjóri skal 

skipaður af forseta Íslands. Fastir kennarar og aðrir fastir starfsmenn skólanna 
skulu skipaðir af ráðherra, og skal áður leita umsagnar skólastjóra. 

Þeir kennarar, er gegnt hafa fullri kennslu við menntaskóla í 16 ár, hljóta 
starfsheitið yfirkennarar. 

Tölu fastra kennara skal miða við það, að eigi komi fleiri en 20 nemendur á 
hvern þeirra. 

Skólastjórar skulu ráða stundakennara og annað starfsfólk skólanna með sam- 
þykki ráðuneytis.
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Íð. gr. 

Þeir einir geta orðið fastir kennarar skólanna, er lokið hafa háskólaprófi í 

þeim aðalgreinum, sem þeir eiga að kenna. Þeir, sem lengri hafa eðlilegan náms- 

tíma, ganga fyrir, ef umsóknir eru sambærilegar að öðru leyti. 
Kennarar skulu hafa lokið prófi í uppeldis- og kennslufræðum. 

Þessi ákvæði ná eigi til þeirra, sem nú eru fastir kennarar skólanna. 

Undanþágu frá þessum ákvæðum má veita, er sérstaklega stendur á. Þess 

skal vandlega gætt, að hver skóli hafi á að skipa nægilegum fjölda kennara með 

fyllstu menntun til að stjórna kennslu í hverri grein. 

Setja má í reglugerð ákvæði um frekari kröfur til kennara í einstökum 

greinum. 

16. gr. 

Kennari skal starfa með nemendum sinum utan kennslustunda í samráði við 

skólastjóra og vinna önnur störf í þágu skólans, eftir því sem aðstæður leyfa og 

ákveðið er í reglugerð og erindisbréfi. Má þá fækka kennslustundum kennara með 

hliðsjón af slíkum aukastörfum. Yfirstjórn skólanna ákveður kennsluskyldu skóla- 

stjóra. 

17. gr. 

Nú hefur kennari gegnt embætti í 10 ár og óskað að hverfa frá störfum í eitt 

ár til að efla þekkingu sína og kennarahæfni, og skal hann þá senda yfirstjórn skól- 

anna beiðni um orlof ásamt greinargerð um, hvernig hann hyggst að verja orlofs- 

árinu. Ef yfirstjórn skólanna telur þá greinargerð fullnægjandi, getur hún veitt 

kennaranum ársorlof með fullum launum. Engum kennara skal þó veita slíkt orlof 

nema einu sinni. Beiðni um orlof skal senda með árs fyrirvara. Yfirstjórn skólanna 

veitir kennurum, er þess óska, leiðbeiningar um, hvernig orlofsári skuli varið, en 

allir verða þeir að gefa henni fullnægjandi skýrslu um störf sín að orlofsári loknu, 

að viðlögðum launamissi fyrir það ár. 
Yfirstjórn skólanna setur nánari reglur um framkvæmd orlofs kennara. Skal þess 

sætt, að það trufli ekki störf skólans eða torveldi þau. 

18. gr. 

Fastir kennarar á menntaskólastigi, er eigi fullnægja gildandi kröfum um 

menntun kennara, skulu, þegar skólastjórn mælir með því, eiga rétt á orlofi í allt 

að tvö ár til að ljúka fullgildu prófi. Á þessu tímabili skulu þeir njóta launa eftir 

mati á aðstæðum hverju sinni. Að náminu loknu skal þeim skylt að kenna a. m. k. 

þrjú ár við skóla á menntaskólastigi. 
Kennarar á menntaskólastigi skulu eiga þess kost, eigi sjaldnar en á fimm ára 

fresti, að sækja námskeið í aðalkennslugreinum sínum, sér að kostnaðarlausu. til að 

auka og endurnýja þekkingu sína. Skal þeim skylt að sækja slík námskeið, ef eigi 

koma til lögleg forföll að dómi skólastjórnar. 

19. gr. 

Heimilt er yfirstjórn skólanna að veita kennurum orlof með launum að nokkru 

eða öllu leyti til þess að vinna að samningu eða útgáfu kennslubóka eða kennslu- 

gagna. 

VI. KAFLI 

Um húsrými og tæki. 

20. gr. 

Í hverjum menntaskóla skal séð fyrir húsrými, á skólalóð eða í næsta nágrenni, 

er nægi til allrar starfsemi hans, svo sem kennslustofum af viðeigandi gerðum, bók-
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hlöðu (sbr. 21. gr), samkomusal, íþróttahúsi, kennarastofum, félagsherbergjum 
nemenda, skrifstofum, eldhúsi og borðstofum og geymslum. Yfirstjórn skólanna skal 
setja sérstaka reglugerð, þar sem kveðið er á um lágmarkskröfur í þessum efnum 
og hlutfall milli húsrýmis og nemendafjölda. 

21. gr. 
Við hvern menntaskóla skal vera safn bóka og annarra kennslugagna, er nem- 

endur eigi aðgang að jafnt á kennslutíma sem utan hans. Í tengslum við bókasafnið 
skulu vera lestrarsalir, og skal kveðið á um stærð þeirra í reglugerð þeirri, er um 
getur í 20. gr. 

Kennslustofur skólanna skulu eftir föngum vera fagkennslustofur, og skulu 
þær búnar þeim kosti handbóka, hjálpargagna og kennslutækja, sem þörf er á. 

Yfirstjórn skólanna skal, strax eftir gildistöku laganna, semja skrá um nauð- 
synleg og æskileg rit og tæki. Skrána skal endurskoða í heild eigi sjaldnar en á fimm 
ára fresti. 

VII. KAFLI 

Um stjórn skólanna. 

22. gr. 
Yfirstjórn skólanna er menntamálaráðuneytið. Skólastjórn er skólastjóri og 

skólaráð undir forsæti hans. Skólaráð skipa aðstoðarskólastjóri, fulltrúar al- 
menns kennarafundar og nemenda (sbr. 23. gr.). Hlutverk skólaráðs er að vera 
skólastjóra til aðstoðar um stjórn skólans og rekstur. Skólastjóri kveður skólaráð til 
fundar með reglulegu millibili og auk þess eftir þörfum. Skólastjórn fer með öll þau 
málefni skólans, sem ekki eru sérstaklega falin skólastjóra einum eða almennum 
kennarafundi í reglugerð. Um skipan skólaráðs, starfstíma þess og starfsháttu skal 

„ að öðru leyti kveðið á í reglugerð. 

23. gr. 
Í hverjum skóla skal starfa nemendaráð, er sé fulltrúi nemenda gagnvart skóla- 

stjórn og henni til aðstoðar í málefnum nemenda. Nemendaráð kýs fulltrúa í skóla- 
ráð með þeim réttindum, sem tiltekin eru í ákvæðum reglugerðar um það. Almenn 
samtök nemenda í hverjum skóla setja reglur um skipan, starfssvið og starfshætti 
nemendaráðs, og skulu þær háðar samþykki skólastjórnar og staðfestingu yfir- 
stjórnar skólanna. 

24. gr. 
Samstarfsnefnd fyrir menntaskólastigið mynda skólastjórar menntaskólanna, 

skólastjórar Verzlunarskóla Íslands, Kennaraskóla Íslands og Tækniskóla Íslands 
og sambærilegra skóla á menntaskólastigi, er stofnaðir kunna að verða, svo og ráðu- 
neytisstjóri menntamálaráðuneytisins, sem er formaður nefndarinnar. Hlutverk 
nefndarinnar er að tryggja eftir þörfum samvinnu og samstiga þróun skóla á 
menntaskólastiginu. 

VIII. KAFLI 

Um heilsuvernd. 

25. gr. 
Yfirstjórn skólanna skipar, í samráði við skólayfirlækni og skólastjórn, skóla- 

lækna og skólahjúkrunarkonur og ákveður þeim þóknun fyrir starfann. Þau skulu 
hafa eftirlit með heilbrigði nemenda og hollustuháttum í skólanum. Setja skal í 
reglugerð sérstök ákvæði um heilsuvernd í heimavistarskólum.
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IX. KAFLI 

Um reglugerð fyrir skólana. 

26. gr. 

Menntamálaráðuneytið setur skólunum, að höfðu samráði við skólastjórnir, 

reglugerð um framkvæmd þessara laga strax eftir gildistöku þeirra, og skal þar með- 

al annars kveðið nánar á um þessi atriði: 
Inntöku nemenda (sbr. 7. gr.). 
Efnisinnihald kjarna, kjörsviða og valgreina (sbr. 9. gr.). 

Val námsgreina (sbr. 9. gr.). 

Lokapróf og mat á námsárangri og hæfni til að flytjast milli námsáfanga (sbr. 

10. gr.). 
Stúdentspróf og annað fullnaðarpróf frá menntaskóla (sbr. 11. gr.). 
Prófdómendur og verksvið þeirra (sbr. 12. gr.). 
Ráðningu starfsliðs, starfssvið, ráðningartíma, réttindi og skyldur starfsmanna 

(sbr. 138. gr.). 
Störf kennara utan kennslustunda (sbr. 16. gr.). 
Orlof (sbr. 17. gr.). 

Skipan skólaráðs, starfshætti þess og starfstíma, og almennan kennarafund (sbr. 

22. gr.). 
Nemendaráð (sbr. 23. gr.). 
Heilsuvernd í heimavistarskólum (sbr. 25. gr.). 

Skólatíma og leyfi. 
Reglu og aga. 
Vinnudag nemenda og kennara í skólanum. 

X. KAFLI 

Um gildistöku laganna. 

21. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Eru með þeim numin úr gildi lög nr. 58/1946, um 

menntaskóla, og önnur ákvæði, er fara í bág við þessi lög. Þó skulu gilda ákvæði 
eldri laga og reglugerða um námsefni og námstilhögun fyrir þá nemendur, er þegar 

hafa gengið inn í skólana. 

Gjört í Reykjavik, 25. marz 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason.
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AUGLÝSING 
um staðfesting forseta Íslands á breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, 

nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 13. febrúar 1970 á tillögu menntamálaráðherra um 
að staðfesta eftirfarandi breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76 frá 17. 
júni 1958, með áorðnum breytingum: 

1. gr. 
Aftan við 1. málsgrein 52. gr. reglugerðar bætist: 
Stúdentar frá Kennaraskóla Íslands skulu við próf í forspjallsvísindum undan- 

þegnir því að þreyta próf í sálarfræði. Hið sama gildir um stúdenta brautskráða úr 
öðrum menntaskólum, sem hafa lokið kennaraprófi í Kennaraskólanum. 

Stúdentar þessir skulu því aðeins þreyta próf í rökfræði og heimspekisögu. Nú 
eru þessar greinar taldar 50% af forspjallsvísindum, og einkunnahlutfall á prófi er 
Í samræmi við það. Skal því próftími þessara stúdenta vera 2 klukkustundir, og 
skulu þeir hljóta meðaleinkunnina 7 í þessum heimspekigreinum til þess að standast 
prófið. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 13. febrúar 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius 

Nr. 14. . 13. febrúar 1970. 

AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, 

nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands, féllst hinn 13. febrúar 1970 á tillögu menntamálaráðherra um 
eftirfarandi breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76 frá 17. júni 1958, 
með áorðnum breytingum: 

1. gr. 
1. 40. gr. A. 4. orðist svo: 

Siðfræði og félagsleg siðfræði. 

JA
) 40. gr. A. 5. c. orðist svo: 

Saga guðfræðinnar. 

3. 40. gr. A. síðasta málsgrein, verði svohljóðandi: 
Stúdentar skulu semja sex ræður, flytja tvær messur að loknu námi í tónflutn- 
ingi og framsögn, taka stöðugan þátt í æfingum í barnaspurningum eitt kennslu- 
misseri, taka þátt í kirkjulegu barna- og æskulýðsstarfi samkvæmt ákvæðum 
deildarinnar eitt misseri, starfa við sjúkrahús eða aðra félagslega stofnun um 
tveggja mánaða skeið og sækja námskeið í sálsýkisfræði samkvæmt nánari 
ákvörðun deildarinnar.
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4. 40. gr. B., fyrri málsgrein orðist svo: 
Enn fremur skulu stúdentar leysa af hendi skriflegar æfingar sem hér segir: 
Fjórar í Nýja testamentisfræðum, lvær í Gamla testamentisfræðum, tvær í trú- 
fræði, tvær í siðfræði, tvær í kirkjusögu, eina í almennum trúarbragðafræðum. 

Skulu æfingar þessar að jafnaði leystar af hendi í misserislok. 

2. gr. 
1. Við upptalning kennslugreina í viðskiptadeild í 2. tölulið 48. gr. bætist: 

28. Stærðfræðileg hagfræði. 
29. Ahættukenningar. 

to
 

Í upptalningu prófgreina síðara hluta prófs í viðskiptadeild í 50. gr. komi á eftir 
17. lið: 
18. Stærðfræðileg hagfræði. 
19. Áhættukenningar. 
Núverandi 18. Höður (Ritgerð) verður 20. liður í upptalningunni. 

3. Í 2. málsgr. á eftir upptalningu prófgreina síðara hluta prófs í viðskiptadeild í 
50. gr. breytist setningin: „Prófgreinar 10—16 hafa gildið %“ á þessa lund: 
Prófgreinar 10— 16 og 18—19 hafa gildið %. 

3. gr. 
Í 84. gr., 2. tölulið, falli brott eftirfarandi ákvæði: „Prófessorsembætti í tann- 

læknisfræði í klínískum greinum skulu eigi veitt öðrum en tannlæknum, sem 
stundað hafa í 3 ár hið skemmsta sérnám í aðalgrein prófessorsembættisins við 
háskóla eða aðra viðurkennda stofnun. 

4. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 13. febrúar 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

21. febrúar 1970. . Nr. 15. 

FORSETABREF 

um að kveðja Alþingi til framhaldsfundar. 

ForseTr ÍsranDs 
gjörir kunnugt: 

Að ég veiti forsætisráðherra, umboð til þess að kveðja Alþingi saman til fram- 
haldsfundar mánudaginn 2. marz 1970, kl. 14.00. 

Gjört að Bessastöðum, 21. febrúar 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Bjarni Ben ediktsson. 
A 29
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Akureyrarkaupstað 

jörðina Ytra-Krossanes, Akureyri. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Akureyrarkaupstað jörðina Ytra-Krossanes 

í Akureyrarlögsagnarumdæmi fyrir það verð, sem um semst eða ákveðið verður að 
mati dómkvaddra manna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 18. marz 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ingólfur Jónsson. 

Nr. 17. . 20. marz 1970. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 96 22. des. 1965, um ráðstafanir til að bæta 

fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins. 

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

Þykki mínu: 

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.
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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. 

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 gjaldskyll afl, sem seljandi eða orkumálastjóri 

áætla eigi sjaldnar en hálfsárslega fyrir fram. 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 fjögurra ára Í senn 

til að eiga sæti í stjórn Rafmagnsveitna ríkisins og skal einn þeirra skipaður sam- 

kvæmt tillögum Sambands íslenzkra rafveitna. Ráðherra skipar formann stjórnar- 

innar. Stjórnin hefur á hendi stjórn Rafmagnsveitna ríkisins undir yfirstjórn ráð- 
herra. Ráðherra ákveður starfshætti og starfskjör stjórnarmanna. 

Til þess að skuldbinda Rafmagnsveitur ríkisins þarf undirskrift tveggja stjórn- 

enda. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 20. marz 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Jóhann Hafstein.
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LÖG 

um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Greiða skal eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, sem eru Í Alþýðu- 

sambandi Íslands, eftir því, sem lög þessi ákveða. 
Fé til greiðslu eftirlauna þessara greiðist að % hlutum úr atvinnuleysistrygg- 

ingasjóði og að % hluta úr ríkissjóði. 

2. gr. 
Rétt til eftirlauna eiga þeir, sem fullnægja öllum eftirtöldum skilyrðum: 

a. eru orðnir 55 ára 31. desember 1969. 
b. hafa náð 70 ára aldri og látið af störfum. Nú tekur maður, sem látið hefur af 

störfum, upp störf að nýju, og fellur þá niður réttur hans til eftirlauna, á með- 
an hann heldur áfram störfum. Slík niðurfelling skal reiknuð í heilum mán- 
uðum fyrir hvert almanaksár um sig, en broti úr mánuði sleppt. 

c. voru í starfi í árslok 1967, sem verið hefði tryggingarskylt samkvæmt sam- 
komulagi atvinnurekenda og Alþýðusambands Íslands frá 19. maí 1969, ef 
samkomulagið hefði öðlazt gildi 1. janúar 1955. 

d. hafa áunnið sér réttindatíma samkvæmt 4. gr., sbr. 6. gr. 

3. gr. 
Falli félagi frá eftir 31. desember 1969, sem áunnið hefur sér a. m. k. 5 ára 

réttindi, skal eftirlifandi maki hans eiga rétt til eftirlauna samkvæmt 6. grein. 

4. gr. 
Til réttindatíma félaga skal einungis reikna þann tíma frá og með árinu 1955, 

sem hann hefur verið að störfum, sem verið hefðu tryggingarskyld, sbr. 2. gr. e, 
svo og aðeins þann tíma, sem hann hefur verið fullgildur félagi stéttarfélags, sbr. 
1. gr. Haldi maður áfram störfum eftir 70 ára aldur, reiknast einnig til réttindatíma 
hans sá tími, sem hann hefur verið að störfum eftir sjötugt, þó eigi fram yfir 75 
ára aldur. 

Til réttindatíma telst ekki sá tími, sem maður er að störfum, sem tekið hefur 
upp störf að nýju eftir að hafa hafið töku eftirlauna. Við úrskurðun makalifeyris 
skal þó taka tillit til þess tíma fram til 75 ára aldurs hins látna, sem lifeyrir hefur 
verið felldur niður samkvæmt b-lið 2. gr., og á sama hátt skal réttindatími félaga 
reiknaður á ný, er hann nær 75 ára aldri. 

5. gr. 
Fjárhæð eftirlauna miðast við réttindatíma samkvæmt 4. gr., sbr. 6. gr., og með- 

allaun félagans. 
Þegar meðallaun hans eru reiknuð, skal miða við laun, sem iðgjöld hefði átt 

að greiða af samkvæmt 3. málsgr. 10. gr. samkomulags atvinnurekenda og Al- 
þýðusambands Íslands frá 19. maí 1969, samkvæmt skattframtali síðustu fimm
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almanaksárin áður en hann lét af störfum, en þó skal aldrei miða við hærri árslaun 

en þau, sem greiða hefði átt iðgjöld af samkvæmt nefndu ákvæði. 

6. gr. 

Eftirlaun skulu vera eftirfarandi hundraðshluti meðallauna samkvæmt 5. gr.: 

Eftirlaun til 

Réttindatími Eftirlaun félaga eftirlifandi maka 

BÁr .....000000se nes — 10% 
G — — 11% 

TV — 12% 

S— — 13% 

Q — — 14% 

10 — 2... 12.5% 15% 

ll — 2... 14.0% 16% 

12 — 15.5% 17% 

13 — 2. 17.0% 18% 

14 — 0... 18.5% 19% 

IÐ — 2... 20.0% 20% 

16 — 2... 22.0% 21% 

17 — 2. 24.0% 22% 
18 — 2... 26.0% 23% 

19 — 2... 28.0% 24% 

20 — 2... 30.0% 25% 

Skemmri réttindatími en 10 ár veitir sjóðfélaga sjálfum ekki rétt til eftirlauna. 

Greiðslur úr lífeyrissjóðum koma til frádráttar greiðslum samkvæmt grein þess- 

ari. Hafi hlutaðeigandi eftir 19. maí 1969 gengið úr lífeyrissjóði og afsalað sér rétt- 

indum sínum þar, skal sá lífeyrir, sem hann ella hefði átt rétt á úr sjóðnum, dragast 

frá á sama hátt. Sé um að ræða lifeyrissjóð, sem stofnaður er eftir gildistöku laga 

þessara, skal frádráttur ekki vera lægri en hann mundi vera samkvæmt þeim regl- 

um, er tíðkast hjá lífeyrissjóðum stéttarfélaga, sem starfræktir voru fyrir gildistöku 

laganna. 

7. gr. 

Greiðslur eftirlauna hefjast frá 1. janúar 1970 til þeirra, sem þá eiga rétt til 

þeirra samkvæmt 2. gr., og til þeirra, sem síðar öðlast rétt til þeirra, frá 1. næsta 

mánaðar, eftir að þeir öðluðust réttinn. 
Eftirlaun greiðast eftir á fyrir hvert greiðslutímabil, er hlutaðeigandi sjóðstjórn 

ákveður. Þó skal eigi greitt oftar en mánaðarlega og eigi sjaldnar en ársfjórðungs- 

lega. 

8. gr. 
Stjórnir hlutaðeigandi lífeyrissjóða úrskurða eftirlaun og annast greiðslur 

þeirra. Eigi hlutaðeigandi eftirlaunaþesi ekki lífeyrisrétt í neinum lífeyrissjóði, 
skal stjórn lífeyrissjóðs stéttarfélags hans úrskurða eftirlaunin og greiða þau. 

9. gr. 
Félagsmálaráðherra skipar þrjá menn í nefnd, einn samkvæmt tilnefningu Al- 

þýðusambands Íslands, einn samkvæmt tilnefningu Vinnuveitendasambands Ís- 
lands og einn án tilnefningar, og sé hann formaður nefndarinnar. Varamenn skulu 

skipaðir á sama hátt.
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Nefndin hefur yfirumsjón með úthlutun eftirlauna og úthlutar stjórnum lifeyr- 
issjóða, sbr. 8. gr., fé því, sem þarf til greiðslu eftirlaunanna. Hún úrskurðar og um 
ágreining, sem upp kann að koma um úrskurðun og greiðslu eftirlauna. 

Kostnaði við störf nefndarinnar skal skipt milli atvinnuleysistryggingasjóðs og 
ríkissjóðs á sama hátt og bótagreiðslum, sbr. 1. gr. Reikningar yfir slíkan kostnað 
skulu samþykktir af forsætisráðherra. 

10. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara að 

fengnum tillögum nefndar þeirrar, sem um ræðir í 9. gr. Í slíkri reglugerð skal m. 
a. ákveða, hvernig meta skuli til frádráttar samkvæmt 2. málsgr. 6. gr. innstæður 
hlutaðeigandi í lífeyrissjóðum með séreignaskipulagi. Enn fremur skal þar heim- 
ilt að ákveða, að lífeyrir úr lífeyrissjóði komi ekki að fullu til frádráttar eftirlaun- 
um samkvæmt lögum þessum, sbr. 6. gr., ef um er að ræða sjóði, sem greiða hærri 
lífeyri fyrir stuttan starfstíma en hingað til hefur tíðkazt hjá lífeyrissjóðum stétt- 
arfélaga, eða krefjast iðgjalda af launum umfram þau, sem greiða hefði átt iðgjöld 
af samkvæmt ákvæðum þeim, sem nefnd eru í 2. málsgr. 5. gr. 

11. gr. 
Eftirlaunagreiðslur samkvæmt lögum þessum falla niður eigi síðar en 1. janúar 

1985. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, en eftirlaun samkvæmt lögum þessum greiðast frá 

1. jan. 1970. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Stjórnir stéttarfélaga, sem lög þessi taka til, skulu senda nefnd þeirri, sem um 
ræðir í 9. gr., skrá yfir þá fullgilda félaga, sem voru í stéttarfélögum þeirra hinn 
31. des. 1967 og fæddir eru á árinu 1914 eða fyrr. Skrár þessar skulu afhentar nefnd- 
inni fyrir lok febrúarmánaðar 1970. 

Gert er ráð fyrir, að endurskoðun fari fram á lögum þessum eftir nokkra byrj- 
unarreynslu af lögunum, ef aðilar samkomulagsins frá 19. maí 1969 eru sammála um, 
að það sé æskilegt vegna framkvæmdar laganna. 

Gjört í Reykjavík, 3. april 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  
Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium 

Ltd., um álbræðslu við Straumsvík. 

Forseti ÍstanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Með lögum þessum staðfestist samningur milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss 

Aluminium Limited, dags. 28. október 1969, um viðauka við aðalsamning milli 

sömu aðila, dags. 28. marz 1966, um byggingu og rekstur álbræðslu við Straumsvík, 

í lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar. Samningurinn er prentaður sem fylgiskjal með 

lögum þessum, á íslenzku og ensku. 

2. gr. 

Ákvæði viðaukasamnings þess, sem um ræðir í 1. gr. skulu hafa lagagildi hér 

á landi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

FYRSTI VIÐAUKI 

VIÐ AÐALSAMNING MILLI RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS 

OG SWISS ALUMINIUM LIMITED 

SAMNINGUR gerður hinn 28. dag októbermánaðar 1969 

MILLI 

RÍKISSTJÓRNAR ÍSLANDS (hér á eftir nefnd „ríkisstjórnin“) 

ANNARS VEGAR 

OG 

SWISS ALUMINIUM LIMITED (hér á eftir nefnt „Alusuisse“), sem er félag stofnað 

að svissneskum lögum 
HINS VEGAR 

RÍKISSTJÓRNIN OG ALUSUISSE hafa gert með sér aðalsamning, dags. 28. marz 
1966, er staðfestur var með lögum frá Alþingi nr. 76 13. maí 1966 og gekk í gildi hinn 

20. september 1966 (hér á eftir nefndur „aðalsamningurinn“). Samningur þessi fjallar, 

meðal annars, um byggingu og rekstur álbræðslu með tilheyrandi búnaði (hér á eftir 

nefnd „bræðslan“) við Straumsvík á Suðvesturlandi, eign Íslenzka Álfélagsins hf. 

(hér á eftir nefnt „ISAL“). Bræðslan notar rafmagn frá orkuverum Landsvirkjunar 

(hér á eftir nefnd „Landsvirkjun“) og hefur aðgang að hafnarmannvirkjum í Straums- 

vík í eigu Hafnarfjarðarkaupstaðar (sem hér á eftir er nefndur „kaupstaðurinn“).
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BYGGINGU fyrsta áfanga bræðslunnar, sem hefur 60 megawatta málraun, er nú 
að fullu lokið, og fyrsti afhendingardagur rafmagns (AR I) varð hinn 1. október 
1969 í samræmi við ákvæði 9. gr. aðalsamningsins. 

ISAL er reiðubúið til að ljúka fyrri og síðari stækkun bræðslunnar, eins og 
þær hafa verið skilgreindar í aðalsamningnum, með 30 megawatta málraun hvor, 
í einu lagi og taka þær í notkun samtímis ekki síðar en 1. september 1972. 

ALUSUISSE er reiðubúið til að láta ISAL stækka bræðsluna fram yfir þá 120 
megawatta heildarmálraun, sem ráðgerð var samkvæmt aðalsamningnum, með því 
að bæta við hana mannvirkjum með 20 megawatta málraun og hafa mannvirki þess- 
arar viðbótarstækkunar fullbyggð og fullbúin til rekstrar sumarið 1970. 

LANDSVIRKJUN er reiðubúin til að hafa tiltækt það rafmagn, sem til þarf vegna 
ofangreindra stækkana bræðslunnar, á þeim tímum, sem að ofan greinir, og síðar, 
enda verði upphaflegt rafmagnsverð til bræðslunnar látið haldast út þann tíma, sem 
áður var ætlaður samkvæmt aðalsamningnum til að ljúka fyrri og síðari stækkun 
bræðslunnar. 

RÍKISSTJÓRNIN er reiðubúin til að láta kjör þau og skilmála, sem nú gilda 
samkvæmt aðalsamningnum og fylgisamningunum, gilda einnig um ofangreinda 
viðbótarstækkun bræðslunnar. 

KAUPSTAÐURINN og ISAL óska að gera tilteknar breytingar á fyrirkomulagi 
á greiðslu fastagjalds fyrir afnot hafnarmannvirkjanna í Straumsvík og hafa til 
þess samþykki ríkisstjórnarinnar og Alusuisse. 

RÍKISSTJÓRNIN OG ALUSUISSE óska að breyta aðalsamningnum, svo sem 
kveðið er á hér á eftir, til framkvæmdar ofanrituðu. 

MEÐ SKÍRSKOTUN TIL ÞESSA ER HÉR MEÐ GERÐUR EFTIRFARANDI 
SAMNINGUR: 

1. gr. 
Heiti samnings þessa og skýringar á orðum, sem notuð eru í honum. 

1.01. Samning þennan ber að nefna fyrsta viðauka við aðalsamninginn. 
1.02. Eftirtalin orð, sem notuð eru í samningi þessum og fylgiviðaukunum, skulu 

þar hafa sömu merkingu og þeim er gefin í eftirtöldum málsgreinum 1. greinar 
aðalsamningsins, nema annars gerist þörf vegna samhengis: 

„Ríkisstjórnin“ ...............0.0.0.00......... málsgr. 1.01 a) 
„ÁAlusuisse“ — 1.01 b) 
„Landsvirkjun“ ............0000000000 0... — 1.01 ce) 
„Kaupstaðurinn“ ..............0000.0.. — 1.01 d) 
„ÍSAL“ „0... — 1.01 e) 
„Fylgiskjöl“ ...............00 00 — 1.02 
„Fylgisamningar“ .......................... — 1.02 
MÁR Tí... — 1.03 o) 

1.03. „Fylgiviðaukarnir“ merkja skjöl þau, er hér eru viðfest sem fylgiskjöl A 
til C, þ. e.: 

a) Fyrsti viðauki við rafmagnssamninginn (fylgiskjal B) milli Landsvirkjunar 
og ISALs;



6. apríl 1970. 235 Nr. 19. 

b) 

c) 

1.04. 

a) 

b) 

2.01. 

2.02. 

2.03. 

a) 

b) 

c) 

d) 

3.01. 

3.02. 

3.03. 

Fyrsti viðauki við hafnar- og lóðarsamninginn (fylgiskjal B) milli kaup- 
staðarins og ISALs; 

Fyrstu viðaukar við aðstoðarsamningana (fylgiskjöl C1, C2 og C3) milli 

ISALs og Alusuisse. 
Eftirtalin orð, sem notuð eru í samningi þessum og fylgiviðaukunum, hafa 
þar eftirtalda merkingu, nema annars gerist þörf vegna samhengis: 
„Gildistökudagur“ samnings þessa merkir dag þann, sem ákveðinn er sam- 
kvæmt málsgrein 8.02 í samningi þessum; 
„Staðfestingarlög“ merkja lög þau frá Alþingi, sem veita samningi þessum 
lagagildi á Íslandi samkvæmt ákvæðum málsgreinar 8.02 í samningi þessum. 

2. gr. 
Breytingar á skýrgreiningum, sem notaðar eru Í aðalsamningnum 

og fylgiskjölunum. 

Upphafsákvæði stafliðs b) í málsgrein 1.03 í aðalsamningnum breytist þannig, 
að orðin „120 megawatta málraun“ í fimmtu línu hans falli brott, en orðin 

„140 megawatta málraun“ komi í þeirra stað. 
Stafliður c) í málsgrein 1.03 í aðalsamningnum breytist þannig, að orðið 
„utanhúss“ í fyrstu línu falli brott. 
Stafliðirnir f), g), h) og i) í málsgrein 1.03 í aðalsamningnum orðist þannig: 

„f) „Annar áfangi bræðslunnar“ merkir bræðsluna eins og hún er að gerð 

og búnaði með 80 megawatta málraun“. 
„g) „Þriðji áfangi bræðslunnar“ merkir bræðsluna eins og hún er að gerð og 
búnaði með 140 megawatta málraun“. 
„h) „Fyrri stækkun bræðslunnar“ merkir þann hluta bræðslunnar, sem hefur 

20 megawatta málraun fram yfir málraun fyrsta áfanga bræðslunnar“. 
„i) „Síðari stækkun bræðslunnar“ merkir þann hluta bræðslunnar, sem hefur 

60 megawatta málraun fram yfir málraun annars áfanga bræðslunnar“. 

ð. gr. 
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins varðandi ákvörðun um 

afhendingardaga rafmagns. 

Málsgrein 9.03 í aðalsamningnum orðist þannig: 
„9.03. AR TI skal vera sá dagur, sem ákveðinn er með samkomulagi milli 
Landsvirkjunar og ISALs, og skal hann eigi vera fyrr en 1. maí 1970 og (sbr. 
þó ákvæði málsgr. 9.07 um frestun) eigi síðar en í júlí 1970, en að öðrum 
kosti, ef slíkt samkomulag hefur eigi verið gert, er AR II hér með ákveðinn 
sem hinn 81. júlí 1970 (sbr. þó ákvæði málsgr. 9.07 um frestun)“. 
Málsgrein 9.04 í aðalsamningnum hljóði svo: 
„9.04. AR TII skal vera sá dagur, sem ákveðinn er með samkomulagi milli 
Landsvirkjunar og ISALs, og skal hann eigi vera fyrr en einu ári eftir AR Í 
og (sbr. þó ákvæði málsgr. 9.07 um, frestun) eigi síðar en 1. september 1972, 

en að öðrum kosti, ef slíkt samkomulag hefur eigi verið gert, er AR III hér 

með ákveðinn sem hinn 1. september 1972 (sbr. þó ákvæði málsgr. 9.07 um 

frestun)“. 
Málsgrein 9.07 í aðalsamningnum breytist þannig, að orðin „innan tveggja 

ára fyrir þá dagsetningu AR II eða AR III“ í fyrstu og annarri línu hennar 

falli brott, en orðin „innan níu mánaða fyrir þá dagsetningu AR I, eða innan 

tveggja ára fyrir þá dagsetningu AR III“ komi í þeirra stað. 
A 30
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4. gr. 
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins um rekstur bræðslunnar. 

Málsgrein 10.01 í aðalsamningnum breytist þannig, að tölurnar „45.000“ og 
„60.000% í fjórðu linu hennar falli brott, en í þeirra stað komi tölurnar „40.000“ 
og „„/0.000% í sömu röð. 

5. gr. 
Breytingar á ákvæðum aðalsamningsins um framleiðslugjald. 

5.01. Stafliðirnir a), b), ce) og d) í málsgrein 25.02 í aðalsamningnum orðist svo: 
a) „a) frá upphafi rekstrar fram til sjötta árdags AR 1 

(þ. e. 1. október 1975) ..........00000000 nn. U.S. $ 12.50% 
b) „b) frá sjötta árdegi AR T til fimmtánda árdags AR I 

(Þ. e. 1. október 1984) ........000.. 0000 U.S. $ 20.00% 
c) „„c) frá fimmtánda árdegi AR 1 til fimmtánda árdags AR II 

(væntanlega í júlí 1985 eða fyrr) ........00000000.000.. U.S. $ 26.43% 
d) „d) frá fimmtánda árdegi AR Tí til fimmtánda árdags AR II 

(væntanlega 1. september 1987 eða fyrr) ................ U.S. $ 28.57% 
9.02. Málsgrein 27.01 í aðalsamningnum breytist þannig, að talan „200.000 Banda- 

ríkjadollarar“ í fjórðu línu falli brott, en talan „235.000 Bandaríkjadollarar“ 
komi í hennar stað. 

5.03. Málsgrein 28.01 í aðalsamningnum breytist þannig, í fyrsta lagi, að talan 
„15.000“ í staflið b) falli brott, en talan „13.500“ komi í hennar stað, og, Í 
öðru lagi, að talan „20.000% í staflið ce) falli brott, en talan „23.500“ komi í 
hennar stað. 

6. gr. 
Breytingar á almennum skatta- og gjaldaákvæðum aðalsamningsins. 

6.01. Stafliður 1) í málsgrein 31.01 í aðalsamningnum orðist bannig: 
„1) byggingarleyfisgjald til kaupstaðarins vegna bræðslunnar, eins og hún 
verður að gerð og búnaði með 140 megawatta málraun, er nemi einni milljón 
og fimm hundruð þúsund krónum (1.500.000), sem greiðist hinn 1. janúar 1967, 
og tvö hundruð og fimmtíu þúsund krónum (250.000), sem greiðist hinn 1. 
janúar 1970“. 

6.02. Stafliður m) í málsgrein 31.01 í aðalsamningnum orðist þannig: 
„m) gatnagerðargjald til kaupstaðarins vegna bræðslunnar, eins og hún verður 
að gerð og búnaði með 140 megawatta málraun, er nemi Þremur milljónum 
og fimm hundruð þúsund krónum (kr. 3.500.000), sem greiðist hinn 1. janúar 
1967, og fimm hundruð áttatíu og fimm þúsund krónum (kr. 585.000), sem 
greiðist hinn Í. janúar 1970“. 

7. gr. 
Tengsl við breytingar á fylgisamningunum. 

7.01. Samtímis því, að samningur þessi er undirritaður, skulu aðilar að fylgivið- 
aukunum undirrita þá í því formi, sem þeir eru á fylgiskjölum A til C með 
samningi þessum. Ríkisstjórnin og Alusuisse staðfesta samþykki sitt við hverj- 
um fylgiviðaukanna með undirskrift sinni.
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102. 

8.01. 

8.02. 

Fylgiviðaukarnir skulu hver um sig verða beinn hluti af viðkomandi fylgi- 

skjali og fylgisamningi, og sérhver tilvísun til fylgiskjalanna eða fylgisamn- 

inganna, eða einhvers þeirra, sem gerð er í aðalsamningnum (svo sem honum 

er breytt með samningi þessum), eða aðilar aðalsamningsins eða fylgisamn- 
inganna gera framvegis, skal talin gerð til fylgiskjalanna eða fylgisamning- 

anna, eins og þeim er breytt með fylgiviðaukunum, nema samhengið geri ráð 

fyrir öðru. 

8. gr. 
Gildi samnings þessa og gildistökudagur. 

Samningur þessi er gerður sem viðbótarsamningur við aðalsamninginn sam- 

kvæmt ákvæðum 51. greinar hans og skal talinn beinn hluti af aðalsamningn- 

um, svo sem væri hann felldur inn í meginmál hans. Ákvæði aðalsamningsins 

taka ekki öðrum breytingum en þeim, sem gerðar eru Í samningi þessum eða 

með honum, og halda að öðru leyti fullu gildi. Geri samhengið ekki ráð fyrir 

öðru, skal sérhver tilvísun til aðalsamningsins, sem gerð er í fylgiskjölunum 

eða fylgisamningunum, eða einhverjum þeirra, eða aðilar samnings þessa eða 

fylgisamninganna gera framvegis, talin gerð til aðalsamningsins, svo sem hon- 

um er breytt með samningi þessum. 

Þegar samningur þessi og fylgiviðaukarnir hafa verið undirritaðir af aðilum 

og tilkynning verið gefin út svo sem mælt er í 51. gr. aðalsamningsins, skal 

samningur þessi, með viðfestum endurritum af fylgiviðaukunum, ásamt laga- 

frumvarpi þar að lútandi, lagður fyrir Alþingi til staðfestingar og samþykktar. 

Að lokinni staðfestingu og löglegri meðferð skal samningur þessi öðlast gildi 

(,„gildistökudagur“) og hafa lagagildi á Íslandi, svo sem kveðið verður á um 

í staðfestingarlögunum. 

ÞESSU TIL STAÐFESTU er samningur þessi undirritaður af hálfu ríkisstjórn- 

arinnar og Alusuisse á þeim degi, sem í upphafi greinir. 

Fyrir RÍKISSTJÓRN ÍSLANDS 

Jóhann Hafstein 

Fyrir SWISS ALUMINTUM LIMITED 

Emanuel R. Meyer 

Paul H. Miller



Nr. 19. 238 6. apríl 1970. 

FIRST AMENDMENT 

TO THE MASTER AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ICELAND 
AND SWISS ALUMINIUM LIMITED 

AN AGREEMENT made as of the 28th day of October, 1969 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF ICELAND (hereinafter referred to as the „Government“) 

OF THE FIRST PART 

AND 

SWISS ALUMINIUM LIMITED (hereinafter referred to as „Álusuisse“), a company organized under the laws of Switzerland 

OF THE SECOND PART 

WHEREAS the Government and Alusuisse have entered into a Master Agreement dated March 28, 1966, ratified by the Act of the Althing No. 76, May 13, 1966 and effective as of September 20, 1966 (hereinafter referred to as the „Master Agreement“), relating, among other things, to the construction and operation of an aluminium reduction plant with appurtenant facilities (hereinafter referred to as the „Smelter“) at Straumsvík in southwest Iceland, owned by Icelandic Aluminium Company 
Limited (hereinafter referred to as „ÍISAL“), utilizing power from the generating facilities of Landsvirkjun (The National Power Company, hereinafter referred to as „Landsvirkjun“) and having access to port facilities at Straumsvík owned by the Township of Hafnarfjörður (hereinafter referred to as the „Township“); 

WHEREAS the construction of the first stage of the Smelter, having a rated capacity of 60 megawatts, presently is fully completed, and the First Power Delivery 
Date (PDD I) has occurred pursuant to the provisions of Article 9 of the Master Agreement on October 1, 1969; 

WHEREAS ISAL is prepared to cause the first and second enlargements of the Smelter, as these hitherto have been defined in the Master Agreement, having each a rated capacity of 30 megawatts, to be completed in one stage and simultaneously put into operation not later than September 1, 1972; 

WHEREAS Alusuisse is prepared to cause ISAL to enlarge the Smelter beyond the aggregate rated capacity of 120 megawatts contemplated by the Master Agreement, by the addition thereto of facilities having a rated capacity of 20 megawatts, and to have such additional enlarsement facilities fully constructed and equipped for operation in the summer of 1970; 

WHEREAS Landsvirkjun is prepared to make available the power required for the foregoing enlargements of the Smelter, at the times above indicated and there- after, subject to the initial power price to the Smelter being retained through the latest date originally contemplated under the Master Agreement for the completion of the first and second enlargements of the Smelter;
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WHEREAS the Government is prepared to cause the terms and conditions 
presently applicable under the Master Agreement and Scheduled Contracts to be 
applied also in respect of the additional enlargement of the Smelter hereinabove 
mentioned; 

WHEREAS The Township and ÍSAL desire to make certain changes in the 
arrangement of the payment of a fixed rental in respect of the use of the port 
facilities at Straumsvík, and have the approval of the Government and Alusuisse 
therefor; 

WHEREAS the Government and Alusuisse desire to amend the Master Agreement 
as hereinafter provided to give effect to the foregoing; 

NOW IT IS HEREBY DECLARED AND AGREED AS FOLLOWS: 

Article Í 

Title of this Agreement and Definitions Used Therein 

Section 1.01. This Agreement shall be known as the First Amendment to the Master 
Agreement. 

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the following terms as used in 
this Agreement and the Scheduled Amendments shall have the meanings assigned 
to them in the Sections specified of Article 1 of the Master Agreement: 

„Government“ ........0...0.0 00 Section 1.01 a) 
„Alustisse“ „0... — 1.01 b) 
„Landsvirkjun“ .........00..000 0000 — 1.01 ec) 
„Township“ ...........00000 0000. — 1.01 d) 
„ÍSAL“ 2... — 1.01 e) 
„Scheduled Documents“ ........000.0 — 1.02 

„Scheduled Contracts“ ..........0.000000..... — 1.02 
„PDD TS 2... — 1.03 o) 

Section 1.03. The „Scheduled Amendments“ shall mean the documents annexed 
hereto as Schedules A through C, namely: 

a) The First Amendment to the Power Contract (Schedule A) between Lands- 

virkjun and ISAL,; 
b) The First Amendment to the Smelter Site and Harbor Agreement (Schedule B) 

between the Township and ISAL; 
c) The First Amendments to the Assistance Agreements (Schedules C1, C2 and 

C3) between ISAL and Alusuisse. 

Section 1.04. Unless the context otherwise requires, the following terms as used in 

this Agreement and the Scheduled Amendments shall have the following 
meanings: 

a) „Effective Date“ of this Agreement shall mean the date determined as provided 
in Section 8.02 of this Agreement. 

b) „Ratifying Act“ shall mean the Act of the Althing which gives this Agreement 
the force of law in Iceland as provided in Section 8.02 of this Agreement.
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Article 2 
Amendment of Definitions Used in the Master Agreement and the 

Scheduled Documents 

Section 2.01. The introduetory senience of subseection b) of Seeciion 1.03 of the 
Master Agreement is hereby amended by deleting the words „a rated capacity 

of 120 megawatts“ in the fifth line thereof and inserting in their place the words 
„a rated capacity of 140 megawatts“. 

Section 2.02. Subsection ce) of Section 1.03 of the Master Agreement is hereby 
amended by deleting the words „open-air“ in the first Hne thereof. 

Section 2.03. Subsections f), g), h), and i) of Section 1.03 of the Master Agreement 

are hereby amended to read as follows: 
a) „f) „Second Stage of the Smelter“ shall mean the Smelter as constructed and 

equipped to have a rated capacity of 80 megawatts“. 
b) „„g) „Third Stage of the Smelter“ shall mean the Smelter as constructed and 

equipped to have a rated capacity of 140 megawatts“. 
ce) „„h) „Smelter — First Enlargement“ shall mean that portion of the Smelter 

having a rated capacity of 20 megawatts in excess of the rated capacity of the 
First Stage of the Smelter“. 

d) „i) „Smelter — Second Enlargement“ shall mean that portion of the Smelter 
having a rated capacity of 60 megawatts in excess of the rated capacity of the 
Second Stage of the Smelter“. 

Article 3 

Amendment of Provisions of the Master Agreement Relating to Determination 

of Power Delivery Dates 

Section 3.01. Section 9.03 of the Master Agreement is hereby amended to read as 
follows: 

„Section 9.03. PDD H shall be the date, not earlier than May 1, 1970 and 
(subject to postponement pursnant to the provisions of Section 9.07) not later 
than July, 1970, specified by agreement between Landsvirkjun and ÍSAL or, 
in the absence of such agreement, PDD II is hereby fixed as July 31, 1970 
(subject to postponement pursuant to the provisions of Section 9.07)“. 

Section 3.02. Section 9.04 of the Master Agreement is hereby amended to read as 
follows: 

„Section 9.04. PDD TI shall be the date, not earlier than one year following 
PDD T and (subject to postponement pursuant to the provisions of Section 
9.07) not later than September 1, 1972, specified by agreement between Lands- 
virkjun and ISÁL or, in the absence of such agreement, PDD IT is hereby 
fixed as September 1, 1972 (subject to postponement pursuant to the provisions 
of Section 9.07)“. 

Section 3.03. Section 9.07 of the Master Agreement is hereby amended by deleting 
the words „within two vears prior to the date of PÐD IH or PDD III“ in the 

first and second lines thereof and inserting in their place the words „within 
nine months prior to the date of PÐD HM, or within two vears prior to the date 
of PDD 111“. 

Article 4 
Amendment of Provisions of the Master Agreement Relating to Operations 

Section 10.01 of the Master Agreement is hereby amended by deleting the figures 
„45.000“ and „60.000% in the sixth line thereof and inserting in their place the 

figures „40.000% and „70.000% respectively.
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Article 5 
Amendment of Provisions of the Master Agreement Relating to 

Consolidated Tax 

Section 5.01. Subsections a), b), ec), and d) of Section 25.02 of the Master Agreement 

are hereby amended to read as follows: 

a) „a) from the commencement of operations until the sixth anniver- 
sary of PDÐ 1 (i.e. October 1, 1975) ......02.000000 0. Us $ 12.50“ 

b) „b) from the sixth anniversary of PDD Í until the fifteenth anniver- 
sary of PDÐ Í (i.e. October 1, 1984) .......0000000 00... Us $ 20.00% 

c) „„e) from the fifteenth anniversary of PDÐ T until the fifteenth 
anniversary of PÐDÐ TI (anticipated to be in or prior to July, 
1985) .......0000 ner US $ 26.43% 

d) „„d) from the fiftcenth anniversary of PDD Tí until the fifteenth 

anniversary of PDÐ HI (anticipated to be on or prior to Sept- 
ember 1, 1987) ........2.2.2. 0. Us 3 28.57“ 

Section 5.02. Section 27.01 of the Master Agreement is hereby amended by deleting 
the figure „US 8 200.000% in the sixth line thereof and inserting in its place the 

figure „US $ 235.000%, 
Section 5.03. Section 28.01 of the Master Agreement is hereby amended, firstly, by 

deleting the figure „15.000“ in subsection b) thereof and inserting in its place 
the figure „13.500“, and, secondly, by deleting the figure „20.000% in subsection 
c) thereof and inserting in its place the figure „23.500“. 

Article 6 

Amendment of General Tax and Fiscal Provisions of the Master Agreement 

Section 6.01. Subsection 1) of Section 31.01 of the Master Agreement is hereby 

amended to read as follows: 
„D) A Building License Fee for the Smelter as construected and equipped with 
a raled capacity of 140 megawatts to the Township in the amount of one 
million, five hundred thousand kronur (Kr. 1.500.000), pavable January Í, 
1967, together with the amount of two hundred and fifty thousand kronur 

(Kr. 250.000), payable January 1, 19705. 
Section 6.02. Subsection m) of Seetion 31.01 of the Master Agreement is hereby 

amended to read as follows: 
„m) A Street Paving Charge for the Smelter as constructed and equipped with 
a rated capacity of 140 megawatts to the Township in the amount of three 
million, five hundred thousand kronur (Kr. 3.500.000), payable January 1, 
1967, together with the amount of five hundred and eightyfive thousand 

kronur (Kr. 585.000), payable January 1, 1970“. 

Article 7 
Relation to Amendments of the Scheduled Contracts 

Section 7.01. Concurrently with the signing of this Agreement, the Scheduled Amend- 
ments shall be signed by the parties thereto in the form of Schedules A through 
C hereto. The Government and Alusnisse shall affinm their consent to the 
respective Scheduled Amendments by their several signatures thereunder.
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Section 7.02. The Scheduled Amendments shall each become an integral part of the 
respective Scheduled Documents and Scheduled Contracts and, unless the context 
otherwise requires, any reference to the Scheduled Documents or the Scheduled 
Contracts, or any of them, made in the Master Agreement (as amended hereby) 
or otherwise made hereafter by the Parties hereto or the parties to the Scheduled 
Contracts, shall be deemed to be made to the Scheduled Documents or the 
Scheduled Contracts as amended by the Scheduled Amendments. 

Article 8 
Status of this Agreement and Effective Date 

Section 8.01. This Agreement is made as a supplemental agreement to the Master 
Agreement pursuant to the provisions of Article 51 thereof and shall be deemed 
to be an integral part of the Master Agreement as fully as if it were incorporated 
therein. Except as modified herein or hereby, the provisions of the Master 
Agreement shall not be changed or affected and shall remain in full force and 
effect. Unless the context otherwise requires, any reference to the Master 
Agreement made in the Scheduled Documents or the Scheduled Contracts, or 
any of them, or otherwise made hereafter by the Parties hereto or the parties 
to the Scheduled Contracts shall be deemed to be a reference to the Master 
Agreement as amended by this Agreement. 

Section 8.02. Upon the signing of this Agreement and the Scheduled Amendments 
by the parties hereto and thereto, and upon notice being given as provided in 
Article ó1 of the Master Agreement, this Agreement, with copies of the Scheduled 
Amendments annexed, accompanied by a Law Bill related thereto, shall be 
submitted to the Althing for ratification and approval. Upon ratification and 
the completion of all other legislative requirements, this Agreement shall become 
effective („„Effective Date“) and have the force of law in Iceland as provided 
in the Ratifying Act. 

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement has been signed on behalf of the 
Government and Alusuisse as of the date first above written. 

THE GOVERNMENT OF ICELAND 

By Jóhann Hafstein 

SWISS ALUMINIUM LIMITED 

By Emanuel R. Meyer 

Paul H. Miller 

Gjört í Reykjavík, 6. april 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S)   
Jóhann Hafstein. 
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LÖG 

um hækkun á bótum almannatrygginga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Frá 1. apríl 1970 skulu árlegar fjölskyldubætur samkvæmt 15. gr. laga nr. 

40/1963 vera sem hér segir: 

Með fyrsta barni í fjölskyldu .........00.0000 0... nn... kr. 4 356.00 

Með hverju barni umfram eitt í fjölskyldu ................ — 5632.00 

Frá 1. janúar 1970 skal fæðingarstyrkur samkvæmt 18. gr. laga nr. 40/1963 

vera kr. 11600.00 við hverja fæðingu. Frá sama tíma skulu aðrar bætur samkvæmi 

lögum þessum en fjölskyldubætur og fæðingarstyrkur, eftir því sem við getur átt, 

hækka um 5.2% frá því, sem þær voru á árinu 1969. 

Allar bótafjárhæðir, sem tilgreindar eru Í almannatryggingalögum og gilda eiga 

samkvæmt 2. málsgr. þessarar greinar frá 1. janúar 1970, skulu reiknaðar í heilum 

krónum, og enn fremur skulu allar mánaðarlegar greiðslur reiknaðar í heilum krón- 

um. Skal hálf króna eða stærra brot hækka í heila krónu, en minna brot falla niður. 

2. gr „gr. 

Hækkun mánaðarlegra bóta samkvæmt 1. gr. fyrir fyrsta ársfjórðung 1970 skal 

greidd með bótum aprílmánaðar 1970. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 4. april 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S. 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám. 

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

Þþykki mínu: 

1. gr. 

Við lög nr. 48 7. maí 1946, um gagnfræðanám, bætist: 

VIII. KAFLI 

Framhaldsdeildir. 

65. gr. 
Heimilt er með leyfi menntamálaráðuneytisins að stofna til allt að tveggja ára 

framhaldsdeilda við gagnfræðaskóla, er taki við nemendum að loknu sagnfræða- 
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. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 15. apríl 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 22. = 16. apríl 1970. 

LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja eyðijörðina Krossaland 
í Bæjarhreppi, Austur-Skaftafellssýslu. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Benedikt Egilssyni, bónda, Volaseli, Bæjar- 

hreppi, eyðijörðina Krossaland í sama hreppi. Verð jarðarinnar fer eftir samkomu- 
lagi, ef það næst, ella skal það ákveðið með mati dómkvaddra manna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. april 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson.
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VEGALÖG 

Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 6. gr. laga nr. 24 20. maí 1969, um breyting á 

vegalögum, nr. 71 30. desember 1963, hef látið fella meginmál laga nr. 12 
14. maí 1964, meginmál laga nr. 7 10. apríl 1968 og meginmál hinna fyrst- 
nefndu laga, um breytingu á vegalögum, nr. 71 30. desember 1963, inn í 
vegalög nr. 71 30. desember 1963 og gef þau út svo breytt: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Orðið vegur merkir í lögum þessum akbraut, land og mannvirki, sem að stað- 

aldri eru nauðsynleg, til þess að vegur sé varanlegur, unnt sé að halda honum við 

og hafa af honum sem fyllst not. 
Til vegar teljast því, auk vegstæðis og vegar, vegbekkir, skurðir, sneiðingar, 

fyllingar, ræsi, Öryggisgrindur, biðstæði og umferðarljós. 

Til vega teljast enn fremur brýr, jarðgöng og ferjubryggjur, svo og velrarvegir. 

2. gr. 

Opinber vegur er hver sá vegur, sem ætlaður er almenningi til frjálsrar um- 

ferðar og kostaður er af fé ríkis eða sýsluvegasjóðs. 

3. gr. 
Veghald merkir vegagerð og viðhald vega. 
Veghaldari er sá aðili, er sér að öllu leyti um veghald. 

4. gr. 
Ákvæði laga þessara um vegagerð gilda einnig um breikkun, breytingar og um- 

bætur vega, nema annað sé ákveðið í lögum eða leiði af eðli málsins. 

5. gr. 

Þegar vegagerð er ákveðin samkvæmt mældri veglínu og fé veitt til hennar, 

skulu ákvæði laga þessara taka gildi um vegalagninguna, að svo miklu leyti sem 

við á. 

6. gr. 
Lög þessi gilda ekki um götur í kaupstöðum eða kauptúnum, nema sérstak- 

lega sé ákveðið í lögunum. 

TI. KAFLI 

Um stjórn vegamála og veghald. 

7. gr. 
Ráðherra sá, er fer með samgöngumál, hefur yfirstjórn allra vegamála. Til 

þess að stjórna framkvæmdum í þessum málum skipar forseti Íslands vegamála- 

stjóra, er veitir Vegagerð ríkisins forstöðu, en ráðherra skipar honum verkfræð- 

inga og aðra starfsmenn eftir þörfum, að fengnum tillögum hans.
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8. gr. 
Vegagerð ríkisins er veghaldari allra opinberra vega samkvæmt lögum þessum. 

9. gr. 
Heimilt er Vegagerð ríkisins að fela hlutaðeigandi sveitarstjórn að nokkru 

eða öllu leyti lagningu og viðhald þeirra gatna í borgum, kaupstöðum eða kaup- 
túnum, sem teljast þjóðvegir, samkv. reglugerð, sbr. 30. gr., svo og sýslunefndum 
að annast sýsluvegi á sama hátt. 

Nú er heimild 1. mgr. notuð, og skal þá Vegagerð ríkisins hafa eftirlit með, 
að lagning og viðhald vega þeirra eða galna, sem um er að ræða, sé framkvæmt 
á viðunandi hátt. Sé um vanrækslu að ræða að dómi Vegagerðar ríkisins, skal 
hún gefa sveitarstjórn fyrirmæli um að framkvæma nauðsynlegar umbætur innan 
hæfilegs frests. 

III. KAFLI 

Um vegáætlun. 

10. gr. 
Vegamálastjóri semur tillögur að vegáætlun fyrir þjóðvegi, aðalfjallvegi og 

aðra fjallvegi til fjögurra ára í senn til leiðbeiningar um skiptingu þess fjár, sem 
til ráðstöfunar er hverju sinni til vegagerðar. Skal áætlunin annars vegar gera grein 
fyrir þeim framkvæmdum, sem fyrirhugaðar eru á tímabilinu, en hins vegar þeirri 
fjáröflun, sem gert er ráð fyrir vegna þeirra. 

11. gr. 
Í vegáætlun skulu taldir allir þjóðvegir, svo og nýbyggingar þjóðvega á þeim 

tíma, sem áætluninni er ætlað að gilda. Enn fremur áætlaður kostnaður við vega- 
viðhald og annar kostnaður Vegagerðar ríkisins á sama tímabili. 

Í vegáætlun um nýbyggingar skal vera sundurliðuð áætlun um heildarkostnað 
hvers mannvirkis, kostnað þess á öllu áætlunartímabilinu og á hverju ári þess. 

12. gr. 
Í vegáætlun skal þjóðvegum skipað í flokka eftir þeim reglum, sem hér fara 

á eftir: 

Hraðbraut A: Vegur, þar sem innan 20 ára má búast við yfir 10 þúsund bifreiða 
umferð á dag yfir sumarmánuðina. Skal stefnt að fjórfaldri ak- 
braut með varanlegu slitlagi. 

Hraðbraut B: Vegur, þar sem innan 10 ára má búast við 1000—-10000 bifreiða um- 
ferð á dag yfir sumarmánuðina. Skal stefnt að tvöfaldri akbraut 
með varanlegu slitlagi. 

Þjóðbraut: Vegur, sem nær til 1000 íbúa svæðis. Skal stefnt að malarvegi með 
tvöfaldri akbraut. 

Landsbraut: Vegur, sem er minnst 2 km langur frá vegamótum og nær a. m. k. til 
þriggja býla, þannig að hann nái að þriðja býli frá vegarenda. Víkja 
skal frá þessari reglu, ef um er að ræða veg að kauptúni. Sömuleiðis 
má þar, sem aðalfjallvegur liggur upp úr byggð, telja landsbraut að 
innsta býli. 

j 13. gr. 
Í reglugerð skulu settar reglur um gerð þjóðvega í hverjum flokki, svo sem 

um breidd vega, fjarlægð skurða og girðinga, burðarþol og önnur tæknileg efni.
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14. gr. 

Leggja skal fyrir sameinað Alþingi tillögu til þingsályktunar um vegáætlun 

samkv. 10. gr. samtímis frv. til fjárlaga. Sama gildir um tillögur til þingsályktunar 

um endurskoðun vegáætlunar, sbr. 15. gr. 
Vegáætlun öðlast gildi, þegar Alþingi hefur samþykkt hana. 

15. gr. 

Í upphafi hvers reglulegs Alþingis skal ráðherra leggja fyrir þingið skýrslu 

um framkvæmd vegáætlunar. 
Ráðherra skal hlutast til um, að endurskoðun áætlunarinnar fari fram á Al- 

þingi á tveggja ára fresti. 

16. gr. 

Heimilt skal ráðherra að ákveða, að fengnum meðmælum vegamálastjóra, að 

ráðizt skuli í framkvæmdir, sem ekki er gert ráð fyrir í vegáætlun, ef til hefur 

komið tjón á vegum, t. d. vegna vatnavaxta, eldgosa eða annarra náttúruhamfara. 

17. gr. 

Vegamálastjóri semur í samráði við sýslunefndir framkvæmdaáætlun fyrir sýslu- 

vegi, til fjögurra ára í senn, og skal sú áætlun endurskoðuð, er hún hefur gilt 

í tvö ár. 
Sýsluvegaáætlun öðlast gildi, er sýslunefnd hefur samþykkt, og samgöngumála- 

ráðherra staðfest hana. 

18. gr. 
Ákvæði þessa kafla gilda, eftir því sem við getur átt, um sýsluvegi. 

IV. KAFLI 

Um sýsluvegi. 

19. gr. 

Í hverri sýslu skal vera sýsluvegasjóður. Sýslunefndir gera samþykktir fyrir 

sýsluvegasjóði, og öðlast þær gildi, er ráðherra hefur staðfest þær. 

Í sýsluvegasjóðssamþykkt skulu sýsluvegir taldir upp. 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 beitilanda. 

a
e
 

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. 

20. gr. 
Kostnaður við lagningu og viðhald sýsluvega greiðist af fé sýsluvegasjóðs, sbr. 

þó 52. gr. 

21. gr. 
Hvert hreppsfélag greiðir árlega í sýsluvegasjóð sem samsvarar andvirði þriggja 

dagvinnustunda fyrir hvern íbúa, miðað við kaupgjald í almennri verkamannavinnu
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hjá Vegagerð ríkisins 1. desember hið næsta ár, áður en gjaldið er lagt á. Ákveður 
sýslumaður gjald hvers hrepps og tilkynnir oddvita fyrir 1. marz. Skal það greitt 
í einu lagi úr sveitarsjóði, eigi síðar en á næsta manntalsþingi. 

22. gr. 
Hreppsnefnd jafnar þeirri upphæð, sem hreppi ber að greiða Í sýsluvegasjóð 

samkvæmt 21. gr., niður eftir sömu reglum og öðrum útgjöldum hreppsins. 

23. gr. 
Nú á einhver fasteign í hreppi eða kauptúni, aðra en jörð í fastri ábúð eða 

Jarðarhluta, en er þar þó ekki útsvarsskyldur eða greiðir þar ekki útsvar eftir 
sömu reglum og aðrir íbúar hreppsins, og skal hann þá greiða vegaskatt af eign 
sinni Í sýsluvegasjóð. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi. 

Vegaskattur skal nema 6 af þúsundi af virðingarverði mannvirkja, en 12 af 
þúsundi af virðingarverði landa og lóða, hvort tveggja miðað við fasteignamat. 

Gjald þetta hefur lögtaksrétt. 

24. gr. 
Undanskildar vegaskatti samkvæmt 23. gr. eru allar kirkjur, skólahús, sjúkra- 

hús, þinghús, félagsheimili og vitar. Ráðherra er heimilt, eftir tillögum sýslunefndar, 
að ákveða, að eyjar, sem eru sjálfstæð hreppsfélög, greiði ekki framlag til sýslu- 
vegasjóðs, enda annist hreppsfélagið sjálft um vegakerfi sitt að öllu leyti. 

25. gr. 
Nú gerir sýsluvegaáætlun ekki ráð fyrir framkvæmdum eða innstæða í sýslu- 

vegasjóði nægir til framkvæmda og viðhalds næsta ár, að dómi sýslunefndar, og 
skulu þá tekjur sýsluvegasjóðs það ár renna til þjóðvega í viðkomandi sýslu, eftir 
ákvörðun sýslunefndar. 

26. gr. 
Í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skal helmingur sýsluvegasjóðs- 

gjalda renna í sveitarsjóð, ef hreppsfélagið ver til vega- eða gatnagerðar innan 
hrepps á því ári a. m. k. jafnmiklu fé úr sveitarsjóði. 

21. gr. 
Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikningur 

undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþykktar, og gilda þar um sömu 
reglur sem um sýslusjóðsreikninginn. Sýslunefnd semur tillögur um sýsluvega- 
áætlun samkvæmt ákvörðun 17. gr. Sýslunefnd semur einnig árlega áætlun um 
tekjur sýsluvegasjóðs yfirstandandi ár, svo og áætlun um útgjöld sýsluvegasjóðs, 
með hliðsjón af staðfestri sýsluvegaáætlun. 

Framangreindar áætlanir, svo og reikning sýsluvegasjóðs, skal oddviti sýslu- 
nefndar senda vegamálastjóra að loknum sýslufundi. 

28. gr. 
Af tekjum vegamála skv. XIV. kafla laga þessara skal árlega veita til sýslu- 

vega upphæð, sem sé eigi lægri en tvöföld heildarupphæð innheimtra sýsluvega- 
sjóðsgjalda um allt land næsta ár á undan því ári, er fjárlög eru samin. 

Vegamálastjóri annast skiptingu á framlagi ríkissjóðs samkv. 1. mgr. eftir 
reglugerð, sem ráðherra setur. Skal framlag til sýslu aldrei vera lægra en helm- 
ingur þess, er hún lagði til sýsluvegasjóðs það ár, sem ríkisframlagið miðast við. 
Að öðru leyti skal við skiptingu ríkisframlags aðallega miða við notkun og lengd



16. apríl 1970. 249 Nr. 23. 

þeirra sýsluvega í hverri sýslu, sem falla undir a—e-lið 19. gr., en jafnframt skal 

þó höfð hliðsjón af því, hve mikill hluli þeirra vega er lagður, ruddur eða ekki 

akfær. 

V. KAFLI 

Um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum. 

29. gr. 

Í kaupstöðum skulu götur og vegir lagðir þar sem ákveðið er í skipulagsupp- 

drætti. Í kauptúnum gildir sama, ef skipulagsuppdráttur hefur verið gerður, ella 

ákveður hreppsnend, hvar götur og vegir skuli liggja innan kauptúnsins. 

Sveitarstjórn ákveður um gerð gatna og vega. 

30. gr. 

Ráðherra ákveður með reglugerð, að fengnum tillögum vegamálastjóra, að svo 

miklu leyti sem vegáætlun mælir ekki fyrir um, hvaða vegir í kaupstöðum og kaup- 

túnum, sem hafa 300 íbúa eða fleiri, skuli teljast þjóðvegir. Við samningu til- 

lagna sinna skal vegamálastjóri leita álits hlutaðeigandi sveitarstjórnar og skipu- 

lagsnefndar ríkisins. 
Við ákvörðun á því, hvaða vegir skuli teljast þjóðvegir samkvæmt þessum kafla, 

skal miðað við eftirfarandi: 

1) Eðlilegt samhengi vegakerfisins sé ekki rofið. 

2) Um sé að ræða helztu umferðarleið um viðkomandi byggðarlag, sé um margar 

leiðir að velja. 
3) Greið leið fáist að þeim stöðum byggðarlagsins, sem mikilvægastir eru fyrir at- 

hafnalíf staðarins, ef vegurinn endar þar. 

31. gr. 

Áður en vegagerð hefst, skal sveitarstjórn láta gera tæknilega og fjárhagslega 

áætlun um verkið, og er hún háð samþykki vegamálastjóra. 

32. gr. 

Árlega skal veita ákveðna fjárhæð til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og 

kauptúnum, sem hafa 300 íbúa eða fleiri, og skal skipting fjárins fara eftir íbúa- 

fjölda. Skal árlegt framlag vera 12% af hundraði af heildartekjum vegamála það 

ár samkv. XIV. kafla laga þessara. Ráðherra er þó heimilt að undanskilja tekjur 

vegamála, sem varið er til framkvæmda við hraðbrautir. 

Nú hefur verið ákveðið í reglugerð, hvaða götur teljist þjóðvegir innan kaup- 

staða eða kauptúna, og skal þá hluta viðkomandi sveitarfélags samkv. 1. mgr. ein- 

göngu varið til lagningar þeirra og viðhalds. 

Greiða má af hluta sveitarfélags kostnað vegna kaupa á fasteignum í þágu þjóð- 

vegar samkv. þessum kafla laganna. 
Kostnað við holræsi, færslur á leiðslum, gangstéttir, umferðarljós, sölulýsingu 

og því um líkt greiðir hlutaðeigandi sveitarfélag. 
Þegar lagningu vega samkv. 2. mgr. er lokið að dómi vegamálastjóra, skal 

sveitarstjórn verja sínum hluta fjárframlags samkv. 1. mgr. að frádregnum við- 

haldskostnaði þjóðveganna, til annarrar varanlegrar gatnagerðar. 

ðð. gr. 

Vegagerð ríkisins lítur eftir viðhaldi þjóðvega samkvæmt þessum kafla. 

Nú telur vegagerðin, að viðhald þjóðvegar sé vanrækt, og ekki fæst úr því 

bætt, og getur þá vegagerðin látið framkvæma nauðsynlegt viðhald, sem kostað 

skal af ríkisframlagi til byggðarlagsins.
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34. gr. 
Af heildarframlagi því, sem veitt er til lagningar þjóðvega í kaupstöðum og 

kauptúnum samkv. 32. gr., skal árlega halda eftir 10 af hundraði, og skal því fé 
ráðstafað eftir tillögu vegamálastjóra til að flýta framkvæmdum þar sem sem sérstök 
ástæða þykir til að ljúka ákveðnum áfanga, eða til að stuðla að hagkvæmari vinnu- 
brögðum. 

3ð. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um eftirlit með því, að fé því, sem 

sveitarfélögum er veitt samkv. 32. gr., sé varið á þann hátt, sem lögin gera ráð fyrir. 

36. gr. 
Kostnaður við vegagerð og vegaviðhald, annarra vega en þjóðvega, í kaup- 

stöðum, greiðist úr bæjarsjóði, en í kauptúnum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, 
úr sveitarsjóði. 

VI. KAFLI 

Um einkavegi. 

37. gr. 
Einkavegir eru þeir vegir, sem ekki teljast þjóðvegir, sýsluvegir eða fjallvegir, 

liggja utan skipulagsskyldra svæða og eru kostaðir af einstaklingum, fyrirtækjum 
eða opinberum aðilum. 

38. gr. 
Ráðherra getur, að fengnum tillögum vegamálastjóra, heimilað eignarnám lands 

til lagningar tiltekinna einkavega, enda komi fullar bætur fyrir. Bætur skulu á- 
kveðnar samkvæmt reglum X. kafla. 

Ráðherra getur bundið eignarnámsheimild fyrir einkavegi samkv. 1. mgr. viss- 
um skilyrðum, svo sem um gerð og frágang vegarins, umferðarrétt um hann, við- 
hald og tengingar við opinbera vegi. 

39. gr. 
Ríkissjóður ábyrgist greiðslu bóta samkv. 38. gr., en getur krafið þann, sem 

bætur á að greiða, um tryggingar, sem gildar eru metnar, þar á meðal fyrir mats- 
kostnaði. 

40. gr. 
Þegar einkavegur er notaður sem umferðarleið að fleiri eignum en einni, eru 

allir eigendurnir skyldir að halda veginum við, í hlutfalli við not þeirra af honum. 
Ákvæði þetta breytir í engu áunnum réttindum eða ákvörðunum um viðhald veg- 
arins. Viðhaldsskyldu geta eigendur uppfyllt með því að láta í té efni eða vinnu eða 
með fjárframlögum. 

Það er hér hefur verið ákveðið um viðhald einkavega, skal við sömu að- 
stæður gilda um endurbætur og endurbyggingu vegar. 

41. gr. 
Nú verða þeir, sem einkaveg nota, ekki á eitt sáttir um, hverjir hafi rétt til nota 

af veginum eða um greiðslu viðhaldskostnaðar, og getur þá hver þeirra krafizt 
mats samkvæmt reglum 60. gr. 

Þegar % þeirra, sem afnotarétt hafa af veginum, eru sammála um, hvernig 
mæta skuli sameiginlegum útgjöldum, eru þær ákvarðanir bindandi fyrir hina, þar 
á meðal að kostnaður skuli að einhverju eða öllu leyti greiðast af umferðargjaldi.
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Þegar skipting kostnaðar hefur verið ákveðin með samkomulagi eða mati, 

getur endurskoðun ekki farið fram, fyrr en liðin eru 5 ár frá síðustu ákvörðun, 

nema rétthafar séu sammála um annað. 
Útgjöldum, sem einn eða fleiri rétthafar hafa haft af viðhaldi og ekki hefur 

verið skipt, er ekki hægt að krefjast skipt með matsgjörð, eftir að liðin eru 3 ár 

frá því að stofnað var til þeirra. 

42. gr. 

Meiri hluti rétthafa getur ákveðið, að rétthafar velji stjórn eða eftirlitsmann 

með veginum, til þriggja ára í senn. 
Stjórn vegarins eða eftirlitsmaður skal sjá um, að viðhaldsskyldu sé fullnægt, 

eins og til er tekið í mati eða samkomulagi, og sker úr ágreiningi í því sambandi. 

Stjórn eða eftirlitsmaður getur bannað umferð um veginn til að forða veginum 

frá skemmdum. Vanræki einhver, sem til þess er skyldur, að halda veginum við 

að sínum hluta, getur stjórnin látið framkvæma viðhald á hans kostnað. 

43. gr. 

Einkavegir, sem opnir eru fyrir almenna umferð, eru háðir eftirliti Vega- 

gerðar ríkisins, bæði að því er varðar gerð og viðhald. Virðist vegagerðinni vegi 

áfátt í því efni, þannig að hætta geti stafað af, skal tafarlaust tilkynna það við- 

komandi lögeglustjóra og gera tillögur til úrbóta. Lögreglustjóri getur skyldað 

eiganda að framkvæma úrbætur og stöðvað vegagerð eða bannað umferð um veg- 

inn, þar til bót hefur verið á ráðin. 

VII. KAFLI 

Um fjallvegi, ferjuhald, sæluhús o. fil. 

44. gr. 
Fjallvegir eru þeir vegir yfir fjöll og heiðar, sem vegamálastjóri ákveður og 

eigi teljast til neins annars vegaflokks. 

Fjallvegir, sem tengja saman landshluta, nefnast aðalfjallvegir og skulu taldir 

sérstaklega í vegáætlun samkv. 10. gr. 

45. gr. 
Kostnaður við fjallvegi greiðist úr ríkissjóði, samkvæmt vegáætlun. 

46. gr. 
Vegagerð ríkisins skal aðstoða nýbýlastjórn við lagningu nýbýlavega og sam- 

tök hestamanna við gerð reiðvega, enda sé kostnaður greiddur af sérstakri fjár- 

veitingu í fjárlögum, samkv. vegáætlun eða á annan hátt. 

47. gr. 
Kostnað við bifreiðaferjur til flutnings yfir vötn eða firði og við lendingar- 

bætur og bryggjur í sambandi við þær er heimilt að greiða úr ríkissjóði og telja 

með öðrum kostnaði vegamála. 

48. gr. 
Lögferjuskylda skal vera hin sama og nú er. Sýslunefndir hafa eftirlit með 

því, hver í sinni sýslu, að lögferjumenn haldi lögferjum vel við og gæti skyldu 
sinnar að öðru leyti, eftir nánari reglum, sem sýslunefnd setur á hverjum stað. 

Ekki má sýslunefnd hækka lögferjugjöld né afnema lögferju, nema með sam- 

þykki vegamálastjóra. 
A32
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Nú samþykkir sýslunefnd að lækka lögferjugjöld, en lögferjumaður vill ekki 
hlíta samþykkt sýslunefndar, og skal þá málinu skotið til úrskurðar vegamála- 
stjóra. 

49. gr. 
Nú vill sýslunefnd setja lögferju þar sem ekki var lögferja áður, og skulu þá 

taka við henni landeigandi og ábúandi, en geta krafizt þess, að ferjan sé lögð þeim 
til í upphafi. Ferjugjöld skulu, ef samkomulag næst ekki, ákveðin af óvilhöllum, 
dómkvöddum mönnum. 

50. gr. 

Nú verða ábúendaskipti á býli því, er lögferja fylgir, og má viðtakandi þá krefj- 
ast þess, að honum sé metið álag á ferjuna. 

51. gr. 
Sæluhús skal gera á fjallvegum og annars staðar þar, er þurfa þykir, og telst 

kostnaður við byggingu þeirra með vegagerðarkostnaði, en kostnaður við viðhald 
þeirra og rekstur með viðhaldskostnaði. 

VIII. KAFLI 

Um greiðslu brúargerðarkostnaðar á sýslu-, einka- og fjallvegum. 

52. gr. 
Kostnaður við brýr á sýsluvegum greiðist þannig: 

1) Kostnaður við brýr styttri en 4 m telst með vegagerðarkostnaði. 
2) Kostnað við brýr yfir 4—10 m haf má greiða úr ríkissjóði að 74 hluta og úr 

sýsluvegasjóði að % hlutum. 
3) Kostnað við brýr yfir 10 m haf eða lengra má greiða að fullu úr ríkissjóði. 
4) Kostnað við viðhald brúa á sýsluvegum skal telja með viðhaldskostnaði sýslu- 

vega. 

öð. gr. 
Kostnað við brýr á einkavegum yfir 4 m haf og lengra má greiða allt að hálfu 

úr ríkissjóði, gegn framlagi frá hlutaðeigendum að öðru leyti. 

öd. gr. 
Kostnað við brýr á fjallvegum má greiða að öllu leyti úr ríkissjóði. 

IX. KAFLI 

Um bráðabirgðaafnot lands. 

59. gr. 
Vegagerð ríkisins er heimilt að framkvæma rannsóknir og byrjunarathuganir, 

sem nauðsynlegar eru við undirbúning vegagerðar, á hvaða landi sem er. Merki, 
hæla, vörður eða því líkt, sem vegagerðin hefur sett til að marka mælda veglínu, 
má ekki nema burt án leyfis hennar. Leit að efni til vegagerðar má vegagerðin gera 
hvar sem vera skal. 

56. gr. 
Vegagerð ríkisins eru heimil afnot lands fyrir geymslu efnis og fyrir bæki- 

stöðvar vinnuflokka við lagningu eða viðhald vegar.
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ð7. gr. 

Skylt er landeiganda að leyfa, að vatni, sem veita þarf frá vegi, sé gerð framrás 

um land hans. 
Til framkvæmdar vetrarviðhaldi má vegagerðin ryðja snjó af vegi út fyrir 

veginn, ef með þarf. 

58. gr. 

Um bætur fyrir bráðabirgðaafnot lands fer eftir ákvæðum X. kafla, eftir því 

sem við á. 

X. KAFLI 

Um eignarnám, jarðrask, átroðning o. fl. 

59. gr. 

Hver landeigandi er skyldur til að láta af hendi land það, er þarf undir vegi 

eða til breytingar eða breikkunar eða viðhalds vegum, svo og leyfa, að efni til 

vega sé tekið í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, enda komi 

fullar bætur fyrir. Bætur fyrir jarðrask og eignarnám á óyrktu landi skulu því að- 

eins greiddar, að þeirra sé krafizt og álitið verði, að landeigandi hafi beðið skaða 

við það. 
Bætur fyrir jarðrask og eignarnám vegna vegar teljast með kostnaði vegarins. 

Veghaldari skal jafnan leitast við að Valda sem minnstum spjöllum á gróðri 

við vegagerð og græða upp sár, sem myndast á grónu landi við vegaframkvæmdir. 

60. gr. 
Bætur fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning þann, er nýr vegur kann að hafa 

í för með sér, má ákveða eftir samkomulagi milli landeiganda og umboðsmanns 

þeirra, sem bætur eiga að greiða. Nú næst ekki samkomulag, og skal þá ákveða 

bætur með mati tveggja dómkvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðilum. 

Kostnað við matið greiðir landeigandi, ef upphæð sú, er honum er metin, er nær 

því, sem honum hefur verið boðið, en því, sem hann hefur krafizt, ella telst kostn- 

aðurinn við matið með skaðabótakostnaðinum. 
Nú vill annar hvor málsaðili eigi una mati, og getur hann þá krafizt yfirmats, 

en gera skal hann það innan mánaðar frá því matsgerð er lokið. Yfirmat skal fram- 

kvæmt af þremur dómkvöddum mönnum. 

Gl. gr. 
Mat skal fara fram á vettvangi, þá er jörð er snjólaus. Við matið skal taka til- 

lit til árlegs afrakstrar af landi því, er um ræðir, svo og til þess, hvort girðingar 
þurfi að flytja eða nýjar að setja, og athuga vandlega allt það, er getur haft áhrif 
á verðmæti þess, er meta skal. Sérstaklega skal taka tillit til þess, ef ætla má, að 
land hækki í verði við vegagerðina. Nú leggst eldri stígur eða vegur niður við lagn- 
ingu nýs vegar og fellur til landeiganda, og skal þá við matsgerðina meta sérstak- 
lega hið gamla vegarstæði eða götulroðninga og draga frá upphæð þeirri, er land- 
eiganda er metin fyrir eignarnám lands fyrir hinn nýja veg eða jarðrask, er leiðir 

af lagningu hans. Bætur fyrir átroðning skal eigi meta í slíkum tilfellum, nema 
sannað verði, að meiri átroðningur stafi af hinum nýja vegi en af hinum eldri vegi 

eða stig. 

62. gr. 
Landeigandi á bætur allar fyrir eignarnám, jarðrask og átroðning, en sé jörð 

leigð öðrum, greiði landeigandi honum o af hundr aði árlega af skaðabótaupphæð-



Nr. 23. 254 16. apríl 1970. 

inni, meðan leigusamningur sá er í gildi, sem var, þegar bæturnar voru ákveðnar. 
Ábúandi á þó bætur fyrir skemmdir á mannvirkjum þeim, sem eru hans eign, og 
skal meta þær sérstaklega. 

63. gr. 
Skaðabóta, er af vegagerð eða vegaviðhaldi leiðir, skal krefjast innan árs frá 

því er verk það var unnið, sem skaðanum olli, ella fellur réttur til skaðabóta niður. 

KI. KAFLI 

Um viðhald og reglur fyrir umferð á opinberum vegum. 

64. gr. 
Þegar vegur er fullgerður eða almenn umferð hefur verið leyfð um hann, 

skal honum haldið við, eftir því, sem aðstæður leyfa, þannig að hann gegni sem bezt 
hlutverki sínu. 

65. gr. 
Vegagerðin skal, svo fljótt sem við verður komið, eftir að hún hefur fengið 

vitneskju um vegaskemmdir, sem hættulegar eru umferð, láta sera við þær eða 
merkja hina hættulegu staði, þar til viðgerð hefur farið fram. 

Vegagerð ríkisins er ekki ábyrg fyrir tjóni, sem hljótast kann af slysum á 
opinberum vegum, nema um sé að ræða stórkostlegt gáleysi af hendi starfsmanna 
hennar og sannað sé, að slysi hefði ekki orðið afstýrt, þótt ökumaður hefði sýnt 
ýtrustu varkárni. 

66. gr. 
Nú þykir ástæða til að halda vegi akfærum með snjómokstri, og skal þá 

telja þann kostnað með öðru viðhaldi vegarins. Heimilt er vegamálastjóra að 
binda slíkt vetrarviðhald því skilyrði, að allur slíkur kostnaður eða nokkur hluti 
hans verði endurgreiddur með framlagi úr héraði, sé um þjóðveg að ræða. Sömu 
heimild hefur sýslunefnd, að því er sýsluvegi snertir. 

67. gr. 
Vegamálastjóri getur sett þær reglur fyrir umferð, sem nauðsynlegar eru, 

til þess að girða fyrir skemmdir á vegum eða til þess að greiða fyrir umferð, svo 
sem um hámarksþunga Þifreiða, er fara mega um ákveðna vegarkafla. 

Vegamálastjóri getur enn fremur bannað umferð ökutækja þann tíma árs, sem 
hættast er við skemmdum á vegum. Einnig getur vegamálastjóri bannað alla um- 
ferð ökutækja um vegi, sem hættulegir eru vegna skemmda eða af öðrum slíkum 
orsökum, þar til viðgerð er lokið. 

XII. KAFLI 

Um öryggi vega o. fl. 

68. gr. 
Heimilt er vegamálastjóra að banna, að hús verði reist eða önnur mannvirki 

gerð innan marka fyrirhugaðs vegar, sem mælt hefur verið fyrir og markað. Má 
slíkt bann vera í gildi í allt að 3 árum hverju sinni. 

69. gr. 
Byggingar, leiðslur eða önnur mannvirki, föst eða laus, má ekki slaðsetja, nema 

leyfi vegamálastjóra komi til, nær vegi en 15 m frá miðlínu landsbrauta, 20 m frá 
miðlínu þjóðbrauta og 30 m frá miðlínu hraðbrauta. Verði ágreiningur um, hvar
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miðlína vegar muni verða, sker vegamálastjóri úr. Þar sem þjóðvegur liggur um 

skipulagt svæði, skal fjarlægð bygginga frá vegi ákveðin í samræmi við skipulag. 

Vörupalla eða vöruskýli vegna mjólkurflutninga skal heimilt að setja nær 

vegi en um getur í 1. mgr., þó ekki nær en svo, að bifreið geti staðnæmzt við skýlið 

utan akbrautar. 

Loftlinur má ekki strengja yfir veg, nema lægsti hluti línu sé a. m. k. 5 metra 

frá yfirborði vegar. 

70. gr. 

Vegamálastjóri getur ákveðið, að fjarlægð mannvirkja frá vegi, samkvæmt 69. gr., 

skuli aukin. Enn fremur getur vegamálastjóri leyft, að fjarlægð verði minnkuð á til- 

teknum köflum, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda sé ekki um varanleg mann- 

virki að ræða, en slík leyfi eru þó ætíð afturkallanleg. 

T1. gr. 

Óheimilt er að reisa mannvirki, nema með leyfi vegamálasljóra, við vegamót á 

svæði, sem takmarkast af beinum línum milli punkta á miðlínu vega 40 m frá 

skurðpunkti þeirra. Vegamálastjóri getur, ef sérstaklega stendur á, fært út mörk þessi, 

allt að 150 m. 
72. gr. 

Óheimilt er að grafa framræsluskurði nær vegi en 15 m frá vegmiðju lands- 

brautar eða þjóðbrautar og 30 m frá miðju hraðbrautar. Einnig er óheimilt að leggja 

uppgröft úr skurðum að vegi, nema að fengnu leyfi vegagerðarinnar. 

13. gr. 

Óheimilt er að gera skurði eða önnur mannvirki, sem aukið gela vatnsrennsli 

í vegskurðum, án leyfis vegagerðarinnar. Enn fremur er óheimilt að leiða holræsi 

úr íbúðarhúsum, verksmiðjum eða þess háttar í vegskurði. Bannað er og að kasta 

sorpi eða hvers konar úrgangi á vegi, í vegskurði eða svo nærri vegum, að til lýta 

sé eða óþæginda. 

TA. gr. 

Girðingar má ekki setja nær vegi en ákveðið er í reglugerð samkvæmt 13. gr. 

laga þessara. 
75. gr. 

Um grjótgarða, torfgarða og skíðgarða gilda ákvæði 69. gr. 

16. gr. 

Enginn má gera girðingu yfir veg með hliði á veginum án leyfis vegamála- 

stjóra, nema um einkaveg sé að ræða. Sama bann gildir þar sem mælt og markað 

hefur verið fyrir vegi, enda hafi vegamálastjóri tilkynnt jarðarábúanda, hvar mælt 

hefur verið. 
71. gr. 

Nú er leyft að gera girðingu yfir veg með hliði á veginum, og skal þá grind 

vera í hliðinu, að minnsta kosti 4 metrar á breidd, þannig gerð, að hún haldist opin 

af sjálfu sér, meðan ekið er um hliðið. Skylt er vegfarendum að loka hliðinu á 

eftir sér. 
Vegamálastjóra er heimilt að afturkalla með eins árs fyrirvara sefið leyfi til 

þess að gera girðingu yfir veg með hliði á veginum. 

78. gr. 

Skylt er að halda við girðingum, svo að aldrei geti þær hindrað eða bagað um- 

ferð um veginn. Þyki þessa ekki gætt, er vegagerðinni heimilt að framkvæma við- 

gerð á kostnað þess, sem að réttu ber að halda girðingunni við.
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Vegagerðinni er heimilt að flytja girðingar og fjarlægja tré og annan gróður, ef 
nauðsyn ber til af öryggisástæðum eða til framkvæmdar viðhaldi, svo sem snjó- 
mokstri. 

79. gr. 
Nú liggur vegur, stígur eða götutroðningur yfir land manns og telst eigi til 

neins vegflokks, og er landeiganda þá heimilt að gera girðingu yfir þann veg, með 
hliði á veginum, en eigi má hann læsa hliðinu né með öðru móti hindra umferð 
um þann veg, nema sveitarstjórn leyfi. 

Ákvörðun sveitarstjórnar, samkv. 1. mgr., má leggja undir úrskurð vegamála- 
stjóra. 

80. gr. 
Nú er lagður vegur gegnum land manns, og á hann þá rétt á að fá óhindraðan 

aðgang að veginum, a. m. k. á einum stað frá landareign sinni. Skal í því skyni gera 
fláa í veginn, ef hann er upphleyptur eða niðurgrafinn, og skal hallinn á fláanum 
eigi meiri en 1:8, svo og brú á skurðinn, ef nokkur er fram með veginum, að minnsta 
kosti 3 metra breiða. Landeigandi skal birta Vegagerðinni kröfu sína í þessu efni, 
áður en vegurinn er fullgerður á þeim stað, sem hann vill hafa aðgang að, og skal að- 
Sangur gerður þar eða svo nálægt, sem kostur er á. Telst kostnaður við það verk 
með öðrum vegagerðarkostnaði. 

Nú birtir landeigandi vegagerðinni eigi kröfu sína um aðgang að veginum í 
tæka tíð, og skal hann þá gera aðganginn á sinn kostnað, svo og ef hann vill hafa 
aðgang frá fleiri stöðum í landi sínu en þeim eina, sbr. þó 81. gr. 

Ákvæði þessarar greinar gilda þó ekki um hraðbrautir. 

81. gr. 
Óheimilt er að tengja einkavegi þjóðvegum, nema leyfi vegamálastjóra komi til. 

XTlT. KAFLI 

Um skemmdir á mannvirkjum o. fl. 

82. gr. 
Enginn má stífla skurði meðfram vegi eða ræsi gegnum veg eða gera neitt 

það, er hindrað getur eða aukið eðlilegt vatnsrennsli gegnum veg eða frá vegi, eða 
veita vatni á veg. 

83. gr. 
Enginn má skemma nein mannvirki, sem til vegarins teljast, svo sem brýr, 

ferjur, háskamerki eða önnur leiðbeininsarmerki, vörður eða sæluhús. 
Skemmist eitthvert slíkt mannvirki við árekstur bifreiðar, er bÞifreiðarstjóra 

skylt að tilkynna það þegar vegamálastjóra eða umsjónarmanni vegarins eða lög- 
reglustjóra. Skal sá, er valdið hefur árekstrinum, skyldur að bæta áorðnar 
skemmdir. 

84. gr. 
Hver sá, sem notar sæluhús, skal ganga þriflega um það, fara gætilega með 

eld, eldfæri og önnur tæki, er þar kunna að vera, ganga frá hverju á sínum stað 
og loka dyrum, svo að ekki nái að fenna inn. Skylt er hverjum, sem verður var 
við, að brotið hafi verið á móti þessu, að tilkynna það tafarlaust umsjónarmanni 
sæluhússins eða lögreglustjóra.



16. apríl 1970. 257 Nr.. 23. 

XIV. KAFLI 

Um fjáröflun til vega- og gatnagerðar o. fl. 

85. gr. 

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. 

80. gr. 

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

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

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

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

lög þessi öðlast gildi, eftir reglum 92. gr. 

87. gr. 

Árlega skal greiða þungaskatt sem hér segir: 

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

þunga þeirra. 

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

kg að eigin þunga greiðast kr. 14 500.00. 

Fyrir bifreiðar 2001 kg og þyngri greiðast kr. 14500.00 og auk þess kr. 

500.00 fyrir hver. full 100 kg umfram 2000 kg. 

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

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

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

þungaskatts sérstakt gjald fyrir hvern ekinn kílómetra samkvæmt ökumæli. 

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

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

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

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

Verði ágreiningur um gerð bifreiðar, sker fjármálaráðherra úr. 

88. gr. 

Undanþegnar gjaldi samkvæmt 87. gr. eru eftirtaldar bifreiðar: 

Skólabifreiðar. 
Bifreiðar erlendra sendisveita og erlendra ræðismanna, ef þeir eru eigi íslenzkir 

ríkisborgarar. 
Slökkvibifeiðar. 
Sjúkrabifreiðar. 
Snjóbifreiðar. 
Vagnar, sem renna á spori. 

Eigendur jeppabifreiða eiga rétt á endurgreiðslu skatts samkv. a- og b-liðum 

87. gr., ef þeir sanna með vottorðum frá hlutaðeigandi skattstjóra eða umboðs- 

manni hans, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð, er fjármálaráðherra setur, 

að bifreiðarnar hafi verið notaðar næstliðið ár að mestu eða öllu leyti við fram- 

leiðslu- og jarðyrkjustörf. 
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89. gr. 

Til greiðslu kostnaðar samkvæmt lögum þessum skal, auk þeirra gjalda, sem 

um getur í 85—87. gr., veita árlega sérstakt framlag á fjárlögum.
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90. gr. 
Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um innheimtu gjalda sam- 

kvæmt 85—87. gr. 
Heimilt er að ákveða með reglugerð, að innflytjendur fái gjaldfrest á greiðslu 

innflutningsgjalds af benzíni, er miðist við sölu birgða. 

91. gr. 
Gjalddagi skatts þess, sem um ræðir í 87. gr., er Í. janúar árlega, en eindagi 

1. april, þó 15. maí árið 1964 og skal skatturinn innheimtast fyrir hvert ár þar 
sem bifreið er skrásett. Skattskyldan telst frá afhendingu skrásetningarmerkis, ef 
um nýskrásetta bifreið er að ræða, en ella frá 1. janúar það ár, sem skattur er 
greiddur, og gildir það einnig um árið 1964. Skatturinn telst fyrir heila mánuði, þannig 
að 15 dagar eða meira telst heill mánuður, en minna broti skal sleppt. Lækka skal 
eða endurgreiða skatt samkvæmt 87. gr., að réttri tiltölu, ef skattskyld bifreið 
hefur ónýtzt eða skrásetningarmerki bifreiðar er afhent lögreglustjóra í skrásetn- 
ingarumdæmi hennar til geymslu um tíma, þó aldrei skemur en 3 mánuði, en 
sleppa skal broti úr mánuði, Þannig að meira en hálfur mánuður reiknast sem heill 
mánuður, en hálfum mánuði eða minna broti skal sleppt. Kröfur um endurgreiðslu 
samkvæmt framansögðu skulu bornar fram fyrir 1. október næsta skattár, ella fellur 
endurgreiðsluréttur niður. Ef um dísilbifreið er að ræða, nægir þó, að skrásetningar- 
merkið sé til geymslu hjá lögreglustjóra í 30 daga samfellt. 

Greiðsluskyldan hvílir á þeim, sem skráður er eigandi bifreiðarinnar í árs- 
byrjun, svo og þeim, sem síðar á skattárinu kunna að verða eigendur hennar. 

Við aðalskoðun Þifreiðar ár hvert skal eigandi hennar eða umráðamaður færa 
sönnur á, að greiddur hafi verið af henni þungaskattur fyrir yfirstandandi skattár, 
svo og skoðunargjald og vátryggingargjald ökumanns. Að öðrum kosti skal skoð- 
unarmaður neita um skoðun á henni, taka af henni skrásetningarmerki hennar og 
afhenda þau lögreglustjóra, en lögreglustjóri skal ekki afhenda þau aftur, fyrr en 
færðar hafa verið sönnur á greiðslu fyrrnefndra gjalda. 

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

Sé ekki komið með bifreið til skoðunar eða gjöld af henni ekki greidd á réttum 
sialddaga, skal lögreglustjóri eftir kröfu skattheimtumanns eða skoðunarmanns 
stöðva bifreiðina, hvar sem hún hittist, og taka merki hennar til seymslu, svo sem 
að framan segir. 

Bifreiðaskattur, skoðunargjald af bifreiðum og válryggingargjald ökumanns 
hafa lögtaksrétt, og skal bifreiðin vera að veði fyrir gjöldum þessum, og skal það 
veð ganga fyrir öðrum veðum. 

92. gr. 
Sama gjald af benzíni og segir í 85. gr. skal greiða af öllum benzinbirgðum inn- 

flytjenda, sem til eru í landinu, þá er lög þessi ganga í gildi, sömuleiðis af birgðum 
einstakra manna eða félaga. Þó skulu gjaldfrjálsir 300 lítrar hjá hverjum eiganda. 

Gjaldið skal greiða, hvort heldur benzinið er í vörzlu eiganda sjálfs eða ekki. 
Hver sá, er á eða hefur umráð yfir 300 lítrum af benzíni eða meiru Þann dag, 

er lög þessi ganga í gildi, skal skyldur að tilkynna Það innheimtumanni innan 
10 daga. Skal hann skyldur að aðstoða við að kanna birgðir hans og mæla, ef til 
kemur. 

Sama gjald af hjólbörðum og gúmmíslöngum á bifreiðar og segir í 86. gr. skulu 
innflytjendur og heildverzlanir greiða af öllum birgðum sínum, þá er lög þessi 
ganga Í gildi.
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Innheimtumaður getur krafizt upplýsinga hjá benzíninnflytjendum og benzin- 
sölum um sölu samkvæmt verzlunarbókum til viðskiptamanna, áður en lög þessi 

ganga Í gildi. 

93. Er. 

Innheimtu gjaldsins annast lögreglustjórar, en í Reykjavík tollstjóri, og fer 
um reikningsskil eftir því, sem fjármálaráðuneytið skipar fyrir. 

94. gr. 
Fjármálaráðuneytið getur með reglugerð sett ákvæði um endurgreiðslu á inn- 

flutningsgjaldi af benzíni, er sönnur eru færðar á, að það hafi ekki verið notað eða 

verði ekki notað til bifreiða. Má í reglugerðinni setja ákvæði, er takmarki endur- 

greiðslu við ársnotkun, er nemi að minnsta kosti 250 lítrum hjá hverjum notanda, 

svo og aðrar takmarkanir, er nauðsynlegar þykja til að tryggja, að heimildin til 

endurgreiðslu gjaldsins nái réttum tilgangi. 

95. gr. 

Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, að greiða skuli sérstakt um- 

ferðargjald af bifreiðum, sem fara um tiltekna vegi eða brýr. 

96. gr. 

Tekjum samkvæmt lögum þessum skal varið til vega- og gatnagerðar, að frá- 

dregnum hálfum hundraðshlula, er varið skal til rannsókna og tilrauna við vega- 

og gatnagerð undir stjórn vegamálastjóra. 

XV. KAFLI 

Um sektir fyrir brot gegn lögum þessum. 

97. gr. 

Brot gegn lögum þessum og þeim reglugerðum og ákvæðum, sem sett verða 

samkvæmt lögunum, varða sektum allt að 100 þúsund krónum, nema þyngri hegning 

liggi við að lögum. Bæta skal einnig á kostnað hins seka tjón það, sem hann hefur 

unnið. 

98. gr. 

Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála. 

XVI. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

99. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin eftirtalin lög: Vegalög, nr. 34 22. apríl 

1947, með síðari breytingum, nr. 92 22. nóvember 1950, nr. 116 29. desember 1951 

og nr. 36 14. maí 1955; brúalög, nr. 37 14. apríl 1954, og lög um samþykktir um 

sýsluvegasjóði, nr. 102 19. júní 1933, með áorðnum breytingum nr. 50 17. maí 1947 

og nr. 37 23. maí 1959; lög um Austurveg, nr. 32 23 apríl 1946, 1. nr. 68 25. maí 

A 33
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1949, um Þifreiðaskatt o. fl., með áorðnum breytingum, nr. 65 5. desember 1958 og 
17. gr. 1. nr. 4 20. febrúar 1960, svo og önnur lagaákvæði, sem fara í bága við lög 
þessi. 

100. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 16. april 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 24. . 17. apríl 1970. 
LOG 

um æskulýðsmál. 

ForseTr ÍstanDs 

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

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Tilgangur þessara laga er að selja reglur um opinberan stuðning við æskulýðs- 

starfsemi. 
Þeir aðilar, sem njóta skulu stuðnings samkvæmt lögum þessum, eru: 

1. Félög, er vinna að æskulýðsmálum á frjálsum áhugamannagrundvelli, enda bygg- 
ist félagsstarfsemin fyrst og fremst á sjálfboðastarfi og eigin fjárframlögum 
félagsmanna. 

2. Aðrir aðilar, er sinna einkum velferðarmálum ófélagsbundins æskufólks í skipu- 
lögðu starfi. 
Lögin taka til íþrótta- og bindindisslarfsemi og félags- og tómslundastarfsemi í 

skólum, að svo miklu leyti sem við á og önnur lög og aðrar reglur gilda ekki þar um. 
Lögin miðast einkum við æskulýðsstarfsemi fyrir ungmenni á aldrinum 12 

20 ára. 

II. KAFLI 

Stjórn æskulýðsmála. 

2. gr. 
Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn þeirra æskulýðsmála, sem lög þessi 

fjalla um. 
Stofna skal Æskulýðsráð ríkisins, skipað fimm mönnum. Ráðherra skipar for- 

mann ráðsins án tilnefningar. Þrír menn skulu tilnefndir af aðildarsamtökum Æsku- 
lýðssambands Íslands og öðrum hliðstæðum æskulýðssamböndum, samkvæmt nánari 
ákvæðum í reglugerð. Einn maður skal tilnefndur af Sambandi íslenzkra sveitar- 
félaga. Sömu reglur gilda um varamenn. Skipunartími er tvö ár.
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ð. gr. 

Hlutverk Æskulýðsráðs ríkisins er: 

1. Að skipuleggja og samræma opinberan stuðning við æskulýðsstarf í landinu og 

örva starfsemi þeirra samtaka, sem að æskulýðsmálum vinna. 

9. Að leitast við að samræma æskulýðsstarfsemi félaga, skóla og sveitarfélaga 05 

stuðla að samvinnu þessara aðila um æskulýðsmál og efla þá til sameiginlegra 

átaka um lausn ákveðinna verkefna. 

3. Að gera tillögur til menntamálaráðuneytisins um fjárveitingar Úl æskulýös- 

mála. Tillögur skulu berast ráðuneytinu fyrir Í. júní ár hvert. 

4. Að efna til umræðufunda og/eða ráðstefna um æskulýðsmál eigi sjaldnar en 

einu sinni á ári. 
5. Að safna gögnum um æskulýðsmál hérlendis og erlendis, fylgjast með þróun 

þeirra mála og láta í té umsagnir bil stjórnvalda um mál, er varða æskulýð og 

æskulýðsstarfsemi. Ráðið hlutist til um, að fram fari fræðilegar rannsóknir á 

sviði æskulýðsmála. 

6. Að sinna öðrum verkefnum, sem talin eru í lögum þessum eða ráðuneytið kann 

að fela því. 
Menntamálaráðherra setur Æskulýðsráði ríkisins starfsreglur, þar sem verkefni 

ráðsins skulu rakin ýtarlegar og fyllra en gert er í lögum þessum. 

Kostnaður við störf ráðsins greiðist úr ríkissjóði. 

4. gr. 

Menntamálaráðherra ræður æskulýðsfulltrúa til 5 ára í senn að fengnum til- 

lögum Æskulýðsráðs ríkisins, og greiðast laun hans úr ríkissjóði. Fulltrúinn skal 

annast framkvæmdastjórn fyrir ráðið og gegna öðrum þeim störfum að æskulýðs- 

málum, sem ráðherra felur honum með erindisbréfi. 

ð. gr. 

Heimilt skal að stofna æskulýðsnefndir eins eða fleiri sveitarfélaga. Skulu starfs- 

reglur þeirra samþykktar af sveitarstjórn og staðfestar af Æskulýðsráði ríkisins. 

III. KAFLI 

Stuðningur við félags- og tómstundastarfsemi. 

6. gr. 
Þjálfun leiðbeinenda. 

Stuðningur ríkissjóðs við félags- og tómstundastarfsemi skal meðal annars fólg- 

inn í þátttöku í kostnaði við þjálfun leiðbeinenda. 
Menntamálaráðuneytið setur reglur um leiðbeinendaþjálfun, að fengnum til- 

lögum Æskulýðsráðs ríkisins. 

7. gr. 
Menntun æskulýðsleiðtoga. 

Æskulýðsráð ríkisins gengst fyrir því, að haldin séu námskeið fyrir æskulýðs- 

leiðtoga. Skulu námskeið þessi, ef ástæða þykir til, haldin í samráði við Kennara- 

skóla Íslands eða Íþróttakennaraskóla Íslands. Allur kostnaður við námskeiðin greið- 

ist úr ríkissjóði. 
Menntamálaráðuneytið setur reglur um námskeið þessi, þar sem m. a. skal 

ákveða lágmarkstölu þátttakenda, inntökuskilyrði, námsgreinar og próf. 

Heimilt skal að styrkja efnilega æskulýðsleiðtoga tl framhaldsnáms og þjálf- 

unar erlendis, eftir því sem fjárveitingar leyfa.
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8. gr. 
Sumarbúðir og útivistarsvæði. 

Heimilt skal að veita viðurkenndum aðilum styrki: 
a) til sumarbúðastarfsemi fyrir æskufólk og 
b) til að laga og bæta aðstæður á ákveðnum útivistarsvæðun. 

Um framangreindar styrkveitingar skulu settar sérstakar reglur. 

9. gr. 
Önnur starfsemi í þágu æskufólks. 

Heimilt skal að styðja einstök verkefni í þágu æskufólks, þ. á m. nýjungar og 
tilraunir í æskulýðsstarfi, svo og ráðstafanir, sem miða að lausn sérstakra æsku- 

lýðsvandamála, er skapast kunna, enn fremur til námskeiða og annars fræðslustarfs 
einstakra samtaka. 

IV. KAFLI 

Stuðningur bæjar- og sveitarfélaga við æskulýðsmál. 

10. gr. 
Samband íslenzkra sveitarfélaga semur í samráði við sveitar- og bæjarstjórnir 

og borgarstjórn Reykjavíkur reglur um stuðning þessara aðila við æskulýðsmál, en 
menntamálaráðherra staðfestir reglurnar. Skal stuðningur þessara aðila m. a. ná til 
þátttöku í kostnaði við störf leiðbeinenda, tækjakaup og húsnæði. 

V. KAFLI 

Reglugerð og gildistaka. 

11. gr. 
Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um framkvæmd þessara laga. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 17. apríl 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 

Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 25. . 18. apríl 1970. 

LÖG 

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

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 4. gr. laganna komi ný grein, er verður 5. gr., svo hljóðandi: 
Óheimilt er að hafa undir höndum eða varðveita, veita viðlöku, gefa, afhenda, 

selja eða verzla með hvers konar lyf og efni, er ákvæði laga þessara taka til og 
ólöglega eru flutt inn eða framleidd. Gera skal upptæka til ríkissjóðs slíka vöru og 
hagnað af verzlun með hana.
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2. gr. 

5. gr. laganna verður 6. gr. og orðisl svo: 

Brot á lögum þessum og reglum settum samkvæmt þeim varða sektum allt að 

1 milljón króna eða varðhaldi og fangelsi allt að 6 árum, ef um stórfellt brot er að 

ræða. Það telst stórfellt brot, ef lyfjum þeim eða efnum, sem undir lögin falla og 

ólöglega eru flutt inn eða framleidd, er dreift ll margra manna eða þau seld gegn 

verulegu gjaldi, eða ef um er að ræða innflutning, útflutning, vörzlu, verzlun, mót- 

töku, afhendingu, framleiðslu eða vinnslu þessara lyfja eða efna í því skyni að selja 

þau eða dreifa þeim til margra manna eða gegn verulegu gjaldi með öðrum hætti 

en lög þessi eða lyfsölulög heimila. 

Með mál út af brotum á lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála. 

3. gr. 

G. gr. laganna verður 7. gr. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra ásamt 

meginmáli laga nr. 48 2. maí 1968 inn í lög nr. 14 20. júní 1923 og gefa þau út svo 

breytt. 

Gjört í Reykjavík, 18. apríl 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein. 

20. apríl 1970. . Nr. 26. 

LOG 

um ráðstöfun á Minningarsjóði Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum. 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum er hér með 

felld úr gildi. Jafnframt er heimilt að greiða stjórn Félags Gautlandaættar allt fé 

sjóðsins til þess að heiðra minningu gefandans með útgáfu niðjatals og minningarrits. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 20. april 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Magnús Jónsson.
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LÖG 
um endurhæfingu. 

Forserr ÍstanDs 

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

Í. gr. 
Tilgangur laga þessara er að stuðla að þjálfun og endurhæfingu fólks með varan- 

lega skerta starfshæfni, svo að það geti sem bezt séð sér farborða með eigin vinnu. Að- 
stoða skal þær stofnanir, sem annast endurhæfingu, og koma á fót þeim rannsóknar-, 
endurhæfingar- og vinnustöðvum, sem nauðsynlegar eru, með þeim hætti, sem nánar 
greinir í lögum þessum. 

2. gr. 
Félagsmálaráðherra skipar sjö menn í endurhæfingarráð, þar af sex eftir til- 

nefningu eftirtalinna aðila, einn frá hverjum: Öryrkjabandalags Íslands, Alþýðu- 
sambands Íslands, Vinnuveitendasambands Íslands, Sambands íslenzkra sveitarfé- 
laga, Læknafélags Íslands og menntamálaráðuneytisins. Ráðherra skipar einn mann 
án tilnefningar. Skal hann hafa staðgóða þekkingu á endurhæfingarmálum. Hann 
skal og vera formaður ráðsins. 

Kostnaður við starfrækslu endurhæfinsarráðs greiðist úr ríkissjóði. 

3. gr. 
Hlutverk endurhæfingarráðs skal vera: 

a. að semja áætlun um þörf endurhæfingarstöðva og vinnustöðva fyrir fólk 
með varanlega skerta starfshæfni. Skal í áætlun þessari gerð grein fyrir stærð 
stofnananna, staðsetningu þeirra, verksviði og búnaði. Við samningu áætlun- 
arinnar skal taka tillit öl nýjunga í endurhæfingarmálum og stefna að því, að 
ráðstafanir til endurhæfingar svari jafnan sem bezt kröfum tímans. 

b. að hafa eftirlit með endurhæfingarstofnunum og vinnustöðvum fyrir öryrkja. 
ce. að vinna að því, að verkaskipting slíkra stofnana verði sem hagkvæmust. 
d. að útvega þeim, sem þarfnast endurhæfingar og þjálfunar, sbr. 13. sr, rúm á 

stofnun við sitt hæfi og atvinnu að þjálfun lokinni, sbr. 15. gr. 
e. að stunda upplýsingastarfsemi og hvetja þá, sem ekki geta séð sér farborða 

vegna skertrar starfshæfni, til þess að leita þjálfunar og þeirrar meðferðar, sem 
við á, svo að þeir geli fengið starf við sitt hæfi. 

f. að vera stjórnarvöldum til aðstoðar og ráðgjafar um endurhæfingarmálefni, 
athuga og gera tillögur um, hvernig almenn endurhæfing og sú endurhæfing 
fólks með skerta starfsorku, sem lög þessi taka sérstaklega til, verði sem bezt 
samræmd í framkvæmd. 

4. gr. 
Áætlun sú, sem um ræðir í 3. gr. a, skal gerð fyrir árin 1972—-1982. Skal með 

áætlun þessari stefnt að sem betri starfrækslu endurhæfingarstöðva og vinnustöðva 
í landinu. Í sambandi við áætlunargerðina skal endurhæfingarráð hlulast til um, að 
verksvið hinna ýmsu stofnana verði samræmt og skipulagt, svo að rekstur þeirra 
verði eins hagkvæmur og kostur er. 

Leita skal staðfestingar ráðherra á áætlun þessari.
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Endurhæfingarráð skal vinna að því, að hinni staðfestu áætlun verði fylgt. Í 

því skyni skal ráðið beita sér fyrir því, að einstök öryrkjafélög komi á fót vinnu- 

stöðvum fyrir öryrkja á þeim stöðum og með því verksviði, sem brýnust þörf er 

fyrir. 

5. gr. 

Ráðherra getur, að fengnum tillögum endurhæfingarráðs, veitt öryrkjafélögum, 

sveitarfélögum og öðrum aðilum leyfi til þess að koma á fót endurhæfingarstöð og 

vinnustöð fyrir öryrkja. 

Allar slíkar stofnanir skulu vera svo úr garði gerðar, að þær geti veitt þá þjón- 

ustu, sem eftir eðli þeirra og stærð er ætlazt til að þær veiti, þar á meðal fræðslu- 

starfsemi, sem nauðsynleg er að dómi endurhæfingarráðs. Slík fræðsla skal vera 

kostuð af ríkissjóði, enda sé tilhögun hennar samþykkt af menntamálaráðuneytinu. 

Allar endurhæfingarstöðvar og vinnustöðvar fyrir öryrkja eru háðar eftirliti 

endurhæfingarráðs. Skylt er að veita trúnaðarmönnum ráðsins aðgang að stöðv- 

unum, tækjum og öðrum búnaði og láta í té upplýsingar um allt, sem varðar rekstur 

og afkomu þeirra. Ber ráðinu að leiðbeina stofnunum þessum um sérhvað það, sem 

betur má fara. 

Samkvæmt tillögum endurhæfingarráðs getur ráðherra svipt stofnanir þessar 

leyfi til starfa, ef þær bæta ekki eftir kröfu ráðsins úr ágöllum innan hæfilegs tíma. 

6. gr. 

Þeir, sem hyggjast koma á fót stöðvum samkvæmt 5. gr. laga þessara, skulu 

gera endurhæfingarráði glögga grein fyrir öllu því, er lýtur að stofnun og rekstri 

stöðvanna. 
Að fengnu samþykki ráðsins og leyfi ráðherra, sbr. o. gr., skal stöðin njóta að- 

stoðar samkvæmt ákvæðum 7—-S8. gr. laga þessara. 

7. gr. 

Til þess að koma á fót sjálfstæðum endurhæfingarstöðvum skal veita fé úr 

erfðafjársjóði, eftir því sem það er fyrir hendi, svo sem hér greinir: 

a. Styrk, sem nemur allt að þriðjungi stofnkostnaðar. 

b. Lán, sem nemi allt að þriðjungi stofnkostnaðar. Lánið skal vera til 15 ára með 

5% ársvöxtum, tryggt með 2. veðrétti í endurhæfingarstöðinni, næst á eftir Í. 

veðréttarláni, er má nema allt að 20% af stofnkostnaði. 

8. gr. 

Endurhæfingarstöðvar, sem komið er á fót samkvæmt 7. gr. þessara laga, skulu 

greiða þann kostnað, sem leiðir af nauðsynlegri læknisfræðilegri endurhæfingu, að 

svo miklu leyti sem hann er ekki greiddur af Tryggingastofnun ríkisins eða öðrum 

opinberum aðilum. 

9. gr. 

Til þess að koma á fót vinnustöðvum fyrir öryrkja er heimilt að veita styrki og 

lán sem hér segir: 
a. Styrk úr erfðafjársjóði, sem nemur allt að 40% af stofnkostnaði. 

b. Lán úr atvinnuleysistryggingasjóði til 90 ára 1eð 5% ársvöxtum, sem nemur 

allt að 40% stofnkostnaðar. 

10. gr. . 

Verði halli á rekstri endurhæfingarstöðvar eða öryrkjavinnustofu, getur endur- 

hæfingarráð lagt til, að hann verði að einum þriðja hluta greiddur úr atvinnuleysis- 

tryggingasjóði, að einum þriðja hluta af lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins
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og að einum þriðja hluta af rekstraraðila, og er þá stjórn atvinnuleysistrygginga- 
sjóðs og tryggingaráði, hvoru um sig, heimilt að veita styrki samkvæmt tillögum 
endurhæfingarráðs. 

11. gr. 
Heimilt er að veita fé úr erfðafjársjóði til þess að koma á fót dvalarheimilum 

fyrir öryrkja, svo sem hér segir: 
a. Lán, sem nemur allt að fjórðungi byggingarkostnaðar, sem vera skal með sömu 

afborgana- og vaxtakjörum og lán þau, sem um ræðir í 7. gr. b. 
b. Styrk, sem má nema allt að fjórðungi byggingarkostnaðar. 

12. gr. 
Rétt til þess að vera aðnjótandi endurhæfingar samkvæmt lögum þessum eiga 

þeir, sem lögheimili eiga á Íslandi og annaðhvort: 
a. gela ekki séð sér farborða vegna varanlegrar skertrar starfshæfni, eða 
b. er nauðsyn þjálfunar eða endurhæfingar til þess að koma í veg fyrir, að þeir 

missi hæfileika sína til þess að sjá sér farborða vegna fyrirsjáanlega minnkandi 
starfsgetu af völdum orkutaps. 

13. gr. 
Hver sá, sem óskar þjálfunar vegna skertrar starfshæfni, skal, ef þess gerist 

þörf, ganga undir hæfnis- og starfspróf, þar sem rannsökuð verður andleg og líkam- 
leg hæfni hans. Við próf þetta skal afla upplýsinga um fortíð hans, heilsufar, 
menntun, uppeldi, hugðarefni, félagslegar aðstæður, efnahag og atvinnu og annað, 
er máli skiptir fyrir þjálfun og starfsval. 

Endurhæfingarráð skal sjá um, að rannsóknir þær og próf, sem um ræðir í 1. 
mgr. fari fram. Í því skyni getur ráðið samið við þar til hæfa stofnun um að ann- 
ast þetta verkefni. 

Að lokinni rannsókn og prófi samkvæmt grein þessari skal í samráði við hlut- 
aðeigandi mann gera áætlun um, hvernig þjálfun hans skuli haga. 

14. gr. 
Samkvæmt tillögu endurhæfingarráðs skulu þeir, sem njóta endurhæfingar sam- 

kvæmt lögum þessum, eiga kost á aðstoð svo sem hér segir: 
a. Styrk, ef fjárhagsástæður þeirra eru með þeim hætti, að þeir geti ekki aflað sér 

þess, sem þeir og skyldulið þeirra mega ekki án vera til lífsframfærslu, á meðan 
endurhæfing fer fram. 

Þ. Styrk eða láni til verkfæra- og tækjakaupa og annarri fyrirgreiðslu í sambandi 
við heimavinnu eða sjálfstæða starfsemi að endurhæfingu lokinni. 
Útgjöld samkvæmt a-lið þessarar greinar skulu greidd af hlutaðeigandi sveit- 

arfélögum. Lífeyrisdeild Tryggingastofnunar ríkisins veitir aðstoð samkvæmt b-lið 
greinarinnar. 

15. gr. 
Nú fellur niður endurhæfingarstarfsemi, sem notið hefur styrks samkvæmt 7. og 

9. gr., og er þá endurkræfur styrkur sá að fullu, sem veittur hefur verið, ásamt venju- 
legum útlánsvöxtum frá þeim tíma, að starfsemin féll niður. Sama gildir um styrk 
til dvalarheimilis öryrkja, sbr. 11. gr., ef starfsemi þess fellur niður. 

16. gr. 
Þeir, sem notið hafa endurhæfingar samkvæmt lögum þessum, skulu fá aðstoð 

til að finna starf við sitt hæfi. Endurhæfingarráð skal í samvinnu við vinnumiðlun- 
ina í landinu láta gera könnun á atvinnulífinu með tilliti til hentugra starfa fyrir
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fólk með skerta vinnugetu, gera spjaldskrá yfir fyrirtæki, er slíkum störfum ráða, 

og vinna að því, að þeir fái aðgang að þessum störfum. 
Þeir, sem notið hafa endurhæfingar, skulu að öðru jöfnu, eiga forgangsrétt til 

atvinnu hjá ríki og bæjarfélögum. 

17. gr. 
Um styrk til einstaklinga vegna læknisfræðilegrar endurhæfingar, vegna gervi- 

lima- og tækjakaupa fer eftir ákvæðum laga um almannatryggingar. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1970. 

Gjört í Reykjavik, 27. april 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Gylfi Þ. Gíslason. 

28. april 1970. . Nr. 28. 
LOG 

um heimild til hækkunar kvóta og framlags Íslands við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 

og Alþjóðabankann. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að semja um hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóða- 

gjaldeyrissjóðnum úr 15 milljónum Bandaríkjadollara í 23 milljónir Bandaríkja- 
dollara. 

Seðlabanki Íslands skal leggja fram það fé, sem þarf vegna hækkunar kvótans, 

sbr. 22. gr. laga nr. 10 29. marz 1961, um Seðlabanka Íslands. 

2. gr. 0 
Ríkisstjórninni er enn fremur heimilt að semja um hækkun á framlagi Íslands 

hjá Alþjóðabankanum úr 15 milljónum Bandaríkjadollara í 18.4 milljónir Bandaríkja- 

dollara. 
Til þess að standa straum af hækkun framlagsins heimilast ríkisstjórninni að 

taka lán í Seðlabankanum, er jafngildi allt að 340.000 Bandaríkjadollurum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 28. apríl 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Gylfi Þ. Gíslason. 

A 34
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. málsgr. 56. gr. laganna orðist svo: 
Fjölskyldubætur skulu greiddar án tillits til annarra bóta. Að öðru leyti getur 

enginn samtímis notið nema einnar tegundar greiddra bóta samkvæmt lögum þess- 
um eða lögum um atvinnuleysistryggingar. Saman mega þó fara: 
a) Bætur til ekkju eða ekkils samkv. a-lið 37. gr. og allar bætur aðrar en ekkju- 

bætur samkv. 19. gr. 
b) Barnalífeyrir, ekkjubætur samkv. 19. sr. og dagpeningar. 
c) Barnalífeyrir, mæðralaun, ekkjubætur samkv. 19. gr. Örorkubætur og dagpen- 

ingar vegna brottfalls tekna af vinnu utan heimilis. 
d) Slysadagpeningar og elli- eða ekkjulífeyrir. 
e) Aðrar bætur, ef svo er fyrir mælt í lögum. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 27. apríl 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) uu 

Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 30. N 12. maí 1970. 

LOG 

um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

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

þykki mínu: 

I KAFLI 

Um stjórn stofnunarinnar og hlutverk. 

1. gr. 
Húsnæðismálastofnun ríkisins heyrir undir félagsmálaráðuneytið. Húsnæðis- 

málastjórn veitir stofnuninni forstöðu. 
Í húsnæðismálastjórn eiga sæti átta menn, þar af sjö kosnir hlutbundinni 

kosningu af sameinuðu Alþingi og einn skipaður af félagsmálaráðherra sam- 
kvæmt tilnefningu Landsbanka Íslands. Varamenn skulu vera jafnmargir og valdir 
á sama hátt. Kjörtími húsnæðismálastjórnar skal vera fjögur ár. Félagsmálaráð-
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herra skipar formann húsnæðismálastjórnar, en að öðru leyti skiptir hún með 

sér verkum. 

Félagsmálaráðherra skipar Húsnæðismálastofnuninni framkvæmdastjóra og 

skrifstofustjóra að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar. Ráðherra ákveður þókn- 

un til húsnæðismálastjórnar. 
Þóknun húsnæðismálastjórnar og laun framkvæmdastjórans greiðast úr ríkis- 

sjóði, en annar kostnaður stofnunarinnar úr Byggingarsjóði ríkisins og Byggingar- 

sjóði verkamanna í hlutfalli við útlán hvors sjóðsins fyrir sig. 

2. gr. 
Hlutverk Húsnæðismálastofnunar ríkisins er að hafa á hendi stjórn Byggingar- 

sjóðs ríkisins og Byg gingarsjóðs verkamanna og yfirumsjón lánsfjáröflunar og lán- 

veitinga til íbúðabygginga í landinu. 

3. gr. 
Húsnæðismálastofnun ríkisins skal vinna að umbótum í byggingarmálum og 

lækkun á byggingarkostnaði með því meðal annars: 
1. Að gera grein fyrir raunverulegri þörf landsmanna fyrir íbúðabyggingar á 

hverjum tíma og láta gera tillögur og áætlanir um, hvernig þeirri þörf verði 

fullnægt á sem hagkvæmastan hátt og með minnstum tilkostnaði. Félagsmála- 

ráðherra er heimilt í því skyni að fela húsnæðismálastjórn, í samvinnu við 

sveitarstjórnir, fasteignamat ríkisins og Hagstofuna, að koma upp spjaldskrá 

yfir allt íbúðarhúsnæði í landinu. 

2. Að fylgjast jafnan nákvæmlega með þyggingarkosinaði í landinu í því skyni 

að finna, hverjir byggi ódýrust hús. hvaða gerðir íbúðarhúsnæðis reynast 

beztar og hagkvæmastar, og með hvaða hætti þeim verði komið upp með minnst- 

um tilkostnaði. Í þessu skyni er húsnæðismálastjórn heimilt að láta fara fram 

samkeppni um uppdrætti og byggingu hagkvæmra íbúða og veita lán þeim, sem 

geta tekið að sér að byggja hagkvæmar íbúðir af ákveðinni meðalstærð með 

minnstum kostnaði. 
3. Að starfrækja teiknistofu, er láti í té hagkvæmar teikningar og annist leið- 

beiningarstarf um hvers konar umbætur og vinnutækni við byggingu íbúðar- 

húsa. 
4. Að setja þau skilyrði fyrir lánum, sem telja má að stuðli að því, að byggðar 

verði fyrst og fremst hagkvæmar íbúðir af hóflegri stærð. 

ðo. Að annast leiðbeiningarstarf í því skyni að lækka byggingarkostnað og veita 

almenna fræðslu um byggingarmálefni. 
6. Að leggja áherzlu á stöðlun (standardiseringu) sem flestra hluta til íbúðar- 

húsabygginga, fjöldaframleiðslu slíkra hluta og leiðbeiningar til húsbyggjenda 

um notkun þeirra. 
7. Í samvinnu við Bannsóknastofnun bygegingariðnaðarins og Íðnaðarmálastofnun 

Íslands skal stofnunin gangast fyrir tæknirannsóknum og kynningu nýjunga 
í byggingariðnaði, tilraunum, sýningum, námskeiðum, útgáfu rita, heimsóknum 
erlendra sérfræðinga, náms- 08 kynnisfer ðum íslenzkra bygginsarmanna erlendis. 

nn fremur skal að sama marki stefnt með byggingu tilraunahúsa, þar sem 
reyndar verða nýjungar í húsagerð. 

8. Að beita sér fyrir því, að úthlutun lóða tefji ekki, að byggingar geti hafizt. 

9. Að semja og gefa út reglur um lágmarkskröfur um byggingar, sem lán eru 

veitt Hl, svo sem um lágmarkseinangrun, lásmarkslofthæð o. s. frv, sem og 

leiðbeiningar um undirbúning teikninga og áætlana. 

10. Að Deila sér fyrir því, að vinna við íbúðabyggingar sé sem samfelldust árið 

um kring og sem jöfnust frá ári til árs.
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Við lausn þessara mála er Húsnæðismálastofnun ríkisins heimilt að leita sam- 
vinnu við hvern þann aðila, sem hefur sérþekkingu á þessum málum, og er opin- 
berum aðilum skylt að veita stofnuninni hverjar þær upplýsingar sem hún óskar. 

Félagsmálaráðherra skipar nefnd sérfróðra manna húsnæðismálastjórn til að- 
stoðar og ráðuneytis um tæknileg mál, og ákveður ráðherra þóknun til nefndarmanna. 

II. KAFLI 

Bvggingarsjóður ríkisins og veðlánakerfi til íbúðabygginga. 

4. gr. 
Hlutverk Byggingarsjóðs ríkisins skal vera að annast lánveitingar til íbúða- 

bygginga, annarra en þeirra, sem Stofnlánadeild landbúnaðarins lánar fé til, svo 
og að standa straum af framkvæmdum, er húsnæðismálastjórn kann að ráðast í til 
lausnar á húsnæðisvandamálum almennings. 

Árlegar tekjur sjóðsins skulu vera: 
a. Launaskattur, samkvæmt lögum um launaskatt. 
b. Framlag úr ríkissjóði, að fjárhæð 75 milljónir króna. 
c. 1% álag, er innheimta skal aukalega, á tekju- og eignarskatt, og %% á aðflutn- 

ingsgjöld samkvæmt tollskrá. 
d. Afborganir og vextir lána, sem veitt hafa verið af eigin fé, eða veitt verða af 

ramlögum ríkisins tl útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis. 
e. 1% lántökugjald af lánum, er húsnæðismálastjórn veitir, svo og vaxtatekjur 

Byggingarsjóðs. 
f. Höfuðstóll vaxtabréfa samkvæmt 5. gr. og vaxtafé af þeim, sem komið er í 

gjalddaga til útborgunar, sé þess ekki vitjað innan 20 ára frá gjalddaga, sbr. 
18. gr. laga nr. 55/1945. 
Bvggingarsjóðurinn skal vera í vörzlu veðdeildar Landsbanka Íslands. 

5. gr. 
Veðlánakerfi til aðstoðar við byggingu íbúðarhúsnæðis skal starfrækt undir 

stjórn húsnæðismálastjórnar og veðdeildar Landsbanka Íslands. 
Til öflunar fjár í Byggingarsjóð ríkisins er veðdeild Landsbanka Íslands heimilt 

að gefa út og selja skuldabréf (bankavaxtabréf) sem svarar heildarupphæð árlegra 
lánveitinga húsnæðismálastjórnar til íbúðabygginga. Skuldabréf þessi skulu vera 
með föstum vaxtafæti og endurgreiðast með jöfnum ársgreiðslum vaxta og afborg- 
ana (annuilet), sjá þó 5. mgr. þessarar gr. 

Skuldabréf þessi og vextir af þeim skulu vera undanþegin sköttum, útsvari og 
framtalsskyldu á sama hátt og innstæður í bönkum. 

Ríkissjóður ber einfalda ábyrgð á skuldbindingum samkvæmt bréfum þessum. 
Hagstofa Íslands skal reikna vísitölu, er sýnir breytingar á dagvinnutímakaupi 

fyrir almenna verkamannavinnu í Reykjavík, samkvæmt nánari ákvörðun hennar. 
Grunntími þessarar vísitölu skal vera 1. febrúar 1968, og skal hún framvegis reiknuð 
fjórum sinnum á ári, miðað við fyrsta dag mánaðanna febrúar, maí, ágúst og 
nóvember. Gildistími hverrar vísitölu í sambandi við útgáfu skuldabréfa samkvæmt 
2. mgr. þessarar gr. og C-lið 8. gr. er 3 mánuðir og reiknast frá 1. degi þess mánaðar, 
er vísitalan er við miðuð. 

Á ársgreiðslur lána, er Byggingarsjóður tekur samkvæmt 2. mgr. þessarar gr., 
skal greiða hlutfallslega viðbót, sem svarar helmingi þeirrar hækkunar, er hverju 
sinni hefur orðið á kaupvísitölu (sbr. 5. mgr. þessarar gr.) frá útgáfutíma skulda- 
bréfa og til 1. febrúar næst fyrir hverja ársgreiðslu.
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um 

Ráðherra ákveður að öðru leyti gerð þessara skuldabréfa og setur nánari reglur 

útgáfu þeirra. Skal fara eftir þeim reglum, er gilda um útgáfu bankavaxta- 

bréfa veðdeildar Landsbankans, nema ráðherra ákveði annað. 

hér 

ið
 

sr
 

25
 

6. gr. 

Eflirlaldir aðilar kaupi skuldabréf (bankavaxtabréf) samkvæmt 5. gr, sem 

segir: 
Atvinnuleysistryggingasjóður sem svarar árlegu framlagi ríkissjóðs til þessa 

sjóðs, sbr. lög nr. 29/1956, 12. gr. 

Trygsingafélög, samkvæmt lögum nr. 17/1964, 4. gr. 

7. gr. 

Til útlána eða framkvæmda á vegum húsnæðismálastjórnar kemur: 

Fé Byggingarsjóðs ríkisins, samkvæmt 4. gr. 

Fé það, sem aflast með sölu skuldabréfa (bankavaxtabréfa), samkvæmt 5. gr., 

sbr. 6. gr. 
Sparnaðarfé, samkvæmt II. kafla laga þessara. 

Lán, sem Byggingarsjóður ríkisins eða veðdeild Landsbanka Íslands kunna að 

taka til íbúðabygginga. 

8. gr. 

Húsnæðismálastjórn veitir lán úr Byggingarsjóði ríkisins samkvæmt eftirfar- 

andi reglum: 
A. 

B. 

Lán veitast til byggingar nýrra íbúða, meiri háttar viðbygginga eða til kaupa 

á nýjum íbúðum. Lánin skulu greidd lántakendum í peningum og koma til 

útborgunar, eftir því sem húsnæðismálastjórn ákveður og þá í hlutfalli við 

það, hversu langt er komið byggingu húsnæðisins, eftir því sem nánar verður 

ákveðið í reglugerð. Engum einstaklingi skal veitt lán samkvæmt þessari mgr. 

nema út á eina íbúð. 
Húsnæðismálastjórn er heimilt, meðan á byvggingartíma stendur, að veita 

framkvæmdalán til byggingarsamvinnufélaga, byggingameistara, byggingafyrir- 

tækja, sveitarfélaga og annarra byggingaraðila, sem bvggja íbúðir, er seldar verði 

fullgerðar til einstaklinga, sem fullnægja lánareglum húsnæðismálastjórnar. Lán 

þessi skiptast síðan milli væntanlegra íbúðarkaupenda. Það er skilyrði fyrir 

slíkum lánum, að íbúðir verði eigi seldar, nema húsnæðismálastjórn samþykki 

söluverð þeirra fullgerðra. Við verðlagningu íbúðanna skal höfð hliðsjón af 

byggingarvísitölu. Húsnæðismálastjórn ákveður, hvaða tryggingar skuli settar 

fyrir lánum samkvæmt þessari mgr. 

Húsnæðismálastjórn gelur enn fremur veitt lán til byggingar leiguhúsnæðis 

í kaupstöðum og kauptúnum og á öðrum skipulagsbundnum stöðum. Heimilt er 

að veita slík lán meðan á byggingartíma stendur, sbr. 2. mgr. Ráðherra setur, 

að fengnum tillögum húsnæðismálasljórnar, með reglugerð nánari ákvæði um 

slíkar leiguibúðir. 

Húsnæðismálastjórn er heimilt að verja allt að 50 milljónum króna árlega 

til lánveitinga til kaupenda eldri íbúðarhúsa. Ráðherra setur með reglugerð 

ákvæði um úthlutun, lánstíma og tryggingar slíkra lána að fengnum tillögum 

húsnæðismálastjórnar. 

Lánsfjárhæðin má nema allt að kr. 600 000.00 á hverja íbúð, þó ekki meira en 

34 hlutum verðmætis íbúðar samkvæmt mati trúnaðarmanna veðdeildar Lands- 

banka Íslands. Húsnæðismálastjórn getur, að fengnu samþykki ráðherra, breytt 

lánsfjárhæð þessari á tveggja ára fresti til samræmis við breytingar á vísitölu 

byggingarkostnaðar.
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C. Ársvextir af lánum þessum skulu vera 4%. Þau skulu vera afborgunarlaus fyrsta 
árið, en endurgreiðast síðan að fullu á 25 árum með jöfnum ársgreiðslum, vaxta 
og afborgana (annuitet). Hvert lán skal vera tryggt með 1. veðrétti í viðkomandi 
íbúð. Á vexti af lánum þessum fyrsta árið, og af ársgreiðslum af þeim síðar, 
skal skuldari greiða hlutfallslega viðbót, sem svarar helmingi þeirrar hækkunar, 
er hverju sinni hefur orðið á kaupvísitölu (sbr. 5. mgr. 5. gr.) frá lántökutíma 
og til 1. febrúar næst fyrir hverja ársgreiðslu. Til greiðslu á kostnaði veðdeildar 
Landsbankans vegna starfa hennar í þágu Byggingarsjóðsins skulu skuldarar 
árlega greiða sem svarar M% af lánsfjárhæðinni. Skal gjald þetta reiknað á 
sama hátt og árlegir vextir, og við það skal lögð hlutfallslega sama vísitölu- 
viðbót og greidd er á ársgreiðslu af láninu hverju sinni. 

D. Heimilt er húsnæðismálastjórn að stytta lánstímann vegna sérstakra bygginga- 
hátta eða takmarkaðs leigutíma lóðarréttinda. 

E. Félagsmálaráðherra skal að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar setja með 
reglugerð nánari ákvæði um veitingu lána, er húsnæðismálastjórn hefur með 
höndum. Um lánveitingar til einstaklinga skal þar m. a. selja ákvæði, sem tryggi, 
að farið sé eftir ástæðum umsækjenda, húsnæði, fjölskyldustærð, efnahag, lán- 
tökumöguleikum o. fl. Enn fremur um hámarksstærð íbúða, sem veita má 
lán til. 

Ákveðið skal í reglugerð, hvaða skilríki umsækjandi skuli láta fylgja umsókn 
sinni, og um önnur almenn skilyrði fyrir lánveitingu. 

9. gr. 
Húsnæðismálastjórn ákveður, hverjum skuli veitt lán skv. lögum þessum af fé 

til útlána samkvæmt 7. gr. Veðdeild Landsbankans skal sjá um afgreiðslu lánanna 
og innheimtu afborgana og vaxta. Skal veðdeildin sjá um, að afgreiðslan og inn- 
heimtan geti farið fram í peningastofnunum sem víðast á landinu. 

II. KAFLI 

Um sparnað til íbúðabygginga. 

10. gr. 
Sérstök innlánsdeild skal starfa á vegum Byggingarsjóðs ríkisins. 
Þeir, sem leggja fé inn í deildina, skulu að minnst 10 árum liðnum, frá því að 

innlög hófust, eiga kröfu á að fá það útborgað, að viðbæltum innlánsvöxtum með 
viðbót skv. kaupvísitölu, sbr. 5. mgr. 5. gr. Nemi hin innlagða upphæð minnst 20 
þús. krónum á ári, er skylt að láta þá, er taka þátt í innlögum þessum, sitja fyrir 
um lán til íbúðabygginga frá húsnæðismálastjórn, og mega þau lán vera allt að 
25% hærri en almennt gerist, þó aldrei yfir % hluta af matsverði viðkomandi íbúðar. 
Nánari ákvæði um fyrirkomulag þessarar innlánsdeildar og um réttindi og skyldur 
samkvæmt þessari grein skulu sett í reglugerð. 

Tilsvarandi ákvæði gilda um þá menn utan kaupstaða og kauptúna, sem leggja 
á þennan hátt fé í Stofnlánadeild landbúnaðarins við Búnaðarbanka Íslands. 

11. gr. 
Öllum einstaklingum á aldrinum 16—95 ára skal skylt að leggja til hliðar 15% 

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

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

útsvari. 
Þegar sá, sem sparað hefur fé og lagt í sjóð samkvæmt 1. málsgr., hefur náð 26 

ára aldri — eða stofnað til hjúskapar, verði það fyrr, kaupir eða byggir íbúð til 
eigin þarfa, sbr. e-lið 12. gr. — skal hann eiga þess kost að fá endurgreitt sparifé 
sitt samkvæmt 1. málsgr. með 4% vöxtum frá þeim tíma, er það var innlagt, og með 
viðbót samkvæmt kaupvísitölu, sbr. 5. málsgr. 5. gr. Enn fremur skulu þeir sitja 
fyrir um lán til íbúðabvgginga frá húsnæðismálastjórn, og mega þau lán vera allt að 
25% hærri en almennt gerist þá, þó eigi yfir 34 hluta af matsverði viðkomandi íbúðar. 
Þessi forgangsréttur til lána er þó bundinn því skilyrði, að sparifjársöfnun þeirra, 
sem að byggingu hlutaðeigandi íbúðar standa, nemi samanlagt að minnsta kosti 
150 000.00 kr. 

Fé, sem lagt er til hliðar samkvæmt þessari grein og 10. gr., skal vera skatt- og 
útsvarsfrjálst sem eign og ekki framtalsskylt. Enn fremur skulu vextir af þessu fé 
undanþegnir framtalsskvldu til tekju- og eignarskatts og skatt- og útsvarsfrjálsir. 

12. gr. 
Undanþegnir sparnaðarskyldu eru: 

a. Gift fólk, sem hefur stofnað heimili. 
b. Skólafólk, sem stundar nám í skóla 6 mánuði eða meira á ári, og iðnnemar, 

meðan þeir stunda iðnnám. 

c. Unglingar í sveitum, sem vinna hjá foreldrum sínum eða fósturforeldrum og 

leggja árlega 25% af kaupi sínu, að fæði frádregnu, í bústofnsaukningu. 
d. Þeir, sem hafa börn eða aðra skvlduómaga á framfæri sínu, þó ekki þeir, 

er hafa yfir 75 þús. kr. skattskyldar tekjur, enda hafi þeir ekki fyrir heimili 

að sjá. 
e. Þeir, sem kaupa eða byggja íbúðir til eigin þarfa. 

Heimilt er skattstjórum að veita tímabundna undanþágu frá sparnaðarskyldu 
þeim, sem verða fyrir veikindum eða slysum eða hafa sérstaklega þungar fjárhags- 
byrðar. Skýrslur um slíkar undanþágur skal senda húsnæðismálastjórn. Ákvörðun 
skattstjóra má áfrýja til félagsmálaráðherra. 

Þó að maður kunni að eiga rétt á undanþágu frá sparnaðarskyldu, verður hann 
að láta hið tilskilda sparifé af hendi, þar til hann hefur fengið formlega undanþágu, 
en þá á hann rétt til endurgreiðslu, svo fljótt sem við verður komið. 

Útlendingar, sem hafa landvistar- eða atvinnuleyfi hér á landi um tiltekinn tíma 
og dvelja hér um stundarsakir, skulu fá skyldusparnað sinn endurgreiddan, er 

þeir hverfa af landi burt. 

13. gr. 
Vegna framkvæmda á ákvæðum þessa kafla skal heimilt að gefa út sparimerki, 

og skulu atvinnurekendur og aðrir kaupgreiðendur þá skyldir til að greiða tilskilinn 

hluta launa með slíkum merkjum hverju sinni, er kaup kemur til útborgunar. 
Kaupgreiðendur skulu krefjast þess, að launþegar færi sönnur á aldur sinn með 
framvísun nafnskírteinis, hvenær sem ástæða er til, þegar laun eru greidd. Laun- 
þegar skulu sýna kaupg greiðendum nafnskirteini, hvenær sem hinir síðarnefndu 
telja sig þurfa að sjá það vegna fyrirmæla þessarar málsgreinar. 

Ákveða má í reglugerð sérstakt gjald, er skattyfirvald ákveður á hendur þeim, 
sem vanrækir sparimerkjakaup, er nema má allt að þrefaldri þeirri upphæð, sem 
vanrækt hefur verið að kaupa sparimerki fyrir. Sömuleiðis má með reglugerð ákveða,
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að hverjum þeim, sem háður er ákvæðum þessara laga um skyldusparnað, skuli 
skylt að gera skattyfirvaldi grein fyrir sparimerkjaeign sinni með framvísun spari- 
merkjabókar sinnar að viðlögðu 200 króna gjaldi. Gjöld þessi renna til Byggingar- 
sjóðs ríkisins eða Stofnlánadeildar landbúnaðarins við Búnaðarbanka Íslands, eftir 
því sem við á. 

Allur kostnaður við sparimerki, sparimerkjabækur og framkvæmd skyldu- 
sparnaðarins greiðist úr ríkissjóði. 

Sett skulu í reglugerð glögg ákvæði um framkvæmd þessa kafla. 

IV. KAFLI 

Byggingarsjóður verkamanna og verkamannabústaðir. 

14. gr. 
Hlutverk Byggingarsjóðs verkamanna er að bæta úr húsnæðisþörf láglauna- 

fólks í kaupstöðum og kauptúnum með því að styðja byggingu hagkvæmra, staðlaðra 
og ódýrra íbúða, sem byggðar eru á vegum sveitarfélaga, eftir því sem nánar segir 
í lögum þessum. 

Byggingarsjóður verkamanna lánar til bygginga með þeim skilmálum, sem lög 
þessi setja, í þeim kaupstöðum og kauptúnum, þar sem félagsmálaráðherra hefur 
skipað stjórn verkamannabústaða samkvæmt 2. mgr. 15. sr. og sveitarstjórn innir 
af hendi tilskilið framlag til sjóðsins. 

Byggingarsjóður verkamanna skal vera í vörzlu veðdeildar Landsbanka Íslands, 
sem annast afgreiðslu lána og innheimtu afborgana og vaxta. 

15. gr. 
Nú ákveður sveitarstjórn að kanna möguleika á byggingu verkamannabústaða 

í sveitarfélaginu, og skal hún þá tilkynna félagsmálaráðuneytinu um þessa ákvörð- 
un sína. 

Ráðherra skipar þá stjórn verkamannabústaða í sveitarfélaginu. Í stjórn þessari 
eiga sæti sex menn, sem skipa skal þannig: Þrír eftir lilnefningu sveitarstjórnar, 
tveir eftir tilnefningu húsnæðismálastjórnar og einn eftir tilnefningu verkalýðs- 
félaga í sveitarfélaginu. Ráðherra skipar formann stjórnarinnar úr hópi hinna til- 
nefndu manna. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Kjörtímabil stjórnarinnar 
skal vera fjögur ár. 

Stjórnarnefndarmenn og varamenn þeirra skulu eiga lögheimili í hlutaðeigandi 
sveitarfélagi. 

16. gr. 
Stjórn verkamannabústaða skal, þegar eftir að hún hefur verið skipuð, rannsaka 

Þörfina fyrir byggingu verkamannabústaða í sveitarfélaginu. Í því skyni skal hún 
auglýsa eftir væntanlegum umsækjendum um slíkar íbúðir. Stjórnin semur síðan 
rökstudda greinargerð um þörf fyrir byggingu verkamannabústaða, þar sem lýsa 
skal hugmyndum um stærð og fjölda íbúða, sem æskilegt væri að byggja á næstu 
fjórum árum. 

17. gr. 
Að lokinni rannsókn þeirri, sem um ræðir í 16. gr., skal stjórn verkamanna- 

bústaða skila greinargerð til sveitarstjórnar. Sveitarstjórn ákveður síðan, hvort hún 
vill fyrir sitt leyti hefja byggingu verkamannabústaða, svo og fjölda þeirra, stærð 
og gerð í meginatriðum.
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18. gr. 
Nú hefur sveitarstjórn samþykkt tillögu um að hefja byggingu verkamanna- 

bústaða, og skal hún þá ákveða gjald það, sem sveitarfélaginu ber að greiða fyrir 
hvern íbúa næstu fjögur árin, samkvæmt 20. gr. Gjald þetta breytist til samræmis 

við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar. 
Gjaldið ber sveitarstjórn að ákveða á þeim grundvelli, að það nemi a. m. k. 

helmingi væntanlegs láns úr Byggingarsjóði verkamanna til sveitarfélagsins. 
Ákvörðun sína samkvæmt |. og 2. mer., ásamt greinargerð stjórnar verka- 

mannabústaða, skal sveitarstjórn síðan senda húsnæðismálastjórn. 

19. gr. 
Þegar húsnæðismálastjórn hefur samþykkt, að fyrirhuguð byggingarframkvæmd 

falli undir ákvæði þessara laga, gerir stjórn verkamannabústaða endanlega byggingar- 
áætlun. Þegar húsnæðismálastjórn og sveitarstjórn hafa staðfest þessa áætlun, má 
hefja byggingaframkvæmdir. 

20. gr. 
Þegar bygsingaframkvæmdir hafa verið ákveðnar samkvæmt 1619. gr., skal 

hlutaðeigandi sveitarfélag árlega greiða framlag til Byggingarsjóðs verkamanna 
næstu fjögur árin, sem ekki skal vera lægra en 200 krónur og ekki hærra en 400 
krónur fyrir hvern íbúa í sveitarfélaginu, sem býr á þéttbýlisstað, samkvæmt ár- 
legum mannfjöldaskýrslum Hagstofunnar, miðað við 1. desember árið á undan. 
Fjárhæðir þessar breytast til samræmis við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar. 
Framlagsskylda sveitarfélags, samkvæmt grein þessari, gildir frá og með því ári, sem 
byggingaframkvæmdir eru ákveðnar. Framlagið greiðir Jöfnunarsjóður sveitarfélaga 
fyrir 31. desember ár hvert af framlagi Jöfnunarsjóðs til hlutaðeigandi sveitarfélags. 

Ríkissjóður greiðir árlega framlag til Bvggingarsjóðs verkamanna, sem vera skal 
jafnhátt og samanlögð framlög sveitarfélaga til byggingarsjóðsins eru á ári hverju. 
Framlag ríkissjóðs greiðist samtímis og framlög sveitarfélaganna, samkvæmt 1. 
mgr. þessarar greinar. 

21. gr. 
Að loknum þeim fjögurra ára byggingaframkvæmdum, sem um ræðir í 15.—-20. 

gr., getur sveitarstjórn hafið nýjar byggingaframkvæmdir verkamannabústaða. Um 
þær framkvæmdir fer að öllu leyti samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 1520. gr. 

laga þessara. 

22. sr. 
Þegar sveitarfélag hefur byggingaframkvæmdir, samkvæmt 16.-21. gr., skal 

fjár aflað til þeirra svo sem hér segir: 

A. Væntanlegur íbúðareigandi skal leggja fram 20% Þbyggingarkostnaðar. 
B. Byggingarsjóður ríkisins veitir hámarkslán samkvæmt 8. gr. laga þessara með 

almennum lánakjörum þess sjóðs. 
C. Byggingarsjóður verkamanna veitir lán, sem nemur heildarbyggingarkostnaði 

hverrar íbúðar að frádregnu eigin framlagi samkvæmt staflið A og láni sam- 
kvæmt staflið B. Lán þessi skulu vera lil 42 ára með 2% ársvöxtum og greiðast 
með jöfnum ársgreiðslum vaxta og afborgana (annuitetslán). Til greiðslu á 
kostnaði veðdeildarinnar vegna starfrækslu hennar í þágu byggingarsjóðsins 
skulu lántakendur greiða *2% af lánsfjárhæðinni, sem reiknast á sama hátt og 
árlegir vextir. Lán þessi má ekki vísitölubinda. Lánið skal tryggt með 2. veð- 
rétti í hlutaðeigandi íbúð. Húsnæðismálastjórn úthlutar lánum úr Byggingar- 
sjóði verkamanna. 

A 35
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23. gt. 
Stjórn verkamannabústaða annast byggingaframkvæmdir. 
Verkamannabústaðir skulu gerðir samkvæmt teikningum, sem húsnæðismála- 

stjórn hefur samþykkt. 
Íbúðir í verkamannabústöðum mega ekki vera stærri en 100 fermetrar og 

byggðar í fjölbýlishúsum. Heimilt er þó að byggja íbúðirnar í sambyýlishúsum, rað- 
húsum eða einbýlishúsum, ef um litla byggingaráfanga er að ræða, eða gildandi 
skipulag krefst slíkra frávika. Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði 
um stærð íbúða miðað við fjölskyldustærð. 

Íbúðir í verkamannabústöðum skulu gerðar úr varanlegu efni og hafa til að 
bera venjuleg nútímaþægindi, en án íburðar. Íbúðunum skal skila fullgerðum. Leitast 
skal við, að íbúðirnar verði svo ódýrar í byggingu sem frekast er kostur. Í því 
skyni skulu byggingaframkvæmdir faldar viðurkenndum byggingaverktökum á 
samkeppnisgrundvelli og með sem, víðtækustum útboðum. Reynt verði að koma við 
sem mestri hagkvæmni við byggingaframkvæmdir, og leggja ber áherzlu á fjölda- 
framleiðsluaðferðir, þar sem um stóra byggingaráfanga er að ræða. 

Stjórn verkamannabústaða ákveður skiptingu heildarbyggingarkostnaðar á ein- 
stakar íbúðir. Kostnaðarverð, þannig fundið, skal vera söluverð íbúða, sbr. 25. gr., 
enda hafi húsnæðismálastjórn staðreynt á grundvelli framlagðra og viðurkenndra 
reikninga, að um raunverulegt kostnaðarverð sé að ræða. 

24. gr. 
Rétt til þess að kaupa verkamannabústað hafa þeir einir, sem fullnægja eftir- 

farandi skilyrðum: 

I. Eiga lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi. 
2. Búa við ófullnægjandi húsnæðisaðstöðu. 
3. Hafa eigi haft yfir 220 þúsund króna árstekjur miðað við meðaltal þriggja síðustu 

ára, að viðbættum 20 þúsund krónum fyrir hvert barn innan 16 ára á fram- 
færi, né yfir 400 þúsund króna skuldlausa eign, allt miðað við þann tíma, þegar 
íbúðin er keypt. Tölur þessar breytast í samræmi við breytingar á kaupgreiðslu- 
vísitölu. 

25. gr. 
Þegar byggingaframkvæmdir hefjast, skal stjórn verkamannabústaða auglýsa 

rækilega innan sveitarfélagsins eftir umsækjendum um íbúðirnar. Í auglýsingu skal 
greina fjölda íbúðanna, stærð, serð, byggingartíma, áætlað kostnaðarverð svo og 
greiðsluskilmála. Umsóknarfrestur má eigi vera skemmri en þrjár vikur. Að úthlut- 
unarfresti liðnum úthlutar stjórnin íbúðunum til væntanlegra kaupenda, enda liggi 
fyrir staðfesting húsnæðismálastjórnar á því, að fullnægt sé skilyrðum samkvæmt 
24. gr. Verði ágreiningur í stjórn verkamannabústaða um úthlutun íbúða, má skjóta 
honum til sveitarstjórnar, sem fellir fullnaðarúrskurð um ágreininginn. Ráðherra 
getur selt nánari ákvæði um úthlutun verkamannabústaða með reglugerð. 

Sérhver umsækjandi, sem hlotið hefur íbúð, skal greiða 10% af áætluðu kostn- 
aðarverði íbúðarinnar innan fjögurra vikna frá úthlutun. Við sölu og afhendingu 
íbúðarinnar fullgerðrar greiðir umsækjandi það, sem á vantar til þess að 20% af 
endanlegu kostnaðarverði íbúðarinnar séu greidd af hans hendi. Standi umsækjandi 
ekki í skilum með þessar greiðslur, fellur réttur hans til íbúðarinnar niður, en endur- 
greiða skal honum þá fjárhæð, sem hann hefur greitt, samkvæmt framanrituðu, og 
úthluta síðan íbúðinni, skv. 1. mgr. 

Sala íbúðar til umsækjanda, sem fengið hefur úthlutun, fer fram með þeim 
hætti, að umsækjandi fær skriflegt afsal fyrir íbúðinni frá sveitarstjórn gegn fullnað- 
argreiðslu, sbr. 2. mgr. og yfirtöku lána samkvæmt B- og C-liðum 22. gr. Í afsali
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skal tekið fram, að íbúðin sé háð ákvæðum þessa kafla um verkamannabústaði, 

eins og þau eru á hverjum tíma. Enn fremur skal í afsali kveða á um skyldu 

íbúðareiganda til þátttöku í húsfélagi með öðrum íbúðaeigendum í fjölbýlis- eða 
sambýlishúsum, sem annist sameiginlegt viðhald húsanna, sameiginlegar greiðslur 
og annað, er stjórn verkamannabústaða ákveður sem verkefni húsfélags. 

Eigi skal greiða stimpilgjöld af afsölum fyrir íbúðum í verkamannabústöðum, 
en kostnað við þinglýsingu greiðir kaupandi. 

26. gr. 
Íbúðareiganda er óheimilt að veðsetja íbúð í verkamannabústað nema til trygg- 

ingar lánum, samkvæmt B- og C-lið 22. gr. 
Ekki má leigja íbúð í verkamannabústað nema með samþykki sveitarstjórnar. 
£nginn, sem eignazt hefur íbúð í verkamannabústað, má selja hana, nema 

sveitarstjórn hafi áður hafnað forkaupsrétti. Söluverð slíkrar íbúðar má ekki 
vera hærra en kaupverð hennar, að viðbættri verðhækkun, sem samkvæmt vísi- 
iðölu byggingarkostnaðar hefur orðið á kostnaðarverði íbúðarinnar, nema þess 
hluta, er svarar til láns úr Byggingarsjóði verkamanna og eftir stendur, þegar 
forkaupsréttar er neytt. Enn fremur skal bæta við virðingarverði þeirra endurbóta, 
sem, á sama tíma hafa verið gerðar, og draga frá hæfilega fyrningu, hvort tveggja 
samkvæmt mati dómkvaddra manna. Ef maður hefur átt íbúðina í 10 ár, má hann 
að auki njóta verðhækkunar, sem svarar helmingi af eftirstöðvum láns úr Bygg- 
ingarsjóði verkamanna, enda greiði hann upp helming af eftirstöðvum, lánsins, þegar 
sala fer fram. En hafi maður átt íbúðina í 20 ár, má hann njóta verðhækkunar á 

verði allrar íbúðarinnar, ef hann greiðir eftirstöðvar lánsins að fullu. 
Nú er íbúð, sem keypt hefur verið samkvæmt 3. mgr., seld á nauðungaruppboði, 

samkvæmt lögum nr. 57 25. maí 1949, um nauðungaruppboð, og getur sveitarstjórn 
þá neytt forkaupsréttar síns og krafizt þess á uppboðsþingi, að eignin verði lögð 
sveitarstjórn út til eignar á því verði, sem hæst hefur verið boðið í eignina, eða á 
söluverði, samkvæmt 3. mgr., ef það er lægra en hæsta boð. Söluverð þetta skal 

ákveðið áður en liðinn er sá frestur, sem uppboðshaldari hefur, samkvæmt upp- 
hoðsskilmálum, til samþykkis eða synjunar á boði, enda veiti uppboðshaldari sveitar- 
stjórn hæfilegan frest til þess að fá ákvörðun um söluverðið. Að fengnu afsali 
samkvæmt þessu ákvæði skal afmá í veðmálabókum veðbönd og höft á eigninni, 

samkvæmt 36. gr. laga nr. 57 25. maí 1949, um nauðungaruppboð. 

Íbúðir, sem sveitarfélag kann að eignast samkvæmt þessari grein, skulu endur- 
seljast að fullnægðum skilyrðum 22., 24. og 25. gr., þannig að hlutföll í fjármögnun 
samkvæmt 22. gr. verði hin sömu og voru í upphafi á þessari íbúð. 

Hafni sveitarstjórn forkaupsrétti að íbúðinni, er íbúðareiganda frjálst að selja 
hana, enda greiði hann að fullu áhvílandi lán úr Byggingarsjóði verkamanna. 

V. KAFLI 

Um útrýmingu heilsuspillandi húsnæðis. 

27. gr. 
Húsnæðismálastjórn skal af hálfu ríkisvaldsins vera aðili að ráðstöfunum til 

útrýmingar heilsuspillandi íbúðum og hafa um það samvinnu við sveitarfélög, er 
heita sér fyrir slíkum framkvæmdum. 

28. gr. 
Sveitarfélög, sem hafa ákveðið að gera ráðstafanir til útrýmingar heilsuspillandi 

íbúðum, skulu senda húsnæðismálastjórn áætlanir sínar og rökstuddar greinargerðir 

fyrir þeim.
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29. gr. 
Íbúðir, sem byggðar eru í því skyni að útrýma heilsuspillandi íbúðum, skulu 

geta notið lána samkvæmt II. kafla þessara laga. 

30. gr. 
Nú leggur sveitarfélag fram fé til íbúðabygginga í því skyni að útrýma heilsu- 

spillandi húsnæði, annaðhvort sem óafturkræft framlag eða lán, og skal þá ríkis- 
sjóður lána jafnháa upphæð á móti, eftir því sem fjárlagaheimild hvers árs leyfir. 
Lán ríkissjóðs er bundið því skilyrði, að hið ónothæfa húsnæði sé tekið úr notkun, 
um leið og hið nýbyggða húsnæði er fullgert, en þó er heimilt að afgreiða til 
viðkomandi sveitarfélags helming lánsupphæðar, þegar nýbygging er fokheld. Hús- 
næðismálastjórn ráðstafar lánum ríkissjóðs í þessu skyni. 

Ef ágreiningur verður um ráðstöfun íbúða, sem reistar eru á þessum grundvelli, 
má skjóta ágreiningnum til úrskurðar húsnæðismálastjórnar. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

ðl. gr. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

32. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, settum samkvæmt þeim, varða sektum 

allt að kr. 25 000.00, og skal fara með þau að hætti opinberra mála. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 19/1965, um 
Húsnæðismálastofnun ríkisins, lög nr. 97/1965, lög nr. 8/1968 og lög nr. 21/1968, um 
breyting á sömu lögum, sbr. þó 3. tölul. ákvæðis til bráðabirgða. Enn fremur eru úr 
gildi numin lög nr. 60/1968, um verkamannabústaði, lög nr. 35/1965 og lög nr. 20/1968, 
um breyting á þeim lögum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. Heimilt er byggingarfélögum verkamanna að fela hlutaðeigandi sveitarstjórn- 
um hlutverk sitt, en skulu þó áður hafa lokið byggingu þeirra verkamannabú- 
staða, sem ekki eru fullgerðir við gildistöku laga þessara. 

2. Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita viðbótarlán, allt að 200 000.00 krónur, 
samkvæmt 22. gr. C, til verkamannabústaða, sem eru í byggingu við gildistöku 
þessara laga. 

3. Haldast skulu óbreytt ákvæði laga og reglugerða um framkvæmd byggingaráætl- 
unar í Reykjavík, en heimilt er ríkissljórninni, Reykjavíkurborg og fulltrúaráði 
verkalýðsfélaganna í Reykjavík að semja svo um, að þær 735 íbúðir í byggingar- 
áætlun þessari, sem eigi er hafin bygging á, eða hluti þeirra verði byggður sem 
verkamannabústaðir, samkvæmt IV. kafla laga þessara. 

t. Hækkun sú á árlegu framlagi ríkissjóðs til Byggingarsjóðs ríkisins, sem nemur 
35 m.kr., sbr. 4. gr. b, greiðist í fyrsta sinn á árinu 1971. Sama gildir um hækk- 
anir, sem verða kunna á framlagi ríkissjóðs til Byggingarsjóðs verkamanna, sbr. 
20. gr. að svo miklu leyti sem þær fara fram úr framlagi ríkisins samkvæmt 
fjárlögum fyrir árið 1970.
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Húsnæðismálastjórn er heimilt til ársloka 1970 að veita viðbótarlán úr Bygg- 
ingarsjóði ríkisins til efnalitilla meðlima verkalýðsfélaga, allt að kr. 75 000.00 
á íbúð. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Emil Jónsson. 

5. maí 1970. Nr. 31. 

LÖG 

um dýralækna. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í lögum þessum eru þeir einir taldir dýralæknar, sem lokið hafa prófum við 

dýralæknaháskóla, sem viðurkenndur er af Íslenzkum stjórnarvöldum, og sem 
hlotið hafa lækningaleyfi hjá landbúnaðarráðuneytinu með þeim skilyrðum og skuld- 
bindingum, sem sett kunna að vera í því efni á hverjum tíma og að fengnum með- 
mælum yfirdýralæknis. 

þa
 

13. 

* 
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2. gr. 
Dýralæknisumdæmi í landinu skulu vera sem hér segir: 

Gullbringu- og Kjósarsýsluumdæmi: Reykjavík, Kópavogskaupstaður, Hafnar- 
fjörður, Keflavík, Gullbringu- og Kjósarsýsla. 
Borgarfjarðarumdæmi: Borgarfjarðarsýsla og Akraneskaupstaður. 
Mýrasýsluumdæmi: Mýrasýsla. 

. Snæfellsnesumdæmi: Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. 

. Dalaumdæmi: Dalasýsla og Austur-Barðastrandarsýsla vestur að Kleitháisi. 
- Barðastrandarumdæmi: Flateyjarbreppur og Múlahreppur í Austur-Barða- 

strandarsýslu, Vestur-Barðastrandarsýsla og Auðkúluhreppur, Þingeyrarhrepp- 
ur og Mýrahreppur í Vestur-Ísafjarðarsýslu. 
Ísafjarðarumdæmi: Mosvallahreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur 
í Vestur-Ísafjarðarsýslu, Ísafjarðarkaupstaður og Norður-Ísafjarðarsýsla. 
Vestur-Húnaþingsumdæmi: Vestur-Húnavatnssýsla og Strandasýsla. 
Austur-Húnaþingsumdæmi: Austur-Húnavatnssýsla. 
Skagafjarðarumdæmi: Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókur og Siglufjörður. 

. Vestur-Eyjafjarðarumdæmi: Akureyri, Ólafsfjörður, Hrafnagilshreppur, Glæsi- 
bæjarhreppur, Öxnadalshreppur, Skriðuhreppur, Arnarneshreppur, Árskógs- 
strandarhreppur, Svarfaðardalshreppur, Dalvík og Hrísey. 
Austur-Eyjafjarðarumdæmi: Grímsey, Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur og 
Grýtubakkahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur og Hálshreppur í Suður-Þingeyj- 
arsýslu. 
Þingeyjarþingsumdæmi: Suður-Þingeyjarsýsla austanverð. Húsavík og Keldunes- 
hreppur í Norður-Þingeyjarsýslu.
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14. Norðausturlandsumdæmi: Norður-Þingeyjarsýsla austan Jökulsár, Skeggjastaða- 
hreppur og Vopnafjarðarhreppur í Norður-Múlasýslu. Í hreppum vestan Öxar- 
fjarðarheiðar eiga menn rétt til að vitja dýralæknis á Húsavík. 

15. Austurlandsumdæmi: Norður-Múlasýsla, að undanteknum Skeggjastaðahreppi 
og Vopnafjarðarhreppi, Seyðisfjörður, Neskaupstaður og Suður-Múlasýsla að 
mörkum milli Breiðdalshrepps og Beruneshrepps. 

16. Austur-Skaftafellssýsluumdæmi: Austur-Skaftafellssýsla og Geithellnahreppur, 
Búlandshreppur og Beruneshreppur í Suður-Múlasýslu. 

17. Vestur-Skaftafellssýsluumdæmi: Vestur-Skaftafellssýsla og Austur- og Vestur- 
Eyjafjallahreppar í Rangárvallasýslu. 

18. Helluumdæmi: Rangárvallasýsla að Vestur-Eyjafjallahreppi. 
19. Selfossumdæmi: Villingaholtshreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Stokkseyrarhrepp- 

ur, Eyrarbakkahreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosshreppur, Hraungerðishreppur, 
Ölfushreppur, Selvogshreppur, Hveragerðishreppur, Grafningshreppur og Vest- 
mannaeyjar. 

20. Laugarásumdæmi: Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Skeiðahreppur, 
Biskupstungnahreppur, Grímsneshreppur, Laugardalshreppur og Þingvalla- 
hreppur. 

Landbúnaðarráðherra ákveður, hvar héraðsdýralæknar skuli hafa búsetu, að 
fengnum tillögum yfirdýralæknis. 

Heimilt er landbúnaðarráðherra að ráða dýralækni án fastrar búsetu til 
þess að gegna dýralæknisþjónustu í forföllum héraðsdýralækna, eða þegar sér- 
stakt annríki eða vanda ber að höndum í einstökum héruðum. 

Við Tilraunastöð háskólans í meinafræði að Keldum skulu að jafnaði starfa 
að minnsta kosti tveir dýralæknar, sem aflað hafi sér rækilegrar sérþekkingar 
að loknu dýralæknisprófi. 

3. gr. 
Auk dýralækna þeirra, sem um getur í 2. gr., skal vera einn yfirdýralæknir, og 

skal hann hafa búsetu í Reykjavík og vera ríkisstjórn til ráðuneytis um og hafa 
yfirumsjón með öllu, er varðar heilbrigðismál búfjár og hollustuhætti við fram- 
leiðslu og meðferð búfjárafurða. 

Hann skal hafa yfirumsjón með aðgerðum gegn smitsjúkdómum búfjár og 
innflutningi og útflutningi lifandi dýra- og búfjárafurða að því er varðar heilbrigði 
og hollustuhætti. 

Yfirdýralæknir skal hafa með höndum stjórn og eftirlit með starfsemi héraðs- 
dýralækna og annarra þeirra dýralækna, sem læknisleyfi hafa. 

4. gr. 
Dýralæknar skulu hver í sínu umdæmi vinna að bættu heilsufari búpenings í 

landinu og aukinni arðsemi hans. Þeir skulu vera á verði gegn því, að einstakl- 
ingar eða þjóðin í heild bíði tjón af völdum búfjársjúkdóma. Með starfi sínu skulu 
Þeir leitast við að girða fyrir hættur, sem stafað geta af sjúkum dýrum og neyzlu 
spilltra búfjárafurða. 

Dýralæknar skulu gegna störfum sínum með árvekni, halda þekkingu sinni sem 
bezt við og gæta fyllstu samvizkusemi í öllum dýralæknisstörfum. 

5. gr. 
Forseti skipar yfirdýralækni og héraðsdýralækna. 
Dýralæknar í þjónustu ríkisins taka laun samkvæmt hinu almenna launakerfi 

ríkisstarfsmanna.
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Héraðsdýralæknar og aðrir dýralæknar, sem aðstöðu hafa til venjulegra dýra- 
læknisstarfa, skulu fá greiðslu fyrir störf sín og ferðir fyrir einstaklinga og hið op- 
inbera samkvæmt gjaldskrá, sem landbúnaðarráðherra setur að fengnum tillögum 
stéttarfélags dýralækna. 

Héraðsdýralæknum er óheimilt að taka hærri greiðslur fyrir störf sín heldur 
en greint er í gildandi gjaldskrá. 

Meðan ekki fást dýralæknar í hin lögákveðnu dýralæknisumdæmi og þegar 
önnur nauðsyn krefur, er héraðsdýralækni skylt, eftir ákvörðun ráðherra, að gegna 
dýralæknisstörfum í nágrannaumdæmi, gegn hálfum byrjunarlaunum þess umdæmis. 

6. gr. 
Héraðsdýralæknar stunda almennar lækningar hver í sínu héraði og annast 

sölu lyfja fyrir dýr, samkvæmt gildandi lögum og reglum um sölu lyfja. 
Þeir eru skyldir til að gegna aðkallandi sjúkravitjunum, þegar þess er leitað, 

nema þeir séu sjálfir sjúkir eða hindraðir af öðrum meira aðkallandi embættisstörf- 
um. F Læ 

Nú er héraðsdýralæknis vitjað úr öðru dyýralæknisumdæmi í mjög brýnni 
nauðsyn, þegar ekki næst til viðkomandi héraðsdýralæknis, og ber honum þá skylda 

til að sinna vitjunarbeiðni, ef hann getur komið því við. 
Yfirdýralæknir setur héraðsdýralæknum erindisbréf, sem landbúnaðarráðherra 

staðfestir. Þar skal kveðið á um embættisfærslu og skyldur héraðsdýralækna. 

   

7. gr. 
Komi upp alvarlegur smitsjúkdómur í búfé eða grunur um slíkan sjúkdóm í 

umdæmi héraðsdýralæknis, skal hann gera nauðsynlegar bráðabirgðaráðstafanir 
til þess að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins og forða tjóni, er af honum getur leitt. 
Hann skal tilkynna yfirdýralækni tafarlaust um sjúkdóminn og gera þeir í sam- 
ráði þær ráðstafanir, sem þurfa þykir. 

Læknisaðgerðir á dýrum höldnum smitsjúkdómum skulu eingöngu framkvæmd- 
ar af dýralæknum eða í samráði við þá. 

Landbúnaðarráðherra setur reglur að fengnum tillögum yfirdýralæknis um 
meðferð helztu smitsjúkdóma búfjár og varnir gegn þeim. 

8. gr. 

Héraðsdýralæknar annast heilbrigðiseftirlit með sláturfé og sláturafurðum hver 
í sínu umdæmi, eftir því sem aðstæður leyfa. Í Reykjavík hefur yfirdýralæknir 
eftirlit þetta með höndum. 

Þar sem dýralæknar geta ekki sjálfir annað heilbrigðiseftirliti þessu, skulu hér- 
aðslæknar eða aðrir, sem lokið hafa sérstöku námskeiði í heilbrigðisskoðun slát- 
urafurða, annast það undir stjórn og eftirliti viðkomandi héraðsdýralæknis. Hér- 
aðsdýralæknar safna árlega skýrslum frá þeim, sem heilbrigðisskoðun annast í um- 
dæminu. 

Landbúnaðarráðherra selur reglur að fengnum tillögum yfirdýralæknis um fram- 
kvæmd heilbrigðiseftirlits með sláturfé og sláturafurðum, meðferð og geymslu slát- 
urafurða, útbúnaði og þrifnaði í sláturhúsum, kjötfrystihúsum, kjötvinnslustöðvum 
og mjólkurbúum. 

9. gr. 
Héraðsdýralæknar skulu árlega annast eftirlit með heilbrigði og hirðingu naut- 

gripa á búum, þar sem framleidd er sölumjólk. Þeir skulu með leiðbeiningum og 
á annan hátt leitast við að bæta þrifnað og hollustuhætti hjá framleiðendum sölu- 
mjólkur.
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Héraðsdýralæknar skulu halda skýrslur um þetta eftirlit samkvæmt nánari 
fyrirsögn yfirdýralæknis. Afrit af skýrslum þessum skal senda yfirdýralækni. Mjólk- 
urbú skulu eiga greiðan aðgang að skýrslum þessum, sé þess óskað. 

Ráðherra setur reglur um framkvæmd eftirlits þessa og skýrsluhald, er það 
varðar. 

10. gr. 
Dýralæknar skulu halda skýrslur um sjúkdóma og heilsufar búfjár hver í sínu 

umdæmi. Skýrslu um smitsjúkdóma skal gera mánaðarlega. Yfirlitsskýrslur um 
heilsufar og sjúkdóma og læknisaðgerðir skal semja og senda til yfirdýralæknis ár 
hvert fyrir 15. febrúar. 

Úr skýrslum héraðsdýralækna skal árlega vinna og birta heildaryfirlit um heilsu- 
far búpenings í landinu samkvæmt nánari fyrirmælum landbúnaðarráðherra. 

11. gr. 
Ef yfirdýralæknir verður þess var, að dýralæknir, sem læknisleyfi hefur, van- 

rækir skyldur sínar og störf eða brýtur alvarlega í bág við fyrirmæli, sem dýra- 
læknum ber að starfa eftir, skal yfirdýralæknir áminna hann um að bæta ráð sitt. 

Nú kemur ítrekuð áminning ekki að haldi, þá ber yfirdýralækni að kæra málið 
fyrir ráðherra. Getur þá ráðherra úrskurðað, að viðkomandi skuli sviptur lækn- 
ingaleyfi um tiltekinn tíma. 

Nú telur vfirdýralæknir, að dýralæknir, sem læknisleyfi hefur, hafi sýnt, að 
hann uppfylli ekki lengur þær kröfur, sem gerðar voru, er honum var veitt læknis- 
leyfi, svo sem vegna bilunar á andlegri eða líkamlegri heilsu, eiturlyfjanotkunar 
eða drykkjuskaparóreglu, sem geri hann óhæfan eða hættulegan við störf sín, þá 
skýri hann ráðherra frá málavöxtum. Ráðherra leitar álits læknaráðs um málið, 
sbr. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 14/1942. Má svipta viðkomandi dýralækni lækningaleyfi, 
ef læknaráð telur það nauðsynlegt, en skjóta má hann máli sínu til dómstólanna. 

12. gr. 
Dýralækni eru óheimilar hvers konar auglýsingar eða áróður um starf sitt sem 

dýralæknir. Þó er heimilt að auglýsa í blöðum viðtalstíma, læknavakt, orlof o. Þ. h., 
sem og birta nafn dýralæknis á lyfseðlum og dyraspjöldum. 

13. gr. 
Í þeim umdæmum, þar sem mjólkurkýr eru færri en 1600, miðað við skatta- 

framtal næsta árs á undan, er heimilt að greiða héraðsdýralækni staðaruppbót, 
sem nemur hálfum byrjunarlaunum í umdæminu. Staðaruppbót þessi fellur niður, 
þegar kúm í umdæminu fjölgar yfir áðurnefnda tölu. 

Þar sem eigi er embættisbústaður í umdæmi héraðsdýralæknis, er heimilt að 
greiða dýralækni skrifstofustyrk úr ríkissjóði. Styrkur þessi fellur niður, þegar 
embættisbústaður hefur verið byggður. 

14. gr. 
Þegar dýralæknir hefur starf sem héraðsdýralæknir, er heimilt að veita hon- 

um hagkvæmt lán til kaupa á bifreið til notkunar við starf sitt, enda skuldbindi 
hann sig til þess að starfa sem héraðsdýralæknir í þrjú ár að minnsta kosti. 

Í þessu skyni er heimilt í fjárlögum að gera ráð fyrir sérstakri upphæð til 
bifreiðakaupa fyrir nýja héraðsdýralækna. Landbúnaðarráðherra setur reglur um 
fjárreiður sjóðs þessa. 

Heimilt er að sjá hverju dýralæknisumdæmi fyrir sérstökum læknisáhöldum 
og tækjum samkvæmt tillögum yfirdýralæknis og stéttarfélags dýralækna. Héraðs-
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dýralæknum ber að gæta og varðveita áhaldasafn þetta á óaðfinnanlegan hátt og 

skila í hendur eftirmanna sinna. 
Fyrir hver 10 ár, sem héraðsdýralæknir hefur gegnt þjónustu, á hann rétt á að 

hljóta 6 mánaða frí frá störfum með fullum launum, til framhaldsnáms í samráði 

við yfirdýralækni. Greiðir ríkissjóður fargjaldskostnað til þess lands, þar sem hann 

hyggst dveljast, og heim til Íslands aftur að dvöl lokinni. 

15. gr. 
Dýralæknisnema, sem ekki hefur lokið námi, má fela að gegna héraðsdýra- 

læknisumdæmi um stundarsakir, ef yfirdýralæknir mælir með því. Einnig má fela 

honum tiltekin störf önnur, og hefur hann þá lækningaleyfi, meðan hann gegnir 

þeim. 
16. gr. 

Meðan eigi fást dýralæknar í öll hin lögákveðnu dýralæknisumdæmi, er sýslu- 
félögum heimilt að semja við menn þar búsetta, sem ekki eru dýralæknar að mennt- 
un, en hlotið hafa tilsögn dýralæknis og reyndir eru að sérstakri hæfni til að hjálpa 
sjúkum búpeningi, að annast dýralæknastörf innan sýslunnar, eftir því sem geta 
þeirra og kunnátta leyfir, önnur en þau, sem um getur í 7., 8., og 9. gr., enda komi 
til samþykki landbúnaðarráðherra og meðmæli yfirdýralæknis. 

Sýslufélög njóta styrks til að greiða mönnum, sem ráðnir eru á þennan hátt. 
Þá skal styrkur sá, sem greiddur er í hvert umdæmi, sem er án dýralæknis, ekki 
nema hærri upphæð en ?% þeirra launa, sem héraðsdýralækni væru greidd sam- 

kvæmt launalögum. 
Styrkur þessi fellur niður, þegar dýralæknir fæst í embættið. 

17. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt eru úr gildi fallin lög nr. 124 22. des. 1947, um, dýralækna, og síðari 

breytingar á þeim lögum, þ. e. lög nr. 19/1955, lög nr. 7/1959, lög nr. 38/1960, lög 
nr. 8/1963 og lög nr. 51/1965, svo og önnur fyrirmæli í lögum og reglugerðum, 
er kynnu að koma í bága við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 5. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

  

(L. S.) 

Ingólfur Jónsson. 

6. maí 1970. . Nr. 32. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
4. málsgr. 16. gr. laganna orðist svo: 
Tryggingaráð getur ákveðið, að greiða skuli með börnum ekkils allt að fullum 

barnalifeyri, ef fráfall eiginkonu veldur tilfinnanlegri röskun á afkomu hans. 
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Sama gildir um börn ellilifeyrisþega, einstæðrar móður, sem er öryrki eða látin, 
svo og hjóna, sem verða fyrir verulegum tekjumissi eða útgjaldaaukningu sök- 
um örorku eiginkonu. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Nr. 38. . 8. mai 1970. 
LOG 

um breyting á lögum nr. 75 13. maí 1966, um Fiskveiðasjóð Íslands. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
C-liður 4. gr. laganna orðist svo: 

c. til viðbótar framlagi til sjóðsins samkvæmt b-lið greiðir ríkissjóður honum 
árlega 35 milljónir króna, í fyrsta skipti á árinu 1971. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Framlag ríkissjóðs samkvæmt c-lið 4. gr. laganna fellur niður fyrir árin 1969 
og 1970. 

Gjört að Bessastöðum, 8. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG | 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætlunar 

fyrir árið 1970. 

Forseri ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir bönd ríkissjóðs að gefa út til sölu innanlands 

tikisskuldabréf 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 

úlgefin skv. ákvæðum í Í. 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 $ 1.500 þús. Heimilt er að verja 

þeim hluta lánsins, sem er andvirði fóðurvörukaupa, eða allt að 32 millj. kr. til 

Framkvæmdasjóðs Íslands til endurlána í þágu kornhlöðubyggingar í Reykjavík. 

6. gr. 

Heimilt er fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán hjá Alþjóðabank- 

anum og öðrum lánastofnunum að fjárhæð allt að 500 millj. kr. eða jafnvirði hennar 

í erlendum gjaldeyri og endurlána fé þetta vegasjóði til lagningar hraðbrauta. 

7. gr. 

Heimilt er Áburðarverksmiðju ríkisins að taka erlent lán að jafnvirði allt að 

115 millj. kr. vegna stækkunar verksmiðjunnar. 

8. gr. 

Lánsfé því, sem aflast með sölu ríkisskuldabréfa eða spariskirteina skv. Í. gr. 

með endurgreiðslum af áður útgefnum spariskirteinalánum og með P.L. 480 láni 

skv. 5. gr., sbr. þó 2. málslið þeirrar gr., skal verja sem hér segir:
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Millj. kr. 

Reykjanesbraut ...............00.0 00 27.2 
Vegaframkvæmdir skv. Vestfjarðaáætlun .......... 11.8 
Hafnarfjarðarvegur í Kópavogi ................... 12.0 
Landshafnir ............... 0 8.6 
Rafmagnsveitur ríkisins „......................... 35.0 
Rafvæðing í sveitum .................0. 00 15.0 
Jarðvarmaveitur ríkisins ............).......2..... 18.2 
Orkurannsóknir ..........0%....0.0 00 19.0 
Laxárvirkjun ...........0.... 0... 55.0 
Landsvirkjun, stofnframlag ........0............. 41.0 
Áburðarverksmiðja ríkisins ...................... 55.0 
Jarðefnaleit .................00 0 2.0 
Sjóefnarannsóknir .....,....0.0000.0. 0... 2.0 
Framkvæmdir á Keldnaholti ...................... 15.0 
Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík .............. 10.0 
Byggingaframkvæmdir á vegum Háskóla Íslands ..  30.0 

Samtals 356.8 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 8. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson. 

Nr. 35. . 9. maí 1970. 

LOG 

um skipun prestakalla og prófastsdæma og um kristnisjóð. 

Forseti Ístanps 

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

I. KAFLI 

Um skipun prestakalla og prófastsdæma. 

1. gr. 
Prestaköllum og prófastsdæmum skal skipað þannig: 

I. Múlaprófastsdæmi: 

Í. Skeggjastaðir: Skeggjastaðasókn. 
Prestssetur: Skeggjastaðir. 

2. Hof í Vopnafirði: Hofs- og Vopnafjarðarsóknir. 
Prestssetur: Hof.
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3. Valþjófsstaður: Valþjófsstaðar-, Áss-, Hofteigs-, Eiríksstaða- og Möðru- 

dalssóknir. 
Prestssetur: Valþjófsstaður. 

4. Eiðar: Eiða-, Hjaltastaðar-, Kirkjubæjar- og Sleðbrjótssóknir. 

Prestssetur: Eiðar. 

5. Vallanes: Vallaness-, Þingmúla- og Egilsstaðasóknir. 

Prestssetur: Vallanes. 

6. Desjarmýri: Borgarfjarðar-, Njarðvíkur- og Húsavíkursóknir. 

Prestssetur: Desjarmýri. 

7. Seyðisfjörður: Seyðisfjarðar- og Klyppsstaðasóknir. 

Prestssetur: Seyðisfjörður. 

Il. Austfjarðaprófastsdæmi: 

8. Norðfjörður: Norðfjarðar- og Brekkusóknir. 
Prestssetur: Neskaupstaður. 

9. Eskifjörður: Eskifjarðar- og Reyðarfjarðarsóknir. 
Prestssetur: Eskifjörður. 

10. Kolfreyjustaður: Kolfreyjustaðar- og Fáskrúðsfjarðarsóknir. 
Prestssetur: Kolfreyjustaður. 

11. Heydalir: Heydala- og Stöðvarfjarðarsóknir. 
Prestssetur: Heydalir. 

12. Djúpivogur: Djúpavogs-, Beruness-, Berufjarðar- og Hofssóknir. 

Prestssetur: Djúpivogur. 

III. Skaftafellsprófastsdæmi: 

13. Bjarnanes: Bjarnaness-, Stafafells- og Hafnarsóknir. 

Prestssetur: Bjarnanes. 

14. Kálfafellsstaður: Kálfafellsstaðar-, Brunnhóls- og Hofssóknir. 

Prestssetur: Kálfafellsstaður. 
15. Klaustur: Prestsbakka- og Kálfafellssóknir. 

Prestssetur: Kirkjubæjarklaustur. 

16. Ásar: Grafar-, Þykkvabæjar- og Langholtssóknir. 

Prestssetur: Ásar. 
17. Vík: Víkur-, Reynis- og Skeiðflatarsóknir. 

Prestssetur: Vík. 

IV. Rangárvallaprófastsdæmi: 

18. Holt: Eyvindarhóla-, Ásólfsskála- og Stóradalssóknir. 

Prestssetur: Holt. 
19. Bergþórshvoll: Akureyjar- og Krosssóknir. 

Prestssetur: Bergþórshvoll. 
20. Breiðabólsstaður: Breiðabólsstaðar- og Hlíðarendasóknir. 

Prestssetur: Breiðabólsstaður. 
21. Oddi: Odda-, Stórólfshvols- og Keldnasóknir. 

Prestssetur: Oddi. 
99. Kirkjuhvoll: Kálfholts-, Hábæjar- og Árbæjarsóknir. 

Prestssetur: Kirkjuhvoll. 
93. Fellsmúli: Skarðs-, Haga- og Marteinstungusóknir. 

Prestssetur: Fellsmúli.
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Árnessprófastsdæmi: 
24. 

25. 

26. 

ðl. 

Hruni: Hruna- og Tungufellssóknir. 
Prestssetur: Hruni. 
Stóri-Núpur: Stóranúps-, Hrepphóla- og Ólafsvallasóknir. 
Prestssetur: Skarð. 
Skálholt: Skálholts-, Bræðratungu-, Haukadals- og Torfastaðasóknir. 
Prestssetur: Skálholt. 
Mosfell í Grímsnesi: Mosfells-, Stóruborgar-, Búrfells-, Miðdals- og Úlf- 
ljótsvatnssóknir. 
Prestssetur: Mosfell. 
Selfoss: Selfoss-, Hraungerðis-, Laugardæla- og Villingaholtssóknir. 
Prestssetur: Selfoss. 

- Eyrarbakki: Eyrarbakka-, Stokkseyrar- og Gaulverjabæjarsóknir. 
Prestssetur: Eyrarbakki. 
Hveragerði: Hveragerðis-, Kotstrandar-, Hjalla- og Strandarsóknir. 
Prestssetur: Hveragerði. 
Þingvellir: Þingvallasókn. 

Prestssetur: Þingvellir. 

Kjalarnessprófastsdæmi: 

32. 

ðð. 

34. 

36. 

37. 

38. 

39.— 

Grindavik: Grindavíkur- og Kirkjuvogssóknir. 
Prestssetur: Grindavík. 
Útskálar: Útskála- og Hvalsnesssóknir. 
Prestssetur: Útskálar. 
Keflavík: Keflavíkur-, Ytri-Njarðvíkur- og Innri-Njarðvíkursóknir. 
Prestssetur: Keflavík. 
Hafnarfjörður: Hafnarfjarðarsókn. 
Prestssetur: Hafnarfjörður. 

Garðar: Garða-, Bessastaða- og Kálfatjarnarsóknir. 
Prestssetur: Garðahreppur. 
Mosfell í Mosfellssveit: Lágafells- og Viðeyjarsóknir. 
Prestssetur: Mosfell. 
Reynivellir: Reynivalla-, Saurbæjar- og Brautarholtssóknir. 
Prestssetur: Reynivellir. 
-40. Vestmannaeyjar: Ofanleitissókn. 
Prestssetur: Vestmannaeyjar. 

Borgarfjarðarprófastsdæmi : 

M. 

46. 

Saurbær á Hvalfjarðarströnd: Saurbæjar-, Leirár- og Innrahólmssóknir. 
Prestssetur: Saurbær. 

Garðar á Akranesi: Akranesssókn. 

Prestssetur: Akranes. 
Hvanneyri: Hvanneyrar-, Bæjar-, Lundar- og Fitjasóknir. 
Prestssetur: Staðarhóll. 
Reykholt: Reykholts-, Stóraáss-, Gilsbakka- og Síðumúlasóknir. 
Prestssetur: Reykholt. 
Stafholt: Stafholts-, Hjarðarholts-, Hvamms- og Norðtungusóknir. 
Prestssetur: Stafholt. 
Borg: Borgar-, Borgarness-, Álftaness-, Álftártungu- og Akrasóknir. 
Prestssetur: Borg.
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VII. 

IX. 

KT. 

Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi: 

47. Söðulsholt: Rauðamels-, Kolbeinsstaða-, Staðarhrauns- og Fáskrúðar- 

bakkasóknir. 
Prestssetur: Söðulsholt. 

48. Staðastaður: Staðastaðar-, Búða- og Hellnasóknir. 

Prestssetur: Staðastaður. 

49. Ólafsvík: Ólafsvíkur-, Ingjaldshóls- og Brimilsvallasóknir. 

Prestssetur: Ólafsvík. 
50. Setberg: Setbergssókn. 

Prestssetur: Grundarfjörður. 

51. Stykkishólmur: Stykkishólms-, Helgafells-, Bjarnarhafnar-, Narfeyrar- og 

Breiðabólsstaðarsóknir. 

Prestssetur: Stykkishólmur. 

52. Hjarðarholt: Kvennabrekku-, Stóra-Vatnshorns-, Snóksdals- og Hjarðar- 

holtssóknir. 

Prestssetur: Búðardalur. 

53. Hvammur: Hvamms-, Staðarhóls-, Skarðs-, Dagverðarness- og Staðarfells- 

sóknir. 

Prestssetur: Hvammur. 

Barðastrandar prófastsdæmi: 

54. Reykhólar: Reykhóla-, Garpsdals-, Gufudals-, Flateyjar- og Múlasóknir. 

Prestssetur: Reykhólar. 

55. Sauðlauksdalur: Sauðlauksdals-, Saurbæjar-, Brjánslækjar-, Haga- og 

Breiðuvíkursóknir. 
Prestssetur: Sauðlauksdalur. 

56. Patreksfjörður: Patreksfjarðar- og Stóra-Laugardalssóknir. 

Prestssetur: Patreksfjörður. 

57. Bildudalur: Bíldudals-, Selárdals-, Hrafnseyrar- og Álftamýrarsóknir. 

Prestssetur: Bíldudalur. 

Ísafjarðarprófastsdæmi: 

58. Þingeyri: Þingeyrar-, Hrauns-, Mýra-, Núps- og Sæbólssóknir. 

Prestssetur: Þingeyri. 

50. Holt í Önundarfirði: Holts-, Flateyrar- og Kirkjubólssóknir. 

Prestssetur: Holt. 
60. Staður: Staðarsókn. 

Prestssetur: Staður í Súgandafirði. 

61. Bolungarvík: Hólssóknir og Staðarsókn í Grunnavík. 

Prestssetur: Bolungarvík. 

62. Ísafjörður: Ísafjarðar- og Hnifsdalssóknir og Eyrarsókn í Seyðisfirði. 

Prestssetur: Ísafjörður. 
63. Vatnsfjörður: Vatnsfjarðar-, Nauteyrar-, Unaðsdals- og Ögursóknir. 

Prestssetur: Vatnsfjörður. 

Húnavatnsprófastsdæmi: 

64. Árnes: Árnesssókn. 
Prestssetur: Árnes. 

65. Hólmavík: Kaldrananess-. Drangsness-, Staðar-, Hólmavíkur- og Kolla- 

fjarðarnesssóknir. 
Prestssetur: Hólmavík.
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KNH. 

KIT. 

KIV. 

66. 

67. 

68. 

1. 
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Prestsbakki í Hrútafirði: Prestsbakka-, Staðar- og Óspakseyrarsóknir. 
Prestssetur: Prestsbakki. 
Melstaður: Melstaðar-, Hvammstanga-, Staðarbakka- og Efranúpssóknir. 
Prestssetur: Melstaður. 
Breiðabólsstaður: Tjarnar-, Vesturhópshóla-, Breiðabólsstaðar- og Viði- 
dalstungusóknir. 
Prestssetur: Breiðabólsstaður í Vesturhópi. 
Þingeyrarklaustur: Þingeyrar-, Undirfells- og Blönduósssóknir. 
Prestssetur: Blönduós. 
Bólstaðarhlíð: Bólstaðarhlíðar-, Bergsstaða-, Auðkúlu-, Svínavatns- og 
Holtastaðasóknir. 
Prestssetur: Bólstaður. 
Höfðakaupstaður: Höskuldsslaða-, Höfða- og Hofssóknir. 
Prestssetur: Höfðakaupstaður. 

Skagafjarðarprófastsdæmi : 

72. 

73. 

Sauðárkrókur: Sauðárkróks-, Hvamms- og Ketusóknir. 
Prestssetur: Sauðárkrókur. 
Glaumbær: Glaumbæjar-, Víðimýrar- og Reynistaðarsóknir. 
Prestssetur: Glaumbær. 
Mælifell: Mælifells-, Reykja-, Goðdala- og Ábæjarsóknir. 
Prestssetur: Mælifell. 
Miklibær: Miklabæjar-, Silfrastaða-, Flugumýrar- og Hofstaðasóknir. 
Prestssetur: Miklibær. 
Hólar: Hóla-, Viðvíkur- og Rípursóknir. 
Prestssetur; Hólar. 
Hofsós: Hofsóss-, Hofs-, Fells-, Barðs- og Knappsstaðasóknir. 
Prestssetur: Hofsós. 

Eyjafjarðarprófastsdæmi: 

78. Siglufjörður: Siglufjarðarsókn. 
Prestssetur: Siglufjörður. 
Ólafsfjörður: Ólafsfjarðarsókn. 
Prestssetur: Ólafsfjörður. 
Dalvík: Valla-, Tjarnar-, Urða- og Upsasóknir. 
Prestssetur: Dalvík. 
Hrísey: Hríseyjar- og Stærra-Árskógssóknir. 
Prestssetur: Hrísey. 
Möðruvellir í Hörgárdal: Möðruvalla-, Glæsibæjar-, Bakka- og Bægisár- 
sóknir. 
Prestssetur: Möðruvellir. 

83.—84. Akureyri: Akureyrar-, Lögmannshlíðar- og Miðgarðasóknir. 
Prestssetur: Akureyri. Annar hvor prestur Akureyrar skal Jafnan hafa 
með höndum þjónustu Miðgarðasóknar í Grímsey. 
Laugaland: Munkaþverár-, Kaupangs-, Grundar-, Möðruvalla-, Saurbæjar- 
og Hólasóknir. 
Prestssetur: Laugaland. 

Þingeyjarprófastsdæmi: 

86. Laufás: Laufáss-, Svalbarðs- og Grenivíkursóknir. 
Prestssetur: Laufás.
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XvV. 

Háls: Háls-, Iugastaða- og Draflastaðasóknir. 

Prestssetur: Háls. 

Staðarfell: Ljósavatns-, Þóroddsstaða- og Lundarbrekkusóknir. 

Prestssetur: Staðarfell. 
Skútustaðir: Skútustaða-, Reykjahlíðar- og Víðirhólssóknir. 
Prestssetur: Skútustaðir. 

Grenjaðarstaður: Grenjaðarstaðar-, Þverár-, Einarsstaða- og Nessóknir. 

Prestssetur: Grenjaðarstaður. 

Húsavík: Húsavíkur- og Flatevjarsóknir. 

Prestssetur: Húsavík. 
Skinnastaður: Skinnastaðar-, Garðs- og Snartarstaðasóknir. 

Prestssetur: Skinnastaður. 
Raufarhöfn: Raufarhafnarsókn. 

Prestssetur: Raufarhöfn. 
Sauðanes: Sauðaness- og Svalbarðssóknir. 
Prestssetur: Sauðanes. 

Reykjavíkurprófastsdæmi: 

Í Reykjavíkurprófastsdæmi, sem nær yfir Reykjavíkur- og Kópavogs- 

prestaköll, skulu jafnan vera svo margir prestar, að sem næst 5000 manns 

komi á hvern að meðaltali. Ráðherra ákveður takmörk sókna og prestakalla 

að fengnum tillögum biskups og safnaðarráðs Reykjavíkur (sbr. 2. gr.) og 

velur þeim heiti. 

2. gr. 
Í Reykjavíkurprófastsdæmi skal vera safnaðarráð. Skal það skipað formönn- 

um safnaðarnefnda og safnaðarfulltrúum í prófastsdæminu og prestum þess. Pró- 

fastur er formaður ráðsins og kallar það saman. Skylt skal að kalla safnaðarráð 

saman til fundar, þegar fullur þriðjungur safnaðarráðsmanna óskar þess. Verkefni 

ráðsins eru: 
1. Að gera tillögur um skiptingu prófastsdæmisins í sóknir og prestaköll og um 

breytingar á þeim svo oft sem þörf er, og skal sú skipting að jafnaði miðuð við 

það, að einn prestur sé í hverju prestakalli. 
9. AÐ sjá um kosningu safnaðarnefnda í prestaköllum eftir skiptingu. Ein safn- 

aðarnefnd sé fyrir hvert prestakall, og hefur hún á hendi störf sóknarnefnda, 

eftir því sem við á, og er kosin með sama hætti. Þar, sem fleiri en einn söfn- 

uður eiga sömu kirkju, skulu nefndirnar hafa sameiginlega stjórn á afnotum 

og fjármálum kirkjunnar. 

3. Að vinna að eflingu kirkjulegs starfs og kristilegrar félagsstarfsemi innan 

prófastsdæmisins. 

3. gr. 

Í kaupstöðum utan Reykjavíkurprófastsdæmis skulu prestar vera svo margir, 

að sem næst 4000 manns komi á hvern. Heimilt er að skipta prestaköllum, þar sem 

eru tveir eða fleiri prestar, á hliðstæðan hátt og ákveðið er í 1. tölulið 2. gr. 

4. gr. 
Nú er skipt prestakalli, þar sem er einn prestur, í tvö eða fleiri prestaköll, og 

hefur þá presturinn rétt til að velja, hvaða hluta þess hann hyggst að þjóna. 

A 37
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5. gr. 
Sveitarfélögum kaupstaða og kauptúna er skylt að leggja til ókeypis lóðir undir 

kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. Nú er presti skylt að hafa aðsetur 
í kaupstað eða kauptúni, og er þá sveitarfélagið skylt að leggja til ókeypis lóð 
undir íbúðarhús hans, ef um embættisbústað í eigu ríkissjóðs er að ræða. 

6. gr. 
Ráðherra skipar prest, er sitji á Þingvöllum og gegni Þingvallasókn, skv. 1. gr. 

að fengnum tillögum biskups og Þingvallanefndar, enda gegni hann þá jafnframt 
starfi þjóðgarðsvarðar. 

Biskupi er heimilt að ráða prestvígðan mann til þess að gegna prestsþjónustu 
um stundarsakir í þeim prestaköllum, þar sem prestur er veikur eða prestakallið 
prestslaust af öðrum ástæðum. Ef þörf krefur, er biskupi heimilt með samþykki ráð- 
herra að ráða fleiri prestsvígða menn til starfa skv. þessari grein. 

ra - sn 
a 

7. gr. 
Biskupi er heimilt að ráða prestsvígðan mann sem æskulýðsfulltrúa þjóð- 

kirkjunnar til þess að aðstoða og leiðbeina við æskulýðsstörf í söfnuðum landsins. 
Ráðningartími skal vera allt að þremur árum í senn. 

Þá er biskupi og heimilt með samþykki ráðherra að ráða tvo aðstoðaræsku- 
lýðsfulltrúa til starfa með æskulýðsfulltrúa þjóðkirkjunnar. 

8. gr. 
Biskupi er heimilt með samþykki ráðherra að ráða prestsvígða menn til 

sérstakrar sjúkrahúsa- og fangahúsaþjónustu. Biskup setur þeim erindisbréf. 

9. gr. 
Heimilt er biskupi með samþykki ráðherra að ráða prestsvígðan mann til kirkju- 

legra starfa meðal Íslendinga í Kaupmannahöfn og annars staðar á Norðurlönd- 
um eftir því sem við verður komið. Ráðherra setur honum erindisbréf, og skal ráðn- 
ingatími vera allt að þremur árum í senn. 

10. gr. 
Laun og annar kostnaður við embætti þau, er upp eru talin í 6.—9. gr., greið- 

ist úr ríkissjóði skv. úrskurði ráðherra, og skulu prestar þeir, sem þeim gegna, taldir 
þjónandi prestar þjóðkirkjunnar. 

11. gr. 
Nú vilja menn breyta skipun sókna eða takmörkum prestakalla, flytja sókn 

eða hluta úr sókn úr einu prestakalli í annað, leggja niður kirkju eða færa úir stað 
eða taka upp nýja kirkju, þar sem ákvæði 2. og 3. gr. eiga ekki við, og skal það 
mál koma fyrir safnaðarfund, eða safnaðarfundi, ef fleiri en einn söfnuður eiga 
í hlut. Ef breytingin viðkemur aðeins einum söfnuði, ræður meiri hluti atkvæða 
á lögmætum safnaðarfundi. Séu söfnuðir tveir, ræður meiri hluti atkvæða á báð- 
um fundum. Séu söfnuðir fleiri en tveir, ræður meiri hluti safnaðarfunda. Sam- 
þykki síðan héraðsfundur (eða héraðsfundir, ef breytingin nær til fleiri en eins 
prófastsdæmis) tillögurnar, taka þær gildi, þegar ráðherra staðfestir þær, að fengn- 
um tillögum biskups. 

12. gr. 
Nú er við breytingar þær, sem um ræðir í 11. gr., aðeins um tilfærslu gjaldenda 

milli sókna að ræða, og kirkjur eru í báðum sóknum, og skal þá sóknarkirkja sú, 
er nýja gjaldendur fær við sóknarbreytinguna, gjalda kirkju þeirrar sóknar, er
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gjaldendur missir, sem svarar þriggja ára lögboðnu sóknargjaldi fyrir hvern gjald- 

anda. Upphæðin greiðist með jöfnum afborgunum á næstu 5 árum, en án vaxta. 
Nú er sókn skipt og tekin upp ný sókn og kirkjubygging hafin, og skal þá 

ráðherra, ef honum berst krafa um það, skipa þrjá menn í samráði við biskup til 

þess að meta skuldlausar eignir sóknarkirkjunnar. Er kirkjunni síðan skylt að 

greiða vaxtalaust og með jöfnum afborgunum á næstu 5 árum þann hluta eign- 

anna, er hinni nýju sókn ber að tiltölu réttri við tölu gjaldenda í báðum sóknum, 

þegar skiptin fara fram, að frádregnu þriggja ára sóknargjaldi þeirra gjaldenda, er 

kirkjan missir við skiptinguna. 
Þegar ný sókn er löglega upp tekin, er presti þess prestakalls, þar sem guðs- 

þjónustuhús sóknarinnar er, skylt að annast þar guðsþjónustur án sérstaks endur- 

gjalds. 

13. gr. 

Þegar sóknarkirkja er lögð niður, skulu eignir hennar og andvirði renna til 

þeirrar kirkju eða þeirra kirkna, er sóknin hverfur til, og skiptast á milli þeirra 

í réttu hlutfalli við tölu þeirra gjaldenda, er hverri sókn bætist við niðurlagningu 

sóknarinnar. 
Nú eyðist kirkjusókn gersamlega af fólki eða söfnuður er orðinn svo fá- 

mennur, að hann getur ekki haldið kirkju messufærri að dómi hlutaðeigandi sóknar- 

prests og prófasts, og skal þá prófastur taka við sjóði kirkjunnar og umsjón hennar. 

Ráðherra ákveður síðan, að fengnum tillögum biskups og héraðsprófasts, hvort 

kirkjan skuli lögð niður. Ef svo verður, varðveitist andvirði hennar og sjóður í 

Hinum almenna kirkjusjóði. Þau heimili, sem eftir kynnu að vera Í sókninni, skulu 

lögð til annarrar sóknar eða sókna eftir ákvörðun ráðherra. Byggist sóknin á ný 

og sóknarmenn ákveða að endurreisa kirkju, skal veita henni sóknarréttindi að 

nýju og afhenda sjóð hinnar niðurlögðu kirkju. 

14. gr. 

Heimilt er ráðherra að ákveða, að fenginni umsögn biskups og hlutaðeigandi 

héraðsprófasts, sóknarnefndar og sóknarprests, að flytja skuli prestssetur á hent- 

ugri stað í prestakallinu. Ákvörðun um þetta efni skal birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

15. gr. 

Biskup hlutast til um, að þær breytingar á skipun prestakalla, sem ákvæði Í. 

greinar hafa í för með sér, komist á svo fljótt sem við verður komið eftir gildis- 
töku þessara laga. Þó missi prestar, sem nú þjóna í þeim prestaköllum, sem lögð 
skulu niður, ekki tekjur af þeim sökum. 

16. gr. 
Þegar eftir gildistöku þessara laga skulu ákvæði 1. greinar um skipun pró- 

fastsdæma koma til framkvæmda, og skulu starfandi prestar í hinum einstöku 

prófastsdæmum tilnefna prófasta hið fyrsta. 

17. gr. 
Kostnaður við embættisferðir prófasta innan hvers prófastsdæmis greiðist úr 

ríkissjóði eftir reikningum, sem ráðherra úrskurðar,
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II. KAFLI 

Um kristnisjóð. 

18. gr. 

Stofna skal sjóð, er nefnist kristnisjóður. 

19. gr. 
Stofnfé sjóðsins er: 
Kirkjujarðasjóður. Skal sá sjóður lagður niður og renna í kristnisjóð. 
Andvirði kirkjujarða, annarra en prestssetursjarða, sem seldar verða eftir 
gildistöku laga þessara. 
Þrestakallasjóður. Skal sá sjóður lagður niður og renna í kristnisjóð. 

20. gr. 
Tekjur kristnisjóðs skulu vera: 
Arður af stofnfé kristnisjóðs. 
Árlegt framlag úr ríkissjóði, er samsvari hámarkslaunum presta í þeim presta- 
köllum, sem lögð eru niður samkvæmt lögum þessum. 
Laun þau, sem sparast á hverjum tíma, þegar prestakall er prestslaust, svo að ekki 
komi til greiðslu prestslauna eða hluta þeirra, og skal þá miðað við hámarks- 
laun presta. 

Önnur framlög, sem ákveðin kunna að vera með lögum. 
Frjáls framlög safnaða, einstaklinga og fyrirtækja. 

21. gr. 
Hlutverk kristnisjóðs skal vera: 
Að launa aðstoðarþjónustu presta og guðfræðinga í víðlendum eða fjölmennum 
prestaköllum. Biskup gerir ráðstöfun um þessa þjónustu í samráði við hlutað- 
eigandi sóknarpresta og héraðsprófasla. 
Að launa starfsmenn, sem ráðnir eru til sérstakra verkefna í þágu þjóðkirkj- 
unnar samkvæmt ákvörðun kirkjuþings. Slíkir starfsmenn skulu ráðnir af 
biskupi með samþykki kirkjuráðs. 
Að styrkja söfnuði, er ráða vilja starfsmenn lil starfa á sínum vegum á sviði 
æskulýðsmála, líknarmála eða að öðrum mikilvægum verkefnum. 
Að veita fátækum söfnuðum starfsskilyrði, einkum á þeim stöðum, þar sem presta- 
köll hafa verið sameinuð og kirkjuleg þjónusta er sérstökum erfiðleikum háð. 
Að kosta búferlaflutning guðfræðinga, sem settir eru til þjónustu samkvæmt 
1. tölulið. 
Að styrkja framhaldsnám suðfræðinga og annarra starfsmanna kirkjunnar til 
undirbúnings undir kirkjuleg störf. 
Að styðja hvers konar starfsemi kirkjunnar til eflingar kristinni trú og sið- 
sæði með þjóðinni, svo sem útgáfu á hjálpargögnum í safnaðarstarfi og kristi- 
legu fræðsluefni, enn fremur félög og stofnanir, sem vinna að mikilvægum 
verkefnum á kirkjunnar vegum. 
Að sinna að öðru leyti eftir þörfum þeim verkefnum, sem prestakallasjóður 
hefur gegnt til þessa. 

22. gr. 
Fastir starfsmenn kirkjunnar, sem ráðnir eru til fullrar vinnu skv. 91. gr., 

skulu njóta réttinda og bera skyldur opinberra starfsmanna.
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23. gr. 
Kirkjuráð hinnar íslenzku þjóðkirkju hefur á hendi umsjá og stjórn kristni- 

sjóðs og ber ábyrgð fyrir kirkjuþingi á stjórn hans. Kirkjuráð semur árlega fjár- 
hagsáætlun fyrir sjóðinn, og skal hún samþykkt af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. 

Reikningsleg endurskoðun skal framkvæmd af ríkisendurskoðuninni. 

III. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

24. gr. 

Með lögum þessum eru numin úr gildi eftirtalin lög: nr. 91 4. febr. 1952, nr. 

68 24. april 1954, nr. 18 21. febr. 1956, nr. 17 20. apríl 1959, nr. 20 21. apríl 1960 

og nr. 66 27. april 1962, svo og 5. gr. laga nr. 98 19. júní 1933 og önnur lagaákvæði, 

er kunna að brjóta í bága við lög þessi. 

Þá er lög þessi hafa öðlazt gildi, skal gefa lög nr. 98 19. júní 1933 út af nýju 

með fyrirsögninni: Lög um læknishéraðasjóði. 

25. gt. 

Lög þessi öðlast gildi hinn 1. júlí 1970. 

Gjört að Bessaslöðum, 9. mai 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein. 
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LOG 

um leigubifreiðar. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki minu: 

1. gr. 

Bæjarstjórn er heimilt, að fengnum tillögum hlutaðeigandi stéttarfélags fólks- 

bifreiðastjóra, að ákveða, að allar leigubifreiðar til fólksflutninga í kaup- 
staðnum skuli hafa afgreiðslu á Þifreiðastöðvum, sem fengið hafa viðurkenningu 
bæjarstjórnar. Á sama hátt er sýslunefnd heimilt að ákveða, að allar leigubif- 
reiðar til fólksflutninga í sýslunni eða tilteknum hluta hennar skuli hafa afgreiðslu 
á bifreiðastöðvum, sem hlotið hafa viðurkenningu sýslunefndar. Nú tekur félags- 

svæði stéltarfélags fólksbifreiðastjóra til tveggja sýslna eða hluta úr þeim, en stéttar- 

félagið rekur fólksbifreiðastöð fyrir allt félagssvæðið, og er þá sýslunefndunum 

heimilt að ákveða, að allar fólksbifreiðar á svæðinu skuli hafa afgreiðslu á stöð 

félagsins. 
Í þeim kaupstöðum og á þeim sýslusvæðum, þar sem viðurkenndar fólksbifreiða- 

stöðvar eru starfandi, er öllum óheimilt að stunda leiguakstur á fólksbifreið- 

um utan stöðvar eða frá stöð, sem eigi er viðurkennd.
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2. gr. 
Samgöngumálaráðuneytinu er heimilt, eftir beiðni hlutaðeigandi stéttarfélags 

fólksbifreiðastjóra, að takmarka fjölda leigubifreiða til fólksflutninga á félags- 
svæðinu, ef fjöldi íbúa á svæðinu er 700 eða fleiri, enda komi til meðmæli þeirra 
bæjarstjórna og sýslunefnda, er félagssvæðið fellur undir, sbr. þó 7. gr. Þar sem tak- 
mörkun er heimiluð, skal hún ákveðin af ráðuneytinu með sérstakri reglugerð fyrir 
hvert svæði. 

3. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt, að fengnum tillögum hlutaðeigandi stéttarfélags sendi- 

ferðabifreiðastjóra, að ákveða, að allar sendiferðabifreiðar í kaupstaðnum skuli hafa 
afgreiðslu á bifreiðastöðvum, sem hlotið hafa viðurkenningu bæjarstjórnar. Á sama 
hátt er sýslunefnd heimilt að ákveða, að allar sendiferðabifreiðar í sýslunni eða til- 
teknum hluta hennar skuli hafa afgreiðslu á bifreiðastöðvum, sem hlotið hafa viður- 
kenningu sýslunefndar. Nú tekur félagssvæði stéttarfélags sendiferðabifreiðastjóra 
til tveggja sýslna eða hluta úr þeim, en stéttarfélagið rekur sendiferðabifreiðastöð 
fyrir allt félagssvæðið, og er þá sýslunefndunum heimilt að ákveða, að allar sendi- 
ferðabifreiðar á svæðinu skuli hafa afgreiðslu á stöð félagsins. 

Í þeim kaupstöðum og á þeim sýslusvæðum, þar sem viðurkenndar sendiferða- 
bifreiðastöðvar eru starfandi, skal öllum óheimilt að stunda leiguakstur á sendi- 
ferðabifreiðum utan stöðvar eða frá stöð, sem eigi er viðurkennd. 

4. gr. 
Samgöngumálaráðuneytinu er heimilt, eftir beiðni hlutaðeigandi, stéttarfélags 

sendiferðabifreiðasljóra, að takmarka fjölda leigubifreiða til sendiferðabifreiðaakst- 
urs á félagssvæðinu, ef fjöldi íbúa á svæðinu er 700 eða fleiri, enda komi til meðmæli 
Þeirra bæjarstjórna og sýslunefnda, er félagssvæðið fellur undir, sbr. þó 7. gr. Þar 
sem takmörkun er heimiluð, skal hún ákveðin af ráðuneytinu með sérstakri reglu- 
gerð fyrir hvert svæði. 

5. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt, að fengnum tillögum hlutaðeigandi stéttarfélags vörubif- 

reiðastjóra, að ákveða, að allar leigubifreiðar til vöruflutninga í kaupstaðnum skuli 
hafa afgreiðslu á bifreiðastöð, sem fengið hefur viðurkenningu bæjarstjórnar, Á 
sama hátt er sýslunefnd heimilt að ákveða, að allar leigubifreiðar til vöruflutninga í 
sýslunni eða tilteknum hluta hennar skuli hafa afgreiðslu á bifreiðastöð, sem hlotið 
hefur viðurkenningu sýslunefndar. Nú tekur félagssvæði stéttarfélags vörubifreiða- 
stjóra til tveggja sýslna eða hluta úr þeim, en stéttarfélagið rekur vörubifreiðastöð 
fyrir allt félagssvæðið, og er þá sýslunefndunum heimilt að ákveða, að allar vöru- 
bifreiðar á svæðinu skuli hafa afgreiðslu á stöð félagsins. 

Í þeim kaupstöðum og á þeim sýslusvæðum, þar sem viðurkennd vörubifreiða- 
stöð er starfandi, er öllum óheimilt að stunda leiguakstur á vörubifreiðum utan 
stöðvar eða frá stöð, sem eigi er viðurkennd. Leiguakstur telst það, þegar vörubifreið 
er seld á leigu ásamt ökumanni til flutninga á vörum fyrir tiltekið gjald, þar sem 
ökumaður eða eigandi bifreiðarinnar er hvorki eigandi, seljandi né kaupandi vör- 
unnar, sem flutt er. 

6. gr. 
Samgöngumálaráðuneytinu er heimilt, eftir beiðni hlutaðeigandi stéttarfélags 

vörubifreiðastjóra, að takmarka fjölda leigubifreiða til vöruflutninga innan félags- 
svæðisins, ef íbúafjöldi á félagssvæðinu er 700 eða fleiri, enda komi til meðmæli 
þeirra bæjarstjórna og sýslunefnda, er félagssvæðið fellur undir, sbr. þó 7. gr.
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Áður en heimild tl takmörkunar er veitt, skal leita álits vinnuveitendasamtaka 

þeirra, sem eru samningsaðilar viðkomandi stéttarfélags vörubifreiðastjóra. 

Þar sem takmörkun er heimiluð, skal hún ákveðin af ráðuneytinu með sérstakri 

reglugerð fyrir hvert svæði. Takmörkunina skal ávallt miða við allt félagssvæði við- 

komandi stéttarfélags vörubifreiðastjóra og er óheimilt að miða takmörkun við hluta 

svæðisins. 

7. gr. 

Verði bæjarstjórnir og sýslunefndir, sem félagssvæði bifreiðastjórafélags fellur 

undir, sbr. 2. gr., 4. gr. og 1. mgr. 6. gr., eigi sammála um, hvort mæla skuli með tak- 

mörkun eða ekki, eða þær greini á um, við hvaða Þifreiðafjölda takmörkun skuli 

miða, og skal þá ráðuneytið skera úr. 

8. gr. 

Þegar heimild til takmörkunar á fjölda leigubifreiða er veitt, sbr. 2. gr., á. gr. og 

6. gr., er óheimilt að skerða atvinnuréttindi þeirra manna, sem á lögmætan hátt 

stunda leigubifreiðaakstur og eru fullgildir félagar í hlutaðeigandi stéttarfélagi, þá er 

takmörkunin hefst. 

(9) gr 9. gr. 
Strætisvagnar og sérleyfishafar falla ekki undir ákvæði þessara laga. 

10. gr. 

Samgöngumálaráðuneytið setur reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara, 

þar sem meðal annars skal kveðið á um ráðstöfun leyfa til leigubifreiðaaksturs, enda 

verði fyrir það girt, að atvinnuleyfin geti orðið verzlunarvara. 

11. gr. 

Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, sem samkvæmt þeim verða settar, 

varða sektum frá 500—20 000 krónum, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum 

lögum, og skal farið með mál út af brotum á lögum þessum að hætti opinberra mála. 

12. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1970. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 1 frá 31. janúar 

1966, um leigubifreiðar, svo og lög nr. 22 frá 22. apríl 1967, um breyting á þeim lögum. 

Við gildistöku laga þessara falla úr gildi heimilaðar takmarkanir á fjölda leigu- 

bifreiða eftir eldri lagareglum, sem ekki eru í samræmi við lög þessi. 

Gjört að Bessastöðum, 9. mai 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 
um skipan gerðardóms í kjaradeilu atvinnuflugmanna og flugvélstjóra 

og Íslenzkra flugfélaga. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Hæstiréttur tilnefnir þrjá menn í serðardóm, sem ákveði kaup og kjör alvinnu- 

flugmanna og flugvélstjóra í Félagi íslenzkra atvinnuflugmanna og Flugvirkjafélagi 
Íslands, við störf fyrir íslenzk flugfélög. 

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 þan, sem boðuð 
hafa verið 19. og 21. júní 1969. 

4. gr. 
Laun gerðardómsmanna greiðist úr ríkissjóði eftir ákvörðun ráðherra. 

ð. 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 serðardóms samkvæmt Í. gr. gildir 

til sama tíma. 

Gjört að Bessastöðum, 9. mai 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- og silungsveiði. 

Forseti ÍSLANDS 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Í 1. gr. breytist skilgreining orðanna alifiskur, fiskur og veiðimál, og við bæt- 

ast nýjar mgr. með skilgreiningu á hugtakinu almenningur í stöðuvatni, sem komi 
á eftir orðinu alifiskur, á hugtakinu jörð, er komi á eftir orðinu göngusilungur, 
og á hugtakinu veiðihlutur, sem komi á eftir orðinu vatnasilungur. 

Alifiskur: Fiskur, sem alinn er eða látinn ganga sjálfala í tjörnum eða ílátum. 
Fiskur: Lax (Salmo salar), silungur (S. trutta og S. alpinus) og regnbogasil- 

ungur (S. irídeus) eða annar vatnafiskur, ef ræktaður verður. 

Veiðimál: Hvers konar mál, er lúta að lax-, silungs- og álaveiði, fiskrækt eða 

fiskeldi. 
Almenningur í stöðuvatni: Sá hluti stöðuvatns, sem liggur fyrir utan 115 m 

breitt vatnsbelti (netlög) landareigna þeirra, sem að vatninu liggja. 
Jörð: Lögbýli samkvæmt ábúðarlögum. 

Veiðihlutur: Hundraðshluti jarðar í veiði vatns samkvæmt arðskrá. 

2. gr. 
2. mgr. 4. gr. orðist svo: 
2. Nú er landareign í sameign, en skipt eftir merkjum, afnotaskiptum eða eignar, 

og skal réttur hvers aðila til veiði vera í hlutfalli við landverð hvers jarðarhluta, 
þegar landskipti fara fram, án tillits til legu jarðarhlutans að veiðivatni, enda verði 
eigi samkomulag um aðra skipan. Að öðru leyti fara landskiptin fram í samræmi 

við landskiptalög, nr. 46 27. júní 1941. 

3. gr. 
Síðasti málsliður 5. gr. hljóði svo: 
Veiðifélagi við slík vötn er heimilt að ráðstafa veiði í samræmi við lög þessi. 

4. gr. 
6. gr. orðist svo: 
Nú skilur vatn landareignir, enda fylgi veiðiréttur báðum landareignum, 08 

er hvorum landeiganda heimil veiði í því veiðivalni innan þeirra marka, er lög þessi 
segja til um. Eigi er landeiganda rétt að standa að veiði hinum megin ár, en bjarga 
má hann veiði og veiðitæki að hinu landinu. 

5. gr. 
Á eftir síðustu mgr. 14. gr. komi ný mgr., svo hljóðandi: 
7. Með sama skilorði og í 6. mgr. segir er ráðherra rétt að banna veiði fiska 

framan við árósa, þar sem hætta er á, að lax og silungur geti veiðzt í veiðiútbúnað, 

sem ætlaður er tl slíkrar veiði. 
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6. gr. 
1. málsliður 2. mgr. 15. gr. orðist svo: 
Eigi má leggja net né hafa ádrátt í sjó nær ósi straumvatns á tímabilinu frá 1. 

marz til 1. október en 1000 metra, ef meðalvatnsmagn ár er innan við 25 mö á sekúndu, 

en 2000 metra, ef vatnsmagnið er meira. 

7. gr. 
19. gr. laganna orðist svo: 
1. Á veiðitíma þeim, er getur í 18. sr., skal lax og göngusilungur vera friðaður 

gegn allri veiði, annarri en stangaveiði, 84 stundir á viku hverri, frá föstudags- 
kvöldi kl. 10 til þriðjudag jsmorguns kl. 10. Friðunartíma þennan má stytta í 60 
stundir á viku, sé að dómi veiðimálastjóra, veiðimálanefndar og hlutaðeigandi 
veiðifélags engin hætta á, að um þverrandi fiskstofn sé að tefla á viðkomandi veiði- 
svæði. Með sama skilorði má lengja friðunartímann um allt að 24 stundir, verði talin 
hætta á þv errandi fiskstofni í fiskihverfinu eða til jöfnunar fiskgengd í því vatni. 
Ádrátt má aldrei hafa frá kl. 9 síðde gis til kl. 9 árdegis og aldrei nema tvo daga í 

viku hverri, þriðjudag og miðvikudag. Stangarveiði og veiði með færi má eigi stunda 
frá kl. 10 síðdegis til kl. 7 árdegis og aldrei lengur en 12 klst. á sólarhring hverjum. 
Rétt er að setja nánari reglur um daglegan stangarveiðitíma með sama hætti og 
ákveðið er í 2. mgr. 18. gr. Nú fer lax og göngusilungur um stöðuvatn, og skal hann 
friðaður þar, svo sem nú var sagt. 

2. Ráðherra er rétt að ákveða, að friðun sú, sem getur í Í. mgr. skuli gilda aðra 
daga ofar í straumvatni en neðar, enda telji veiðimálastjóri það nauðsynlegt til jöfn- 
unar fiskgengd í því vatni. 

ð. Ráðherra er rétt, eftir tillögum veiðimálanefndar og veiðimálastjóra, að leyfa 
veiðifélagi að veiða lax til flutnings á hrygningarstaði. Einnig getur hann leyft, eftir 
tillögum veiðimálastjóra og veiðimálanefndar, veiðifélagi að veiða göngulax og flytja 
hann upp fyrir ólaxgenga fossa eða mannvirki, er hindra fiskför um vötn. Kostnað, 
er af þessu leiðir, má greiða úr fiskræktarsjóði að % hluta. 

8. gr. 
1. mgr. 22. gr. hljóði svo: 
1. Þrátt fyrir ákvæði 16.—21. gr. svo og ákvæði 38. gr. er leyfilegt að veiða lax 

og silung til klaks og vísindalegra rannsókna, hvenær sem er, hvar sem er og án 
tillits til stærðar. 

9. gr. 
Aftan við 2. mgr. 22. gr. komi: 
Hrogn, sem þannig er aflað, er óheimilt að flytja úr landi nema að fengnu leyfi 

ráðherra með tilteknum skilvröum, ef þurfa þykir, enda mæli veiðimálastjóri með 
útflutningnum. 

10. gr. 
Á eftir 2. mgr. 25. gr. laganna komi ný mgr., svo hljóðandi: 
3. Nú telst rétt að uppræta fisk úr veiðivatni til þess að rækta annan stofn 

kynbetri eða aðrar fisktegundir en þær, er fyrir voru í vatni, og skal ráðherra 
heimilt að fengnum meðmælum veiðimálasljóra að leyfa notkun sérstakra efna við 

eyðingu fiskstofns vatns með þeim skilyrðum, sem þurfa þykir. 

11. gr. 
Ný mgr. komi í 27. gr., sem verði 2. mgr. og breytist töluröð annarra mgr. 

til samræmis við það:
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2. Leyfi veiðimálanefndar og veiðimálastjóra þarf Hl að taka í notkun il 

veiða á laxi og silungi veiðarfæri úr nýjum efnum eða úr efnum framleiddum með 

nýjum aðferðum. 
4. málsgr. 27. gr. laganna (sem verður 5. málsgr.) orðist svo: 
Eigi má fjölga lögnum frá því, sem verið hefur síðustu 5 ár fyrir gildistöku laga 

þessara. Nú er breytt um veiðiaðferðir og veiði með föstum veiðivélum tekin upp, og 
skal þá heimilt að nota gamlar lagnir, sem löglegar teljast samkvæmt ákvæðum þess- 
ara laga. Einnig er það heimilt, ef veiði hefur ekki verið stunduð um ákveðið árabil, 
en er tekin upp aftur, eða ef veiði er tekin upp í vatni, þar sem ræktun hefur farið 

fram, þótt eigi hafi þar áður verið veitt. 

12. gr. 
2. mgr. 30. gr., sem er ný, verði svo hljóðandi, enda breytist tölurðð annarra 

mgr. til samræmis við það: 
2. Eigi má stunda stangarveiði í þeim hluta straumvatns, þar sem veitt er 

með föstum veiðivélum eða ádrætti né á vikufriðunartíma þessara veiðitækja. Veiði- 
málastjóra er rétt að setja nánari reglur um, hversu haga skuli veiði og friðun Í 
vatni hverju, en hafa skal hann samráð um það við veiðifélag. Nú verða öll net 

tekin upp ákveðið tímabil veiðitímans, samkvæmt ákvörðun stjórnar veiðifélags, og 

getur hún þá um það tímabil leyft slangarveiði í þeim hluta straumvatns, þar sem 
veitt var með föstum veiðivélum eða ádrætti. 

13. gr. 
4. mgr. (áður 3. mgr.) 30. gr. orðist svo: 
4. Veiðimálastjóri ákveður með samþykki veiðimálanefndar, hversu margar 

stengur megi hafa um sinn í veiðivatni. Leita skal hann um það álits veiðifélags. 

14. gr. 
5. mgr. ð4. gr. orðist svo: 
5. Þann tíma viku, sem fiskur er friðaður gegn veiði samkvæmt 19. gr., skulu 

kistur og veiðikrær vera tryggilega lokaðar, en lagnet og króknet vera tekin öll upp 
úr vatni og á land flutt. Veiðimálastjóri getur mælt svo fyrir, að á garði að lagneti, 
krókneti, kistu eða veiðikró skuli höfð fleiri hlið en áður getur, og skulu þau standa 
opin þann tíma viku, er vötn eru friðuð samkvæmt 19. gr. Hlið á girðingum að 
kistu eða veiðikró skulu standa opin á sama tíma. Veiðimálastjóra er rétt að setja 

nánari reglur um þetta efni. 

15. gr. 
3. mgr. 35. gr. hljóði svo: 
3. Til lengdar fastrar veiðivélar samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar telst fjar- 

lægð hennar frá bakka straumvatns, hvort sem girt er yfir allt það svæði eða eigi. 

Leiðari telst til fastrar veiðivélar. 

16. gr. 
Málsliður b í 2. mgr. 41. gr. hljóði svo: 
b. Ef mannvirki lýtur að því að bæta veiðiskilyrði eða lífsskilyrði í veiðivatni, 

og það hefur verið samþykkt á aðalfundi veiðifélags, enda sé það háð samþykki 
veiðimálastjóra á sama hátt sem fiskvegur. 

17. gr. 
VII. kafli: Um fiskræktarfélög falli niður.
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18. gr. 
IX. kafli: Um veiðifélög verði VIII. kafli, og töluröð annarra kafla og greina 

breytist í samræmi við það. 

19. gr. 
44. gr. (áður 62. gr.) orðist svo: 

Í. Skylt er mönnum að gera með sér félagsskap um skipulag veiði í hverju fiski- 
hverfi, svo fljótt sem kostur er. Rétt er félagi: 
a. Að ákveða, að veiða skuli með tilteknum veiðitækjum, eftir því sem segir í 

lögum þessum. 
b. Að láta stunda veiði. 
c. Að selja á leigu rétt til stangarveiði í öllu fiskihverfinu eða hluta þess. 
d. Að skipta veiði milli félagsmanna og úthluta hverjum veiðihlut sínum. 

2. Veiðifélagi er skylt að stunda fiskrækt, eftir því sem við á. Fiskrækt telst 
friðun fisks, umbætur á lífsskilyrðum fisks, flutningur fisks í veiðivatn, auðveldun 
á gönguleiðum fisks, eftirlit með veiði og annað, er lýtur að aukningu fiskstofns 
eða viðhaldi hans. 

3. Um slíkan félagsskap, sem getur í grein þessari, skal fara svo sem mælt er 
í kafla þessum. 

20. gr. 
45. gr. (áður 68. gr.) orðist svo: 

Í. Félagssvæði veiðifélags getur tekið yfir: 
a. Heilt fiskihverfi. 
b. Einstakt veiðivatn í fiskihverfi. 
c. Hluta af veiðivatni, þar sem sérstaklega hagar til um veiði eða vatnskosti. 
d. Veiðivötn á afrétti, sem eru hluti af einu eða fleiri fiskihverfum og eru á sama 

landssvæði. 
2. Veiðifélag skal taka til allrar veiði á félagssvæðinu. 
3. Nú er félagssvæði hluti straumvatns, og er rétt, að félagssvæði nái svo langt 

upp með vatninu sem veiði er stunduð, nema sérstaklega standi á. 

21. gr. 
46. gr. (áður 64. gr.) orðist svo: 
1. Veiðimálastjóri og veiðimálanefnd ákveða félagssvæði veiðifélags innan marka 

laganna. 

2. Frumkvæði að stofnun veiðifélags hafa: 
a. Einn eða fleiri ábúendur eða eigendur jarða á hinu fyrirhugaða félagssvæði í 

samráði við veiðimálastjóra og veiðimálanefnad. 
b. Veiðimálastjóri í samráði við veiðimálanefnd. 

3. Veiðimálastjóri hlutast til um boðun stofnfundar. 

22. gr. 
47. gr. (áður 65. gr.) orðist svo: 
1. Nú ber að stofna félag við vatn, sem veiði er í, og skal kveðja til fundar 

ábúendur allra jarða á hinu fyrirhugaða félagssvæði svo og eigendur eyðijarða. Ef 
félag á eða hefur til afnota land, sem veiðiréttur fylgir, skal boða formann félags. 
Nú hefur veiðiréttur verið skilinn frá landareign að fullu, og skal boða handhafa 
veiðiréttar. Þá menn, er veiði kunna að eiga í almenningi stöðuvatns samkvæmt 2. 
mgr. 8. gr. er eigi skylt að boða, en gefa skal þeim kost á þátttöku í félaginn, þá 
er stofnað hefur verið, ef þeir sanna rétt sinn. Eigi skulu þeir hafa atkvæðisrétt um 
málefni, er varða aðrar veiðiaðferðir en dorgarveiði.
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2. Nú ber að stofna veiðifélag við vatn, sem verið hefur veiðilaust, og skal 

boða til fundar ábúendur allra þeirra jarða, sem lönd eiga að vatni á hinu fyrir- 

hugaða félagssvæði. 
3. Fund skal boða skriflega eða í símskeyti og eigi síðar en 14 dögum fyrir 

fundardag og auk þess með auglýsingu í Ríkisútvarpinu tvo daga í röð eigi síðar 

en viku fyrir fundardag. Fundur er lögmætur, ef hann er löglega boðaður. 

23. gr. 
48. gr. (áður 66. gr.) orðist svo: 
1. Á fundi þeim, sem boðaður hefur verið samkvæmt 47. gr., skal leggja fram 

bréf með ákvörðun veiðimálastjóra og veiðimálanefndar um félagsstofnun ásamt 

öðrum skjölum, sem fram hafa komið um málið. Á fundinum skal ræða um stofnun 

félags og verkefni, kjósa stjórn og bóka fundargerð. 

9. Á þeim fundi og öðrum fer um atkvæðisrétt eins og hér segir: Ábúandi 

hvers lögbýlis, sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati við gildistöku laga 

þessara, skal hafa eitt atkvæði. Nú býr maður á fleiri en einni jörð, og hefur hann 

þá eitt atkvæði. Nú er jörð í eyði, og hefur eigandi hennar eitt atkvæði. Nú eru 

ábúendur lögbýlis eða eigendur eyðijarðar fleiri en einn, og skulu þeir gera með 

sér skriflegan samning um, hver fari með atkvæðisrétt jarðarinnar. Fela má öðrum 

að fara með atkvæði, enda sé umboðið skriflegt og eigi eldra en þriggja mánaða og 

þess getið í fundarbók. 

3. Nú er stofnað veiðifélag, sem einungis tekur til veiðivatna á afréttum, og 

skal koma eitt atkvæði fyrir hvert lögbyli við gildistöku laga þessara, sem á veiði- 

rétt á þeim afréttum eða rétt á til upprekstrar á þá. 

24. gr. 

67. gr. falli niður. 

25. gr. 

68. gr. falli niður. 

26. gr. 
Í stað 1. mgr. 69. gr. laganna (verður 49. gr.) komi tvær mgr., svo hljóðandi: 
1. Nú er stofnun félags löglega ákveðin, og skal setja félaginu samþykkt á stofn- 

fundi eða á öðrum fundi, sem boðaður er á sama hátt sem stofnfundur. Atkvæði % 
félagsmanna þarf til þess, að samþykkt sé gerð. Greiða má atkvæði skriflega, enda sé 
þess getið í fundarbók. Nú verður samþykkt eigi gerð vegna ónógrar fundarsóknar 
eða af öðrum ástæðum, og skal boða til annars fundar á sama hátt og að framan 
greinir. Ræður þar afl atkvæða. Um félagsmál, sem eigi er sérstaklega ákveðið í 

lögum, gildir afl atkvæða. 
2. Nú er eigi gerð lögmæt samþykkt samkvæmt 1. mgr., og er þá veiðimálastjóra 

og veiðimálanefnd rétt að setja félaginu samþykkt, sem gildir, unz félagið setur sér 
lögmæta samþykkt með þeim hætti, er í 1. mgr. segir. Nú greinir veiðimálastjóra 
og veiðimálanefnd á, og sker ráðherra úr. 

27. gr. 
50. gr. (áður 70. gr.) orðist svo: 
1. Á fundi, boðuðum á sama hátt og stofnfundur, skal gera skrá, er sýni hluta 

þann af veiði eða arði af veiði, sem koma á í hlut hverrar jarðar eða jarðarhluta, 
er veiðiréttur fylgir í vatni á félagssvæði. Við niðurjöfnun veiði eða arðs af henni 
skal m. a. taka tillit l aðstöðu við netjaveiði og stangarveiði, landlengdar að veiði- 
vatni, til hrygningarskilyrða og uppeldisskilyrða fisks.
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2. Arðskrá skal leggja undir úrskurð fundarmanna, og skal greiða atkvæði 
um hana, eins og segir í 1. mgr. 49. gr. Í arðskrá skal greina tímamark fyrir gildis. 
töku hennar. Nú verður arðskrá eigi löglega samþykkt, og skal stjórn veiðifélags 
óska eftir mati samkvæmt 93. gr. Einnig er félagsmanni, sem telur sengið á hlut 
sinn með arðskrá, rétt að krefjast mats samkvæmt 93. gr. Tekur mat gildi tveimur 
mánuðum eftir birtingu í ábyrgðarbréfi frá stjórn veiðifélags eða á annan sannan- 
legan hátt, enda sé yfirmats eigi krafizt. Nú fer yfirmat fram, og tekur það gildi 
frá þeim tíma, er yfirmatsmenn ákveða. 

3. Rétt er félagsmanni að krefjast endurskoðunar á arðskrá fimm árum eftir 
setningu hennar í fyrsta skipti, en síðar á átta ára fresti. 

28. gr. 
5. mgr. 56. gr. (áður 76. gr.) er ný og orðist svo: 
5. Um endurskoðun arðskrár skal að öðru leyti fara eins og segir í 50. gr. 

29. gr. 
59. gr. (áður 79. gr.) orðist svo: 
1. Nú verða ábúendaskipti á jörð á félagssvæði, og er þá hinum nýja ábúanda 

skylt að gerast félagi og taka á sig skuldbindingar félassmanns. 
2. Eignir veiðifélags skulu teljast til jarða á félagssvæðinu í arðskrárhlut- 

falli. Ef ágreiningur verður vegna eignarhluta í veiðifélagi, sker mat úr, sbr. 94. gr. 

30. gr. 
80. gr. og 81. gr. laga nr. 53/1957 falli niður. 

3l. gr. 
58. gr. laga nr. 53/1957 verði 60. gr. 

32. gr. 
61. gr. (áður 59. gr.) orðist svo: 
1. Nú vill veiðifélag með ráði og samþykki veiðimálastjóra auka friðun eða 

láta vikufriðun gilda aðra daga ofar í straumvatni en neðar, auka fjarlægð milli 
fastra veiðivéla frá því, sem í lögum er mælt, stytta hámarkslengd þeirra, draga 
úr veiðni veiðitækja, fækka þeim eða kveða á um meiri lágmarksstærð fisks, sem 
veiða má, og er það rétt, ef allir félagsmenn hverfa að einu ráði eða lögmætur félags- 
fundur samþykkir með ?%% atkvæða félagsmanna, enda fari um fundarboðun og 
atkvæðagreiðslu eins og mælt er í 49. gr. laga þessara, og fundarefnis sé getið í fund- 
arboði. 

2. Samþykkt samkvæmt 1. mgr. öðlast gildi, þá er ráðherra staðfestir hana, 
enda mæli veiðimálanefnd með samþykkt. 

33. gr. 
66. gr. (áður 86. gr.) orðist svo: 

Nú tekur maður upp fiskeldi, og skal hann þá tilkynna veiðimálastjóra það. 
Tilkynningu skulu fylgja skilríki um vatnsafnot og uppdrættir af ráðgerðum mann- 
virkjum. Er slíkum skilríkjum hefur verið skilað og þau teljast fullnægjandi, skal 
veiðimálastjóri gefa út viðurkenningu á eldisstöðinni, og öðlast hún þar með rétt- 
indi samkvæmt því, sbr. 70. gr. Ráðherra er rétt að setja skilyrði í reglugerð.
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34. gr. 

Á eftir 66. gr. komi ný grein, sem verði 67. gr. (áður 1. mgr. 60. gr.): 

Skylt er að láta af hendi við veiðifélag land eða landsafnot, vatn eða afnot 

vatns, er þarf til byggingar eða starfsemi klakstöðvar eða klak- og eldisstöðvar, 

svo og Þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, er bygging 

slíkra stöðva eða starfsemi kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur 

fyrir eftir mati, nema samkomulag verði. 

3ð. gr. 

Á eftir 72. gr. komi ný grein, er verði 73. gr., svo hljóðandi: 

Ráðherra er rétt að fengnum meðmælum veiðimálastjóra að ákveða friðunar- 

svæði í sjó framan við frárennsli fiskeldisstöðva á sama hátt og ákveðið er í 6. og 

7. mgr. 14. gr., enda hafi gönguseiðum verið sleppt frá stöðinni í því skyni, að fiskur 

gangi aftur upp Í hana úr sjó. 

36. gr. 
Á eftir 73. gr. komi ný gr. er verði 74 gr., svo hljóðandi: 

Ráðherra er rétt, samkvæmt meðmælum veiðimálanefndar og veiðimálastjóra, 

að heimila eldisstöð laxveiði í sjó innan 200 metra frá frárennsli hennar, enda hafi 

gönguseiðum verið sleppt í frárennslið í því skyni, að þau gangi í sjó og k omi aftur 

upp í eldisstöðina að sjávarvist lokinni. 

37. gr. 
75. gr. (ný gr.) orðist svo: 

1. Ráðherra fer með yfirstjórn fisksjúkdómamála. Honum til aðstoðar er fisk- 

sjúkdómanefnd, en í henni eiga sæti yfirdýralæknir, og sé hann formaður, veiðimála- 

stjóri og forstöðumaður Tilraunastöðvar Háskólans í meinafræði að Keldum. Hún 

skal hafa forgöngu um fisksjúkdómarannsóknir og gera tillögur til ráðherra um 

aðgerðir til varnar gegn útbreiðslu fisksjúkdóma, sem getur um í kafla þessum, og 

annað, er að fisksjúkdómum lýtur. 
9. Rétt er ráðherra þeim, er í hlut á, að skipa við Tilraunastöð Háskólans í 

meinafræði að Keldum sérfræðing í fisksjúkdómum, og skal hann vera fisksjúk- 

dómanefnd til aðstoðar og ráðuneytis. 

38. gr. 
76. gr. (áður 92. gr.) orðist svo: 
Bannað er að flytja til landsins lifandi laxfisk eða annan fisk, er lifir í ósöltu 

vatni. Ráðherra er rétt að leyfa innflutning lifandi hrogna slíkra fiska, enda mæli 

fisksjúkdómanefnd með því og telji eigi hættu á, að sjúkdómar flytjist til landsins 
með slíkum hrognum, og þeim fylgi heilbrigðisvottorð frá viðkomandi yfirvöldum. 

39. gr. 
71. gr. orðist svo: 
Eigi má flytja til landsins lifandi skrautfiska né hrogn þeirra. Rétt er ráðherra 

að leyfa tilteknum aðilum slíkan innflutning, enda samþykki fisksjúkdómanefnd 
það hverju sinni og sé fyrir hendi heilbrigðisvottorð, sem hún metur gilt. 

40. gr. 
78. gr. (áður 93. gr.) orðist svo: 
1. Sótthreinsa skal hrogn, ílát og umbúðir um hrogn eða skrautfiska, sem flutt 

eru til landsins samkvæmt 76. og 77. gr., baða skrautfiska úr lyfjablöndu, ef ástæða 
þykir til, svo og hafa hrogn og fisk í sóttkví, ef nauðsynlegt þykir. Fisksjúkdóma- 
nefnd gefur fyrirmæli um sótthreinsun og sóttkví og hefur eftirlit með henni.
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2. Nú er fiskur fluttur milli landa með viðkomu á Íslandi, og skal sá flutn- 
ingur háður fyrirmælum yfirdýralæknis. 

41. gr. 
79. gr. orðist svo: 
Fisksjúkdómanefnd er rétt, ef ástæða þykir til, að fyrirskipa sótthreinsun veiði- 

tækja og veiðibúnaðar, sem notaður hefur verið erlendis, áður en leyfilegt sé að 
flytja hann inn í landið, enda sé vottorð eigi lagt fram um, að veiðitæki og veiði- 
búnaður hafi verið sótthreinsaður erlendis. Enn fremur er nefndinni rétt að banna, 
ef ástæða þykir til, innflutning á dauðum vatnafiski, ferskum eða frystum. 

42. gr. 
80. gr. (áður 95. gr.) orðist svo: 
Nú kemur upp næmur sjúkdómur í veiðivatni eða í klak- og eldisstöð eða grun- 

samlegt þykir, að næmur sjúkdómur leynist í fiski á slíkum stöðum, og er ráð- 
herra rétt að fengnum tillögum fisksjúkdómanefndar að gera hvers konar ráðstaf- 
anir, sem taldar eru nauðsynlegar til að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. 

43. gr. 
81. gr. orðist svo: 

Ráðherra er rétt eftir tillögum fisksjúkdómanefndar að setja reglur um heil- 
brigðiseftirlit í klak- og eldisstöðvum, um töku sýnishorna, um sóttvarnaraðgerðir 
og um kostnað af nauðsynlegum ráðstöfunum, svo og kveða nánar á um önnur 
ákvæði þessa kafla, eftir því sem þurfa þykir. 

44. gr. 
82. gr. (áður 97. gr.) orðist svo: 
Rétt er að skjóta eða styggja sel í veiðivatni og í ósi þess eða ósasvæði, enda 

sé eigi öðruvísi mælt í lögum. 

45. gr. 
Í. málsgr. 83. gr. (áður 98. gr.) orðist svo: 
Nú eru friðlýst eða arðgæf selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða nær ósi 

vatns, er lax eða göngusilungur fer um, en 7 km, og getur þá ráðherra ófriðað 
þan eftir tillögum veiðimálanefndar og veiðimálastjóra, enda sýni mat, að arður 
af laxveiði eða göngusilunss í ánni sé meiri en arður af selveiði. 

Upphaf 2. málsgr. sömu greinar orðist svo: 
Nú eru friðlýst eða arðgæf selalátur eða selalagnir í veiðivatni o. s. frv. 

46. gr. 
2. mgr. 84. gr. (áður 99. gr.) orðist svo: 

2. Bætur greiða eigendur laxveiði eða göngusilungs í því fiskihverfi, er í hlut 
á. Skulu þær vera árgjald, sbr. þó 3. mgr. Bætur skulu ákveðnar með mati, ef eigi 

1 
gjaldi og innheimtir á manntalsþingi. Fylgir því löstaksréttur. Nú er veiðiréttur 
leigður samkvæmt 2. gr., og greiðir þá leigutaki bætur í stað leigusala. 

47. gr. 
Á 2. mgr. 86. gr. (áður 101. gr.) laganna verði þær breytingar, að við bætist 

tveir nýir stafliðir, sem verða a- og c-liðir, og aðrir stafliðir í gr. breytist til sam- 
ræmis við það, og auk þess bætist orðið fiskeldi inn í f-lið (áður d-lið):
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a. Hann annast þau verkefni, sem honum eru falin í lögum þessum. 

c. Hann annast merkingu vatnafiska, en getur gefið öðrum leyfi til merkinga með 

skilyrðum, sem hann setur. 

f. Hann gerir tillögur um reglugerðir og önnur ákvæði, sem sett eru samkvæmt 

lögum um friðun, fiskeldi eða veiði. 

48. gr. 
87. gr. (áður 102. gr.) hljóði svo: 

1. Í veiðimálanefnd eiga sæti fimm menn. Ráðherra skipar nefndina til 4 ára 

í senn, einn án tilnefningar, einn samkvæmt tilnefningu Búnaðarfélags Íslands, einn 

samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunarinnar, einn samkvæmt tilnefningu 

Landssambands stangarveiðifélaga og einn samkvæmt tilnefningu Landssambands 

veiðifélaga. Ráðherra skipar formann nefndarinnar. Nú tilnefnir einhver framan- 

greindra aðila eigi mann í veiðimálanefnd, og skipar ráðherra í nefndina í hans 

stað. Varamenn skal skipa með sama hætti og aðalmenn. 

9. Veiðimálanefnd er ráðherra til aðstoðar um veiðimál og fer með þau mál, 

sem henni er falið í lögum þessum. Getur hún gert tillögur um allt, er að veiðimálum 

lýtur. Samþykkis veiðimálanefndar skal leita um setningu reglugerða og annarra 

ákvæða um friðun, fiskeldi og veiði. 

3. Fundur er ályktunarfær, ef minnst þrír menn eru á fundi. 

4. Atkvæði þriggja nefndarmanna þarf til þess, að ákvörðun veiðimálanefndar 

sé lögmæt. 

49. gr. 
5. og 6. mgr. 88. gr. (áður 108. gr.) eru nýmæli og hljóði svo: 

5. Nú leikur grunur á, að fiskur sé ólöglega veiddur, og getur eftirlitsmaður 

krafizt þess, að sá, er hefur hann undir höndum, geri eftirlitsmanni grein fyrir, hvar 

hann hafi fengið fiskinn, ella telst fiskurinn ólöglegt veiðifang. 

6. Nú leikur grunur á, að ólöglegt veiðifang sé geymt í verzlun, reykhúsi, frysti- 

húsi eða í öðru geymsluhúsi, og er eftirlitsmanni heimilt án undangengins úrskurðar 

dómara að gera leit að slíku veiðifangi og taka það í sína vörzlu, ef þurfa þykir, en 

gera skal hann dómara þeim, er í hlut á, þegar viðvart, en hann skal þegar taka 

málið til meðferðar. 

50. gr. 

Í upphafi XIV. kafla komi ný gr. og fyrirsögn breytist og verði: Um Fiskrækt- 

arsjóð og styrkveitingar til fiskræktar. 

51. gr. 

90. gr., ný gr., hljóði svo: 

1. Stofna skal sjóð, er nefnist Fiskræktarsjóður, til stuðnings fiskrækt og fisk- 

eldi í landinu. Tekjur sjóðsins eru: 
a. Fjárveiting úr ríkissjóði. 

b. Gjald af skírum veiðitekjum, 2%, er innheimtist af veiðifélögum. 

c. Tekjuafgangur fiskeldisstöðva ríkisins, eftir ákvörðun ráðherra. 

d. 3%, af óskírum tekjum vatnsaflsstöðva í landinu, sem selja orku til almennings. 

e. Aðrar tekjur. 

9. Með stjórn Fiskræktarsjóðs fara veiðimálanefnd og veiðimálastjóri. Ákvarð- 

anir um styrki og lán úr sjóðnum skulu háðar samþykki ráðherra. Ráðherra er rétt 

að setja Fiskræktarsjóði starfsreglur. Nú greinir veiðimálanefnd og veiðimálastjóra 

á, og sker ráðherra úr. 
A 39
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52. gr. 
91. gr. (áður 105. gr.) orðist svo: 
1. Lán og styrki skal veita úr Fiskræktarsjóði til framkvæmda, er lúta að fisk- 

rækt eða fiskeldi, enda samþykki veiðimálastjóri tilhögun framkvæmda, þær séu 
gerðar undir eftirliti hans og hann mæli með styrkveitingu. 

2. Þessar framkvæmdir njóta styrks, er nemi allt að % af áætluðum kostnaði: 
1. Fiskvegir og önnur meiri háttar mannvirki, er stefna að því að auka fiskför 

um vatn. 

2. Klakhús og eldisstöðvar. 

53. gr. 
92. gr. (áður 106. gr.) breytist þannig, að orðin „úr Stofnlánadeild landbún- 

aðarins samkvæmt lögum nr. 75 27. apríl 1962“ komi í stað orðanna „úr Ræktunar- 
sjóði samkvæmt lögum nr. 66 31. maí 1947“. 

54. gr. 
Í 3. mgr. 93. gr. (áður 107. gr.) komi orðin „tveir mánuðir“ í stað orðanna „8 

vikur“. 

50. gr. 
Í 1. mgr. 94. gr. (áður 108. gr.) komi orðin „að mestu eða öllu“ í stað orðanna 

„með öllu“, og ný mgr. bætist við gr., sem verði 3. mgr., svo hljóðandi: 
3. Nú hefur maður í öðrum tilvikum en í 1. mgr. segir orðið að mun öðrum 

fremur fyrir tjóni vegna ákvæða og framkvæmdar laga þessara, og á hann kröfu 
til skaðabóta eftir mati. Skaðabætur skulu greiða eigendur veiðiréttar í fiskihverfi 
því, sem í hlut á, eftir ákvörðun matsnefndar, og má taka þær lögtaki. Ákveða má 
þeim, er tjón hefur beðið, bætur með því að úthluta honum arði í arðskrá. Stjórn 
veiðifélags er skylt að annast innheimtu bóta á félagssvæði sínu. 

56. gr. 
96. gr. (áður 110., 111., 112. og 113. gr.) orðist svo: 
1. Það varðar mann sektum og varðhaldi, ef miklar sakir eru, ef: 

a. Hann veiðir ólofað í vatni annars manns. 
b. Hann hittist með veiðarfæri við veiðivatn annars manns fyrir utan venjulega 

vegi, nema sannað sé, að hann hafi átt þar lögmætt erindi. 
c. Hann veiðir á tíma, þegar veiði er hönnuð, eða á stöðum, þar sem veiði er 

bönnuð. A 
d. Hann notar veiðitæki eða veiðiaðferðir, sem bannað er að nota, eða fylgir eigi 

settum reglum um tilhögun veiðitækja eða um veiðiaðferð. 
ce. Hann veiðir fisk, sem er minni en leyft sé að veiða, eða sleppir eigi í vatn veidd- 

um fiski, er sleppa skal. 
Hann brýtur ákvæði 23., 30. eða 38. gr. 
Hann spillir fiskvegi eða tálmar á ólögmætan hátt fiskför um vatn. 
Hann notar sprengiefni, skotvopn, rafmagn, eitruð efni eða deyfandi eða veitir 
vatni af fiski við veiði. 

i. Hann hlítir eigi settum reglum um veiðifélög eða samþykktum þeirra. 
j- Hann hlítir annars eigi lögum þessum eða reglum, settum samkvæmt þeim. 

2. Brot gegn ákvæðum 14. gr. innan íslenzkrar fiskveiðilandhelgi varðar fésekt- 
um allt að 500 000 kr. og auk þess varðhaldi, ef miklar sakir eru. 

5
9
 

57. gr. 
97. gr. (áður 114. gr.) orðist svo (óbreytt): 
Brot þau, er getur í e-, d- og h-liðum 96. gr., teljast fullframin, jafnskjótt og
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veiðarfæri er komið að veiðistað, nema sannað sé, að það hafi verið flutt þangað í 

lögmætum tilgangi. 

58. gr. 

98. gr. (áður að nokkru 1. mgr. 110. gr. laganna) orðist svo: 

Nú veiðir maður ólofað í vatni annars manns, og skal sá, er misgert var við, 

fá allt veiðifang eða andvirði þess auk bóta fyrir annað tjón, sem hann kann að 

hafa orðið fyrir. 

59. gr. 
99. gr. (áður 115. gr.) orðist svo: 

Ólögleg veiðitæki og veiðitæki, sem eru notuð með ólöglegum hætti, skulu upp- 

tæk ger. Eins fer um ólöglegt veiðifang, sbr. þó 98. gr. 

60. gr. 

116. gr. laganna verði 100. gr. 

61. gr. 
101. gr. er nýmæli og orðast svo: 

I. Rétt er dómsmálaráðherra að fela Landhelgisgæzlunni löggæzlu samkvæmt 

lögum þessum, eftir því sem við verður komið. 

9. Rétt er dómsmálaráðherra, samkvæmt tillögu landbúnaðarráðherra, að skipa 

sakadómara í Reykjavík til þess að rannsaka og dæma brot gegn lögum þessum. 

62. gr. 

102. gr. (áður 117. gr.) orðist svo: 

Veiðifélag, sem löglega hefur verið stofnað samkvæmt eldri lögum, skal haldast, 

en breyta skal samþykktum þess samkvæmt 1.—2. mgr. 49. gr. 

63. gr. 

Fella skal niður orðið „fiskræktarfélag“ úr gr. laganna og setja orðið „veiði- 

félag“ í staðinn svo og fella niður samtengingar eins og t. d. „og“, „eða“ með orðinu 

„fiskræktarfélag“, þar sem nauðsyn krefur, og orðin „ef til er“ á eftir orðinu „veiði- 

félag“. Þá skal og breyta tilvitnunum í einstakar gr. þar sem þörf verður á vegna 

breyttrar töluraðar á lagagreinum. 

64. gr. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 

58 5. júní 1957, um lax- og silungsveiði, og gefa þau út svo breytt. 

65. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson.



Nr. 39. 310 11. maí 1970. 

LÖG 

um gæðamat á æðardún. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Allur æðardúnn, sem fluttur er úr landi, skal metinn og veginn af lögskipuðum 

dúnmatsmönnum. Hverri dúnsendingu skal fylgja vottorð matsmanna um, að dúnn- inn sé metinn og veginn. Skal sýslumaður (lögreglustjóri) votta með undirskrift 
sinni, að lögskipaður dúnmatsmaður hafi undirritað vottorðið í viðurvist hans. 

2. gr. 
Ráðherra getur mælt svo fyrir, að ákvæði 1. gr. um mat og flokkun á æðardún, 

sem út er fluttur, skuli einnig ná til dúns, sem seldur er á innlendum markaði. 

3. gr. 
Allan dún skal merkja greinilega með merki útflytjanda. 

4. gr. 
Nánari reglur um mat, merkingu og meðferð dúnsins setur landbúnaðarráðu- 

neytið í erindisbréfum til matsmanna. 

5. gr. 
Lögreglustjóri skipar dúnmatsmenn á Þeim stöðum, er landbúnaðarráðuneytið 

telur þörf á, að fengnum tillögum Búnaðarfélags Íslands. 

6. gr. 
Matsmenn æðardúns skulu, áður en þeir taka til starfa, undirrita drengskapar- 

heit um, að þeir vilji rækja starf sitt með alúð og samvizkusemi og fylgja settum 
reglum. Ráðuneytið stílar þeim heitið. 

7. gr. 
Kaup dúnmatsmanna greiðir útflytjandi eftir nánari ákvörðun í erindisbréfi, 

sbr. 4. gr. Ekki mega matsmenn þiggja neina þóknun, hverju nafni sem nefnist, 
frá þeim, sem metið er fyrir, eða öðrum, sem við útflutning dúnsins eru riðnir, aðra 
en þá, sem ákveðin er í erindisbréfi. Ekki mega þeir heldur vera í þjónustu þeirra, 
sem flytja út æðardún. 

8. gr. 
Brot á lögum þessum varða sektum og sæta meðferð opinberra mála. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 11. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) a 
Ingólfur Jónsson.



11. maí 1970. öll Nr. 40. 

LÖG 
um kaup á sex skuttogurum. 

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

þykki mínu: 

Í. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að láta smíða allt að sex skuttogara í þeim tilgangi, að 

þeir verði seldir einstaklingum, félögum eða bæjar- og sveitarfélögum. 
Til þessara framkvæmda er ríkisstjórninni heimilt að taka lán, er nemi allt að 

80% af byggingarkostnaði skipanna, til þess tíma og með þeim kjörum, sem um 
semst. Veðsetja skal togarana með 1. veðrétti til tryggingar láninu, og skal sú veð- 
setning halda fullu gildi, þótt togararnir verði seldir. 

2. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að leggja fram úr ríkissjóði allt að 7.5% byggingar- 

kostnaðar skipanna á byggingartíma þeirra, og skulu kaupendur skipanna endur- 
greiða þetta framlag, þegar greiðslu lána, sem veitt eru samkvæmt 3. gr, er að 
fullu lokið, samkvæmt reglum, sem ríkisstjórnin setur um það efni. 

ð. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að lána kaupendum togaranna allt að 80% af and- 

virði þeirra til allt að 18 ára. Heimilast henni að nota til þess það lán, sem um 
ræðir í Í. gr., og taka til viðbótar lán, sem með þarf. Lánin skulu veitt með þein 
kjörum, sem ríkisstjórnin ákveður, enda skuldbindi kaupendur sig til að greiða til 
Ríkisábyrgðasjóðs ákveðinn hundraðshluta af brúttóaflaverðmæti skipanna sam- 
kvæmt reglum, er ríkisstjórnin setur, og gangi fé þetta til greiðslu afborgana og 
vaxta af lánunum og framlags úr ríkissjóði samkvæmt 2. gr. 

Lán samkvæmt 1. mgr. skulu veitt lántakendum með þeim kjörum, að þeir beri 
halla eða njóti hagnaðar, er verða kann vegna gengisbreytinga, þannig að vaxla- og 
afborganagreiðslur hækki eða lækki í íslenzkum krónum í hlutfalli við slíkar 
breytingar. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 11. maí 1970. 

nt ta 

Kristján Eldjárn. 

LS. 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um veitingu ríkisborgararéttar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Rikisborgararétt skulu öðlast: 
Bochert, Silke, húsmóðir á Siglufirði, f. í Þýzkalandi 28. febrúar 1943. 
Christensen, Sigrid Österby, húsmóðir að Laugarási, f. í Danmörku 6. febrúar 
1937. 
Finn Sigfússon, hljómlistarmaður í Danmörku, f. í Danmörku 16. apríl 1942. 
Fredriksen, Svava Randi, bankaritari í Reykjavík, f. á Íslandi 18. marz 1945. 
Frodason, Finnur Arnds Parelius, innanhúsarkitekt í Reykjavík, f. í Danmörku 
20. janúar 1946. 
Gomez, Ana Pancorbo, húsmóðir í Reykjavík, f. á Spáni 26. janúar 1921. 
Grabst, Hildegard Maria, húsmóðir í Reykjavík, í. í Þýzkalandi 24. febrúar 1943. 
Graupner, Elisabeth, húsmóðir í Vestmannaeyjum, f. í Þýzkalandi 26. febrúar 
1939. 
Gunnar Bjarnason, Hurðarbaki, Borgarfirði, f. í Þýzkalandi 21. nóvember 1958. 
Heinzelmann, Ingrid Margarete, húsmóðir í Vestmannaeyjum, f. í Þýzkalandi 
19. nóvember 1912. 
Herrmann, Ernst Georg, sjónvarpstæknifræðingur, f. í Þýzkalandi 30. marz 
1943. 
Karhunen, Annikki Marjatta Antir:fytár, nuddkona í Reykjavík, f. í Finnlandi 
30. maí 1940. 
Lane, Jóhanna Dagmar Magnúsdóttir, skrifstofustúlka í Grundarfirði, f. á Ís- 
landi 21. marz 1936. 
Lyras, Michael, verzlunarmaður í Reykjavík, f. í Grikklandi 7. september 1937. 
Fær réttinn 7. október 1970. 
Malmström, Astrid Kristina Elisal;ei, húsmóðir í Reykjavík, f. í Svíþjóð 8. apríl 
1936. 
Marock, Marlis, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 7. október 1949. 
Nelke, Susi Martha Anna, húsmóðir í Hveragerði, f. í Þýzkalandi 7. október 
1927. 
Niemenen, Sigurður Kristján, sjómaður í Reykjavík, f. í Reykjavík 18. október 
1946. 
Owen, Haraldur, verkamaður á Selfossi, f. í Bandaríkjunum 13. ágúst 1948. 
Owen, Margrét Anna, verkakona í Hafnarfirði, f. í Hafnarfirði 26. maí 1946. 
Owen, Richard Bluford, verkamaður í Hafnarfirði, f. í Bandaríkjunum 1. apríl 
1947. 
Owen, Shirley, húsmóðir í Hornafirði, f. í Bandaríkjunum 1. apríl 1947. 
Palumbo, Louis, nemandi í Reykjavík, f. í Bandaríkjunum 17. febrúar 1954. 
Pedersen, Ole, Reykjavík, f. í Danmörku 29. apríl 1948. 
Poulsen, Annelise Fribjörg, húsmóðir í Hafnarfirði, í. í Færeyjum 11. apríl 
1941. 
Reppin, Helga Ruth Hse, húsmóðir í Ólafsfirði, f. í Póllandi 6. april 1938. 
Sannerud, Arne, bóndi að Víðifelli í Fnjóskadal, f. í Noregi 11. marz 1926.
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28. Schulze, Gisela Brigitta Ursula, húsmóðir í Reykjavík, f. í Þýzkalandi 24. marz 

1931. 

29. Símonarson, Símon Birgir, sjómaður í Reykjavík, í. í Færeyjum Ó. júlí 1948. 

30. Stórá, Signy Hergerð, húsmóðir í Kópavogi, f. í Færeyjum 15. júlí 1936. 

31. Thienelt, Erika Lina Hedwig, húsmóðir á Sauðárkróki, Í. í Þýzkalandi 31. 

júlí 1927. 
32. Valtingojer, Richard, listmálari í Kópavogi, Í. í Austurríki 2. ágúst 1935. 

33. Vang, Hjórun Fribjörg, húsmóðir í Þorlákshöfn, Í. í Færeyjum 28. ágúst 1942. 

34. Viderö, Napoleon, sjómaður á Suðureyri, f. í Færeyjum 23. febrúar 1935. 

35. Videröð, Sylvie Lockey, húsmóðir á Ísafirði, f. í Færeyjum 21. okt. 1943. 

36. Þóra Bjarnadóttir, Hurðarbaki, Borgarfirði, Í. í Reykjavík 5. febrúar 1955. 

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, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

L.S. 0 

Jóhann Hafstein. 

12. maí 1970. . Nr. 42. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar. 

ForsETi ÍstanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Síðasti málsliður 56. gr. laganna orðist svo: 

Ef hlutaðeigandi er algerlega tekjulaus, er Tryggingastofnuninni heimilt að 

greiða honum sjálfum allt að 25% lágmarksbóta. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.



Nr. 43. ö14 12. maí 1970. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar. 

Forseti ÍstanDs 

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

þm
 

Es
} 

39. gr. laganna hljóði svo: 
Ráðherra getur ákveðið, að útgerðarmönnum skuli skylt að tryggja gegn auka- 

iðgjaldi áhættu þá vegna bótaskyldra slysa, sem þeir bera samkvæmt 18. gr. laga 
nr. 67 31. des. 1963, þannig að Tryggingastofnunin greiði hinum slasaða fullt kaup 
eða aflahlut í stað dagpeninga samkv. 35. sr. Jafnlangan tíma og sjómannalög 
ákveða hverju sinni. 

to
 

r. 
dga nr. 83/1967, bætist nýr töluliður, sem 

g 
—
 Við 1. mgr. 46. gr. laganna, sbr. 4. gr. 

verði f-liður og hljóði svo: 
f. Að greiða bætur skv. 53. gr., enda renni iðgjöld sjúkratrygginga, sem útgerð- 
armenn greiða og/eða ríkissjóður og sveitarsjóðir þeirra vegna, til sjúkra- 
tryggingadeildar Tryggingastofnunarinnar. 

3. gr. 
Ný gr., sem verði 53. gr. laganna, bætist við, en töluröð annarra greina breyt- 

ist í samræmi við það: 
Ráðherra getur ákveðið, að útgerðarmönnum skuli skylt að tryggja segn auka- 

iðgjaldi áhættu þá vegna bótaskyldra veikinda, sem þeir bera samkvæmt 18. gr. 
laga nr. 67 31. des. 1963, þannig að Tryggingastofnunin greiði hinum sjúka fullt 
kaup eða aflahlut í stað dagpeninga sjúkrasamlags samkvæmt 50. gr., jafnlangan 
tíma og sjómannalög ákveða hverju sinni. 

sn
 

{ta
ð 0 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. mai 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ 

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

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

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

þykki mínu: 

l. gr. 

I. mgr. 4. gr. laganna orðist svo: 

Ákvæði laga þessara taka til atvinnurekenda, verkalýðsfélaga og meðlima þeirra 

í kaupstöðum og kauptúnum með 300 íbúum eða fleiri, svo og til atvinnurekenda 

og meðlima verkalýðsfélaga í sveitarfélögum, sem fámennari eru, ef þar er starfandi 

verkalýðsfélag, sem nær til kaupstaða eða kauptúna, sem telja 300 íbúa eða fleiri. 

Ákvæði laganna taka og til allra erlendra verktaka, sem hafa með höndum fram- 

kvæmdir hér á landi. Ráðherra gelur ákveðið, að lögin taki til annarra staða, ef 

verkalýðsfélög og atvinnurekendur þar óska þess og hlutaðeigandi sveitarstjórn 

mælir með þvi. 

. 2. gr. 

Á eftir 3. mgr. 4. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Nú stundar meðlimur verkalýðsfélags að hluta sjósókn á eigin fari, en vinnur 

að öðru leyti í þjónustu gjaldskyldra atvinnurekenda, og er hann þá sjaldskyldur 

með sama hætti og atvinnurekendur skv. 1. og 2. mgr. af vinnu í eigin þágu. Hver 

róðrardagur telst sem einn vinnudagur, þegar gjald er reiknað. Bótaréttur viðkom- 

anda skv. öðrum ákvæðum laganna skal ákvarðaður á sama grundvelli. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. mai 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 
Eggert G. Þorsteinsson. 

12. maí 1970. . Nr. 45. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 66/1917, um gjöld til holræsa og gangstétta 

á Akureyri. 

Forserr ÍstaNnDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

2. gr. laganna orðist svo: 

Kostnaður við holræsagerð í götum bæjarins, sömuleiðis við steinlimdar, hellu- 

lagðar og aðrar jafnvandaðar gangstéttir og kostnaður við gerð varanlegs slitlags 

A 40
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á götu greiðist úr bæjarsjóði. En heimilt er bæjarstjórninni að leggja holræsa-, gang- 
stétta- og gatnagerðarskatt á hús og lóðir í bænum, samkvæmt reglugerð, er hún 
setur og stjórnarráðið samþykkir. Skal gjaldið miðað við skattvirðingarverð hús- 
eigna og lengd lóða meðfram götu, þar sem holræsi eða gangstéttir verða lagðar og/ 
eða varanlegt slitlag. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

3. gr. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög 

nr. 66/1917 og gefa þau út með fyrirsögninni: Lög um gjöld til holræsa, gangstétta 
og varanlegs slitlags á götum á Akureyri. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Emil Jónsson. 

Nr. 46. . 6. maí 1970. 

LOG 

um Fjárfestingarfélag Íslands h.f. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Heimilt er að stofna hlutafélag, sem heitir Fjárfestingarfélag Íslands h.f. Hlut- 

verk félagsins skal vera að efla íslenzkan atvinnurekstur og örva til þátttöku í honum 
með því að fjárfesta í alvinnufyrirtækjum og veita þeim fjárhagslega fyrirgreiðslu 
og beita sér fyrir nýjungum í atvinnumálum. Í samræmi við þennan tilgang skal 
félaginu heimilt, meðal annars: 

1. Að vera frumkvöðull að stofnun, endurskipulagningu og sameiningu atvinnu- 
fyrirtækja. 

2. Að kaupa, eiga og selja hlutabréf í atvinnufyrirtækjum og skuldabréf þeirra. 
3. Að greiða fyrir útgáfu hlutabréfa og skuldabréfa atvinnufyrirtækja með beinni 

og óbeinni þátttöku í útboðum og annarri dreifingu á þeim. 
4. Að útvega, veita og ábyrgjast lán til atvinnufyrirtækja, sem félagið tekur þátt í 

eða beitir sér fyrir. 
0. Að taka þátt í rannsóknum á atvinnunýjungum og tilraunum með þær og hafa 

milligöngu um öflun og sölu á réttindum til hagnýtingar þeirra. 
6. Að annast tæknilega og viðskiptalega ráðgjafarþjónustu við stofnun og rekstur 

atvinnufyrirtækja. 

2. gr. 
Heimili félagsins og varnarþing skal vera í Reykjavík.
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3. gr. 
Forgöngu um stofnun félagsins hafa Veræzlunarráð Íslands, Félag íslenzkra iðn- 

rekenda, Samband íslenzkra samvinnufélaga og þeir aðilar, sem samtök þessi kveðja 

til. Öllum skal gefinn kostur á að gerast hluthafar með almennu hlutafjárútboði. 

4. gr. 

Hlutafé félagsins skal eigi vera minna en 80 milljónir króna. 

Einkabönkum er heimilt að kaupa og eiga hlutabréf í félaginu, án tillits til 

gagnstæðra ákvæða laga um þessar stofnanir, svo og opinberum sjóðum í landinu 

að áskildu samþykki ríkisstjórnar. Skal stofnunum þessum jafnframt heimilt að 

vera fullgildir stofnendur að félaginu. 

5. gr. 

Á stofnfundi félagsins skal setja því samþykktir, og skulu þar sett nánari ákvæði 

um félagið og starfsemi þess. Samþykktir félagsins skulu háðar samþykki ráð- 

herra þess, er fer með bankamál. 

6. gr. 

Fjárfestingarfélag Íslands h.f. skal til ársloka 1977 njóta sömu sérréttinda og 

Landsbanka Íslands eru veitt í 1. mgr. 18. gr. laga nr. 11 29. marz 1961. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 6. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) a 
Gylfi Þ. Gíslason. 

8. maí 1970. . Nr. 47. 

LOG 

um Útflutningslánasjóð. 

Forseti ÍsLanDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Heimilt er að stofna samkvæmt lögum þessum sjóð, er nefnist Útflutningslána- 

sjóður. 
Stofnaðilar sjóðsins eru Seðlabanki Íslands, Landsbanki Íslands og Iðnlána- 

sjóður. Þeir leggja honum til fé, sbr. 3. gr., fara með stjórn hans og fjármál og 

ábyrgjast fjárskuldbindingar hans. 
Aðrir viðskiptabankar geta síðar orðið aðilar að sjóðnum, og fer þá um fram 

lagsfé þeirra, ábyrgð og aðild að stjórn sjóðsins, eftir því sem um semst milli þeirra 

og sjóðsstjórnar.
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2. gr. 
Hlutverk Útflutningslánasjóðs er: 

a) að veita lán vegna útflutnings meiri háttar véla og tækja, þar á meðal skipa og 
annarra fjárfestingarvara, sem framleiddar eru innan lands. og skulu slík lán 
tryggð hjá tryggingardeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð eða með annarri 
fullgildri ábyrgð, 

b) að veita samkeppnislán, það er að segja lán til innlendra aðila, er kaupa vélar 
og tæki, þar með talin skip, sem framleidd eru innan lands, gegn bankaábyrgð 
eða annarri fullgildri ábyrgð. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að veila útflulningslán eða samkeppnislán fleiri iðn- 
greinum en þeim, sem a- og b-liðir ná til, ef hún metur það nauðsynlegt til að 
tryggja þeim sambærilega aðstöðu við erlenda samkeppnisaðila. 

3. gr. 
Stofnaðilar sjóðsins leggja hver um sig fram 50 millj. króna, sem greiðast til 

sjóðsins á ekki skemmri tíma en þremur árum og ekki lengri líma en fimm árum. 

Auk stofnfjár er sjóðnum heimilt að afla fjár til starfsemi sinnar með lántök- 
um hjá innlendum bönkum og sjóðum. Einnig er honum heimilt að taka lán erlendis. 

4. gr. 
Um stjórn sjóðsins og rekstur fer eftir stofnsamningi, er aðilar sjóðsins gera 

með sér, svo og reglugerð, sbr. 7. gr. 

ð. gr. 
Stjórn sjóðsins er heimilt að fela Landsbanka Íslands eða annarri lánastofnun 

umsjá sjóðsins. Skal Landsbanki Íslands eða sú lánastofnun, sem til þess er kjörin, 
annast afgreiðslu lána og innheimtu. 

Laust fé sjóðsins skal geymt á reikningi í Seðlabanka Íslands. 

6. gr. 
Sjóðurinn nýtur sömu réttinda og veitt eru Framkvæmdasjóði Íslands með 11. 

og 12. gr. laga nr. 66 frá 18. maí 1966. 

7. gr. 
Viðskiptaráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara að fengn- 

um tillögum sjóðsstjórnar. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 8. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 90 7. okt. 1965, um tekjuskatt og eignarskatt. 

Forseti ÍsranDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
53. gr. laganna orðist svo: 
Skylt er að hækka eða lækka þær fjárhæðir, sem um ræðir í 4. gr., 1. mgr. 18. 

gr. og 16. gr., svo og þrepin í skattstiga þeim, sem um ræðir í 25. gr., ásamt frá- 

dráttarákvæðum 14. gr., í samræmi við skattvísitölu, sem ákveðin skal af fjármála- 

ráðherra, að fengnum tillögum kauplagsnefndar, hagstofustjóra og ríkisskattstjóra. 

2. gr. 
Við lögin bætist svofellt ákvæði til bráðabirgða: 
Við ákvörðun skattskyldra tekna á skattárinu 1969 skulu skattstjórar draga frá 

tekjum ársins 1969 fjárhæð, sem sé jöfn 20% af gjaldfærðum fyrningum fasteigna 
skattþegns, öðrum en íbúðarhúsnæði, fyrir árið 1968 og 40% af gjaldfærðum fyrn- 
ingum lausafjár skattþegns, þar með talin skip og loftför, fyrir árið 1968, miðað við 
þær eignir, sem hann átti allt árið 1969, en að frádregnum þeim viðbótarfyrningum, 
sem hann kann að hafa fengið á árinu 1969 vegna gengistaps á árinu 1968. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skulu ákvæði 1. gr. koma til framkvæmda við 

álagningu tekjuskatts og eignarskatts fyrir skattárið 1970, en ákvæði 2. gr. við á- 

lagningu tekjuskatts og eignarskatts fyrir skattárið 1969. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S. 

Magnús Jónsson. 

4. maí 1970. Nr.49. 
FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

Forserr Ístanps 
gjörir kunnugt: 

Alþingi, 90. löggjafarþing, hefur lokið störfum. Mun ég því slíta Alþingi í dag, 

mándaginn 4. maí 1970. 

Gjört í Reykjavík, 4. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 

Bjarni Benediktsson.
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LÖG 

um skipamælingar. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 

Skip í lögum þessum tekur til hvers fljótandi fars, sem er 6 metra langt eða 
meira og skráð er eða skrá skal hér á landi. 

2. gr. 
Skip skal mæla samkvæmt þeim alþjóðasamþykktum, sem á hverjum tíma gilda 

um mælingu skipa og Ísland er aðili að. 
Heimilt er að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamþykkt þá um mælingu 

skipa, sem undirrituð var í London 23. júní 1969 (International Convention on 
Tonnage Measurement of Ships, 1969). Þar til sú samþykkt tekur hér gildi, skal mæla 
skip samkvæmt Alþjóðareglum um mælingu skipa (International Regulations for 
Tonnage Measurement of Ships), gefnum út í Genf af Þjóðabandalaginu 30. júní 1939, 
eins og mælt er í samningi, undirrituðum í Osló 10. júní 1947, að viðbættum breyt- 
ingum á honum, undirrituðum í Osló 21. maí 1965. 

Ráðherra getur undanþegið skip mælingu eftir tillögum siglingamálastjóra, ef 
alveg sérstaklega stendur á. 

3. gr. 
Gjald fyrir mælingu á skipi sé miðað við brúttórúmlestatal þess og samkvæmt 

mælingu, gerðri eftir ákvæðum 2. gr. 

4. gr. 
Nú er skip smíðað hér á landi, og skal þá skipasmiður eða fyrirsvarsmaður 

hans senda mælingamanni í umdæminu (í Reykjavík siglingamálastjóra) skriflega 

tilkynningu um skipasmíð með uppdráttum af skipi og einstökum hlutum þess og 
þeim öðrum gögnum, sem siglingamálastjóri getur ákveðið, svo tímanlega, að mæla 
megi jafnskjótt sem þilfar er lagt og innanborðshiljur hafa verið settar. Vistarverur 
og önnur hýsi ofan þilfars skal mæla svo fljótt sem unnt er, áður en mælibréf er 
út gefið. 

5. gr. 
Nú er skipi breytt þannig, að rúmlestatal breytist, og er þá skylt að tilkynna 

það samkvæmt 4. gr., eftir því sem við á, enda skal þá, þegar er unnt er, ný mæling 
fara fram að því leyti sem hún er nauðsynleg til ákvörðunar rúmlestatali skips. 
Síðan skal gefa út nýtt mælibréf, ef breyting hefur orðið á rúmlestatali. 

Skila skal jafnan mælibréfi, er nýtt er gefið út. 

6. gr. 
Nú verða breytingar á stærð þeirra rúma, sem eru undanþegin mælingu eða 

dregin eru frá, þegar rúmtak er reiknað, eða breyting er gerð á notkun slíkra rúma,
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og ber skipstjóra eða eiganda að tilkynna það samkvæmt 4. gr. Skal þá mæla skip 

að nýju, að því leyti sem það er nauðsynlegt til ákvörðunar lestatals þess, og 

nýtt mælibréf gefið út eða tilgreint á fyrra mælibréfi, hvað breytzt hafi, ef stærðin 

er hin sama og áður á alla vegu. 

7. gr. 
Nú er skipt um nafn á skipi, og skal þá mæla það að nýju, áður en nýtt mæli- 

bréf er gefið út, nema sannað sé, að engin sú breyting hafi verið gerð á skipinu, er 

máli skipti um rúmlestatal þess eða greinargerð í mælibréfi varðandi það. 

8. gr. 
Samkvæmt ósk eiganda skips eða skipstjóra skal mæla skip að nvju, nema sigl- 

ingamálastjóri telji slíka mælingu algerlega ástæðulausa. 
Nú er skip mælt upp, og fer þá um útgáfu mælibréfs eftir 7. gr. 

9. gr. 
Siglingamálastjóri setur, hvenær sem honum þykir ástæða til, látið mæla skip. 

Nú kemur það fram, að brevtingar, er í þessu efni skipta máli, bafa orðið á skipi, 
eftir að það var mælt, og ekki hefur verið sagt til þeirra, og skal þá mæling fara fram 
á kostnað eiganda skips. Annars koslar fer mæling fram á kostnað ríkissjóðs. Ef 
breytingar samkvæmt framanskráðu hafa orðið, fer um útgáfu mælibréfs eftir 7. gr. 

10. gr. 
Nú er skip smíðað hér, eða því er breytt fyrir erlendan aðila, og má þá mæla 

það hér og gefa út mælibréf. Svo má og mæla hér hvert erlent skip eftir beiðni 
hlutaðeigandi ríkisstjórnar og gefa út mælibréf, enda sé henni þegar sent eftirrit af 
því ásamt mælingarskýrslum. 

Heimilt er að mæla erlend skip, er þau koma hingað, hafi þau ekki gilt alþjóða- 
mælibréf samkvæmt alþjóðasamþykkt, sem Ísland er aðili að, eða skip er frá ríki, 
sem Ísland er samningi bundið um gagnkvæma viðurkenningu mælibréfa. 

11 gr. 
Nú verða eigendaskipti að skipi, og það skal skrá í öðru ríki, og skal þá senda 

mælingayfirvöldum þess ríkis eftirrit af mælingabréfi ásamt mælingarskýrslum, ef 
það ríki er bundið við alþjóðasamþykkt um mælingar skipa, sem Ísland er aðili að, 
eða við gagnkvæman samning um viðurkenningu mælibréfa. 

12. gr. 
Nú er skip smíðað erlendis fyrir íslenzka aðila eða því er breytt, sbr. 5. gr., eða 

íslenzkur aðili verður eigandi erlends skips, og ber þá að mæla það hér, áður en 
mælibréf er gefið út, nema það ríki, sem skipið hefur fengið mælingu og mælibréf í, 
sé aðili að alþjóðasamþykkt um mælingar skipa, sem Ísland er aðili að. Skal þá ís- 
lenzka mælibréfið gefið út samkvæmt því, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi 
til þess að mæla skipið upp að nýju. 

13. gr. 
Skip, sem mælt hefur verið samkvæmt lögum þessum, skal fá alþjóðlegt mæli- 

bréf („International Tonnasge Certificate“), og skal texti þess vera bæði á íslenzku 
og ensku.
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14. gr. 
Skipasmið, eiganda og skipstjóra er skylt að liðsinna skipamælingamönnum, 

létta þeim starf þeirra og ryðja úr vegi eftir föngum öllu, sem því kann að tálma. 

15. gr. 
Gjöld í ríkissjóð fyrir mælingar skipa samkvæmi lögum þessum, dagpeninga 

og ferðakostnað mælingamanna ábyrgist eigandi skips. Báðherra setur eftir tillög- 
um siglingamálastjóra gjaldskrá um mælingagjald og dagpeninga og úrskurðar 
ferðakostnaðarreikninga mælingamanna, ef þörf gerist. Gjöld, dagpeningar og ferða- 

kostnaður eru tryggð með lögveði í skipi með sama hætti sem lestagjald. 

16. gr. 
Brot skipasmiða, eiganda eða fyrirsvarsmanna hans og skipstjóra á skyldum 

þeim, sem mæltar eru á hendur þeim í lögum þessum, varða sektum í ríkissjóð frá 

2000 til 20 000 kr., nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

  

17. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla þá jafnframt úr gildi lög um skipamælingar, 

nr. 23 20. marz 1950, svo og önnur ákvæði í lögum, er fara í bága við þessi lög. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Ingólfur Jónsson. 
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LÖG 

um Siglingamálastofnun ríkisins. 

ForsETi ÍsLaNDs 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Siglingamálastofnun ríkisins starfar undir yfirstjórn ráðherra þess, sem fer með 

öryggismál skipa. 

2. gr. 

Hlutverk Siglingamálastofnunar ríkisins er: 

1. Að vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um siglingamál og skipasmíðar, eftir því 

sem hún telur þörf á. 

2. Að annast eftirlit með nýsmíði skipa, búnaði, breytingum og innflutningi og 

annað almennt eftirlit skipa samkvæmt lögum um eftirlit með skipum og reglu- 

gerðum, settum samkvæmt þeim. Smíðateikningar skipa eru háðar viðurkenn- 

ingu Siglingamálastofnunarinnar í samræmi við ákvæði laga og reglugerða. 

3. Að annast framkvæmd alþjóðasamþykkta um öryggi mannslífa á hafinu, sem 

Ísland er aðili að, og gefa út skipsskjöl fyrir íslenzk skip samkvæmt þeim. 

4. Að annast framkvæmd alþjóðahleðslumerkjasamþykkta, sem Ísland er aðili að, 

og ákveða hleðslumerki skipa og gefa út hleðslumerkjaskirteini samkvæmt 

þeim. 
Að ákvarða hleðslumerki fyrir fiskiskip eftir nánari reglum, er ráðherra setur. 

Að fylgjast með rannsókn sjóslysa hjá siglingadómi og sjódómi. Rita umsögn 

um sjópróf til saksóknara ríkisins. Birta niðurstöður rannsókna á sjóslysum 

árlega eða oftar, þegar sérstök ástæða þykir til, í samstarfi við rannsóknar- 

nefnd sjóslysa. 

7. Að annast framkvæmd laga um varnir gegn óhreinkun sjávar af völdum olíu 

og reglugerða samkvæmt þeim í samræmi við albjóðasamþykkt um sama efni, 

sem Ísland er aðili að. 
8. Að annast framkvæmd laga og reglna um mælingu skipa, svo og mál, er varða 

alþjóðasamþykkt um mælingu skipa. 

9. Að annast framkvæmd laga um skráningu skipa. Annast skýrslugerð um Ís- 

lenzkan skipastól. Gefa árlega út skrá yfir íslenzk skip, miðað við 1. janúar 

ár hvert, og aukaskrár, ef þörf krefur. Þar skal og birta skrá yfir einkaleyfis- 

nöfn skipa, skip í smíðum, skip, sem felld hafa verið niður af skipaskrá á 

árinu, og annan gagnlegan fróðleik um íslenzkan skipastól. Ráðherra getur 

sett nánari reglur um gerð skipaskrár. 

10. Að annast af Íslands hálfu samstarf við alþjóðastofnanir varðandi þau mál, 

sem eru í verkahring stofnunarinnar. 

a
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11. Að annast mál, er varða siglingalög og sjómannalög, að því leyti sem þau 
varða skráningu skipa, skip og búnað þeirra, siglingaðryggi og önnur mál, 
sem ráðuneytið kann að fela stofnuninni, varðandi siglingar og áhafnir skipa. 

3. gr. 
Ráðherra sá, er fer með siglingamál, kveður með reglugerð nánar á um hlut- 

verk og starfshætti Siglingamálastofnunarinnar og um einstök verkefni hennar. 

4. gr. 
Forseti skipar siglingamálastjóra til að annast framkvæmdastjórn þeirra mála, 

sem falin eru Siglingamálastofnuninni. Hann skal vera skipaverkfræðingur eða 

hafa aðra sambærilega menntun og fullnægja kröfum þeim, sem þarf til þess að 
vera embættismaður hér á landi. 

ð. gr. 

Siglingamálastofnunin hefur skrifstofu í Reykjavík. 

6. gr. 
Ráðherra skipar fasta starfsmenn Sislingamálastofnunarinnar að fengnum til- 

lögum siglingamálastjóra. Fast starfsfólk Siglingamálastofnunarinnar tekur laun 
samkvæmt hinu almenna launakerfi ríkisins. 

Skipaskoðunarmenn og skipamælingarmenn skulu launaðir samkvæmt reglum, 
er ráðherra setur að fengnum tillögum siglingamálastjóra. 

Ekki má siglingamálastjóri eða aðrir, sem eru í fullu starfi hjá Siglingamála- 
stofnuninni, hafa á hendi störf, sem ósamrýmanleg eru stöðum þeirra. Þannig er 
þeim ekki heimilt að vinna nein þau störf fyrir einkaaðila eða félög, sem háð 
kunna að verða þeirra eigin mati sem starfsmanna Siglingamálastofnunarinnar. 

7. gr. 
Siglingamálastjóri skal hafa sérfróða starfsmenn, eftir nánari ákvörðun í reglu- 

gerð, sem ráðherra setur. 

8. gr. 
Landið skiptist í 5 eftirlitssvæði. Þau eru: 
eftirlitssvæði: Frá Hjörleifshöfða að Skor á Barðaströnd. Allar eyjar meðtaldar. 
eftirlitssvæði: Frá Skor í Hrútafjarðarbotn. 
eftirlilssvæði: Frá Hútafjarðarbotni að Gunnólfsvíkurfjalli. 

eftirlitssvæði: Frá Gunnólfsvíkurfjalli að Hjörleifshöfða. 
eftirlitssvæði: Vestmannaeyjar. S
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9. gr. 
Siglingamálastjóri skipar eftirlitsmann fyrir hvert eftirlitssvæði. Annast hann 

framkvæmd eftirlits þar og umsjón með skoðunarmönnum undir yfirstjórn sigl- 
ingamálastjóra. 

Ef siglingamálastjóri telur ástæðu til, getur hann tilnefnt trúnaðarmenn til 
þess að annast einstök störf eftirlitsmanna, og hafa þeir þá sama rétt og skyldur 
og eftirlitsmenn. 

Eftirlitsmenn skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru til opinberra sýsl- 
unarmanna, vera búsettir á þeim stað innan svæðis síns, er siglingamálastjóri sam- 
þykkir, vera svo heilir og hraustir, að þeir megi rækja starfann, og hafa að dómi 
siglingamálastjóra nægilega þekkingu á siglingum, skipum og vélum til þess að 
leiðbeina skoðunarmönnum, samræma eftirlitið til meira öryggis og skera úr um 
ágreining, sem upp kynni að rísa um haffæri skipa. 

Siglingamálastjóri setur þeim erindisbréf og starfsreglur,
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Hvert eftirlitssvæði 

I. eftirlitssvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

Hítarár). 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

II. eftirlitssvæði: 

TI. 

IV. 
24. 
25. 
26. 
21. 
28. 
29. 
30. 
sl. 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

eftirlitssvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

eftirlitssvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

skoðunarsvæði: 

V. eftirlitssvæði: 

32. skoðunarsvæði: 
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10. gr. 
skiptist í skoðunarsvæði. Þau eru: 

Frá Hjörleifshöfða að Jökulsá á Sólheimasandi. 
Frá Jökulsá á Sólheimasandi að Þjórsá. 
Frá Þjórsá að Grindavík. 
Grindavík og Reykjanesskagi að Hafnarfirði. 
Hafnarfjörður, Garðahreppur og Bessastaðahreppur. 
Reykjavík og Kjósarsýsla. 
Borgarfjarðar- og Mýrasýsla (frá Hvalfjarðarbotni til 

Frá Hítará að Búlandshöfða. 
Frá Búlandshöfða að Skor. (Breiðafjarðareyjar meðtaldar). 

Frá Skor að Kópanesi. 
Arnarfjörður. 
Dýrafjörður. 
Önundarfjörður. 
Súgandafjörður. 
Frá Gelti að Geirhólma. 
Frá Geirhólma í Hrútafjarðarbotn. 

Frá Hrútafjarðarbotni að Skagatá. 
Frá Skagatá að Haganesvík. 
Haganesvík að Siglunestá. 
Frá Siglunestá að Ólafsfjarðarmúla. 
Frá Ólafsfjarðarmúla að Gjögri, svo og Grímsey. 
Frá Gjögri að Tjörnestá, svo og Flatey á Skjálfanda. 
Frá Tjörnestá að Gunnólfsvíkurfjalli. 

Frá Gunnólfsvíkurfjalli að Lagarfljóti. 
Frá Lagarfljóti að Loðmundarfirði. 
Loðmundarfjörður og Seyðisfjörður. 
Frá Dalatá að Gerpi. 
Frá Gerpi að Fáskrúðsfirði. 
Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður og Breiðdalsvík. 
Frá Breiðdalsvík að Austurhorni. 
Frá Austurhorni að Hjörleifshöfða. 

Vestmannaeyjar. 

11. gr. 

Siglingamálastjóri skipar að fengnum tillögum eftirlitsmanns skoðunarmenn 

á hvert skoðunarsvæði. Tölu skoðunarmanna á hverju skoðunarsvæði ákveður 

siglingamálastjóri að fengnum tillögum eftirlitsmanns. Skoðunarmenn skulu full- 

nægja þeim kröfum, sem gerðar eru til opinberra sýslunarmanna, vera búsettir á 

svæði sínu, hafa reynslu og þekkingu á siglingum, skipum og vélum og vera svo 

heilir og hraustir, að þeir megi rækja starfann. 
Eftirlitsmaður skiptir með þeim verkum eftir sérþekkingu þeirra.
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12. gr. 
Siglingamálastofnunin skal að jafnaði hafa starfandi umferðaeftirlitsmenn, sem 

ferðast um landið til að samræma störf skipaskoðunarmanna, í samráði við skipa- 
eftirlitsmann hvers eftirlitssvæðis. Skulu umferðaeftirlitsmenn einnig framkvæma 

skyndiskoðanir í höfnum eða á sjó, eftir því sem aðstæður leyfa og ástæða þykir 
til. Milli ferða skulu umferðaeftirlitsmenn starfa við skrifstofu Siglingamálastofn- 
unarinnar, og skal siglingamálastjóri setja þeim starfsreglur. 

13. gr. 
Siglingamálastjóri löggildir eftir þörfum skipamælingamenn samkvæmt lögum 

um skipamælingar. Skipamælingamenn skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar 

eru til opinberra sýslunarmanna. Þeir skulu hafa þekkingu á reglum þeim, er um 
skipamælingar gilda, og hafa fengið æfingu í notkun þeirra. Ráðherra getur sett 

reglur um prófraun skipamælingamanna eftir tillögum siglingamálastjóra. 

14. gr. 

Ráðherra getur skipt landinu í skipamælingaumdæmi eftir tillögum siglinga- 
málastjóra. Heimilt er þó siglingamálastjóra að láta löggiltan mælingamann fram- 

kvæma mælingar utan umdæmis síns, hvenær sem ástæða bykir til. 

15. gr. 
Áður en embættis- og sýslunarmenn Sislinsamálastofnunarinnar hefja störf, 

skulu þeir undirrita eið eða drengskaparheit um, að þeir vilji rækja starfann eflir 
beztu samvizku og þekkingu. 

Ekki mega þeir annast nein störf Siglingamálastofnunarinnar vegna skipa, er 
þeir eisa sjálfir að meira eða minna leyti, eða beirra skipa, sem þeir eru á einn eða 
annan hátt við riðnir, þannig að þeir verði eigi taldir óvilhallir. 

16. gr. 

Þegar embættis- og sýslunarmenn Sislinsamálastofnunarinnar eru að starfi, hafa 

Þeir rétt til bess að fara um Þhorð í hvert skip, sem statt er í íslenzkri höfn eða 

innan íslenzkrar landhelsi, Hl bess að rannsaka það, sem þeim ber samkvæmt stöðu 

sinni. Leita ber þó álits eftirlitsmanns eða sislingamálastjóra, ef eigi er nauðsyn 

skjótra aðserða. 
Útgerðarmenn, skipstjórar, vélstiórar og aðrir, er í þeirra umboði starfa, svo og 

aðrir skipverjar, eru skyldir tl að veita Siglingamálastofnuninni alla aðstoð og 

upplýsingar, sem óskað er og starfið varða. 
Trúnaðarmenn Sislingamálastofnunarinnar skulu á hinn bóginn gæta þess að 

valda ekki skipi óþarfatöfum né torvelda vinnu um nauðsyn fram. 

17. gr. 

Embættis- og sýslunarmenn Sislingamálastofnunarinnar eru opinberir starfs- 
menn og njóta réttar og bera skyldur í samræmi við það. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Falla bá jafnframt úr gildi ákvæði laga, sem í bága 

kunna að fara við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ingólfur Jónsson.
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LÖG 
um eftirlit með skipum. 

Forseti ÍSLANDS 

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

10. 

11. 

þykki minu: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Orðaskýringar: 

Skip er sérhvert fljótandi far, nema annars sé getið. 

„ Íslenzkt skip er hvert það skip, sem skráð er hér á landi og rétt hefur til þess 

að sigla undir Íslenzkum fána. 

Farþegar eru allir, sem á skipi eru, aðrir en skipstjóri, skipshöfn og aðrir, 

sem starfa á skipi í þjónustu þess. Til farþega teljast þó ekki börn undir eins 

árs aldri né menn, sem komnir eru í skip vegna óviðráðanlegra atvika. 

Farþegaskip er hvert það skip, sem ætlað er að flytja fleiri en 12 farþega. 

Flokkað skip er hvert það skip, sem hefur gilt flokkunarskirteini frá flokk- 

unarfélagi, sem viðurkennt er af ráðherra samkvæmt reglugerð. 

Þar, sem talað er um rúmlest, er átt við brúttó rúmlest (100 ensk teningsfet 

= 2.83 mö), nema annars sé getið. 

Vélskip er hvert það skip, sem knúið er aflvél í því sjálfu. 

Opinn bátur er hvert það fljótandi far, sem ekki er varið ágangi sjávar með 

þilfari stafna á milli. 

Fiskiskip er skip, sem notað er til að veiða fisk, hval, sel, skelfisk eða aðrar 

lífverur úr sjó. 

Svifskip er far, sem hvílir á samanþjöppuðu lofti milli botns þess og flat- 

arins, sem það hreyfist yfir. 

Þar, sem rætt er um ráðherra í lögum þessum, er átt við ráðherra þann, sem 

fer með siglingamál. 

2. gr. 

Ákvæði laga þessara taka til allra íslenzkra skipa og báta, sem eru 6 metrar 

eða lengri, mælt milli stafna. 
Ákvæði laganna taka og til erlendra skipa og báta, sem Íslenzkir ríkisborgarar 

hafa á leigu, ef þau eru gerð út hér eða í förum hingað eða héðan með Íslenzkri 

skipshöfn. 
Ráðherra getur ákveðið í reglugerð, að eftirlit skuli haft með öryggi annarra 

fljótandi fara og tækja, og hvernig því eftirliti skuli haga. 

3. gr. 
Lög þessi raska ekki ákvæðum alþjóðasamninga eða samningum við önnur 

ríki, er íslenzka ríkið hefur gerzt aðili að.
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II. KAFLI 

Um haffæri skipa. 

4. gr. 
Skip skal telja óhaffært: 

a. Ef gilt haffærisskírteini, hleðslumerkjaskírteini og, sé um farþegaskip að ræða, 
öryggisskírteini er ekki sýnt, þegar þess er krafizt af Siglingamálastofnuninni 
eða trúnaðarmanni hennar. 

b. Ef það liggur dýpra en hleðslumerki þess leyfa. 
c. Ef bol þess, búnaði, vél eða vélartækjum eða skipshöfn er svo áfátt, það svo 

ofhlaðið mönnum eða munum, vanhlaðið, kjölfestulítið, illa birgt af vistum, 
vatni, kolum, olíu eða öðrum, vélarnauðsynjum, sé það vélskip, eða af öðrum 
ástæðum er svo á sig komið, að telja verður vegna sjóferða Þeirra, er skipið 
skal fara, að hættulegra sé að vera í förum með það en venjulegt er við sigl- 
ingar. 

5. gr. 
Eiganda skips, útgerðarmanni, svo og skipstjóra, er skylt að sjá um, að lög- 

skipaðar skoðunargerðir fari fram á skipi og því sé haldið haffæru, hvort heldur 
það er statt í höfn eða á hafi úti. 

6. gr. 
Nú tekur skip grunn, slæst við bryggju, verður fyrir árekstri eða það annað 

ber til, er ætla má, að af muni hljótast, að skipið verði óhaffært, og er skipstjóra 
þá skylt að láta rannsaka tjón það, sem orðið hefur, með skoðunargerð á þeim 
stað, er henni verður fyrst við komið. 

Skoðunarmenn Siglingamálastofnunarinnar skulu framkvæma skoðun, verði því 
komið við án verulegrar tafar, en annars skal hún gerð af sérfróðum mönnum, er 
sjódómur á þeim stað kveður til. 

Ef svo ber við, að ekki verður náð til sérfróðra manna, þar sem skip er statt, 
skal skipstjóri, yfirvélstjóri og yfirstýrimaður ásamt tveimur mönnum, er skips- 
höfn velur, framkvæma bráðabirgðaskoðun á tjóninu. Ágrip af skoðunarskýrsl- 
unni skal ritað í eftirlitsbók skipsins og undirritað af þeim öllum, er hana önnuð- 
ust. Þar skal kveðið skýlaust á um haffæri skipsins. Afrit af því, sem bókað var, 
skal þá þegar sent Siglingamálastofnuninni, og ákveður hún, hvort ný skoðun skuli 
fara fram. 

III. KAFLI 

Störf eftirlits- og skoðunarmanna. 

7. gr. 
Eftirlitsmönnum Siglingamálastofnunarinnar ber hverjum í sínu umdæmi að 

gæta þess, að fullnægt sé ákvæðum gildandi laga, tilskipana og reglugerða um öryggi 
skipa. Í því skyni ber þeim m. a. að athuga skip í umdæmi sínu, hleðslu þeirra og 
haffæri fyrirvaralaust, þegar hentugt þykir eða ástæða virðist til, einkum er skip 
kemur til hafnar eða fer úr höfn. Komi fram, að vafi leiki á því, hvort skip sé haf- 
fært samkvæmt lögum þessum, skal það stöðvað til bráðabirgða samkvæmt 10. gr., 
sbr. og 34. gr. 

8. gr. 
Eftirlitsmaður skal sjálfur annast allt eftirlit þar á svæði sínu, sem mest þörf 

er eftirlits á hverjum tíma árs. Ef erfiðleikar eru á því, að hann vegna fjarlægðar
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geti á sama tíma haft fullnægjandi eftirlit á öðrum stað eða öðrum stöðum á svæð- 

inu, þar sem sérstök þörf er eftirlits, ber honum, að fengnu samþykki siglinga- 

málastjóra, að fela hæfum manni eftirlit þar, enda fullnægi hann skilyrðum þeim, 

sem sett eru um eftirlitsmenn. 

9. gr. 

Skipaskoðunarmenn annast allar skoðanir, er um ræðir Í lögum þessum og 

tilskipunum og reglugerðum samkvæmt þeim, sem gerðar skulu innan umdæmis 

þeirra, hvort sem skipið á þar heimilisfang eða eigi. 

Nú er um skoðun að ræða, er eftirlitsmaður telur þess eðlis, að meiri sérfræði- 

legrar þekkingar sé þörf, og kveður hann þá sérfróðan mann eða menn til að- 

stoðar skoðunarmönnum. 

Ef þörf krefur, getur siglingamálastjóri kvatt skoðunarmann til að framkvæma 

skoðun utan umdæmis síns. 

10. gr. 

Við skoðunargerðir er skipaskoðunarmönnum skylt að gæta þess, að fullnægt 

sé þeim kröfum um öryggi skipa, sem gerðar eru í lögum þessum eða tilskipunum 

og reglum, sem settar kunna að verða samkvæmt þeim. 

Eftirlits- og skoðunarmenn skulu líta eftir umgengni og hreinlæti í vistarver- 

um og forðageymslum, svo og lestum fiskiskipa. Skal þess sérstaklega gætt, að 

lestir fiskiskipa og báta séu vel hirtar og hreinar. 

AS lokinni skoðun er skipaskoðunarmönnum skylt að sjá um, að bætt sé úr 

því, sem þeir telja áfátt. Telji skoðunarmenn eigi Öruggt, að skip sé í förum, skulu 

þeir ekki láta skoðunarvottorð af hendi, en tilkynna útgerðarmanni eða skipstjóra, 

að vottorð verði eigi afhent, fyrr en úr göllunum sé bætt, enda skal og skipinu 

bannað að vera í förum. Um málið fer síðan samkvæmt VI. kafla. 

Ef það, sem áfátt þykir, er þannig vaxið, að haffæri skips er óskert og eigi er 

hægt að bæta úr því þegar í stað, þar sem, skipið er statt, skal skoðunarmaður 

gefa skipstjóra hæfilegan frest til þess að fullnægja gerðum kröfum, þó eigi lengri 

en 3 mánuði. Skrá skal í eftirlitsbók skips, hvers vant er, ástæður til frestveitingar 

og lengd frests. 
Þegar frestur er liðinn, ber skoðunarmanni að ganga úr skugga um, að bætt 

hafi verið úr því, sem áfátt var. Hafi það eisi verið gert, ber honum tafarlaust að 

skýra eftirlitsmanni frá, og ákveður bann þá, hvort frestur skuli framlengdur eða 

hvort útgerðarmaður eða skipstjóri skuli sóttir til saka. 

Verði ekki náð til skipsins, þegar fresturinn er útrunninn, skal eftirlitsmað- 

ur tilkynna siglingamálastjóra málið, og ákveður hann þá, hvað gera skuli. 

11. gr. 

Verði skipaskoðunarmenn, lögreglumenn, hafnsögumenn, tollmenn, trúnaðar- 

menn stéttarfélaga sjómanna á staðnum, starfsmenn tryggingafélaga eða lögskrán- 

ingarmenn varir við, að lög þessi séu brotin eða að brotnar séu reglugerðir, settar 

samkvæmt þeim, eða telji þeir sig hafa ástæðu til að ætla, að skip sé ekki haffært, 

skulu þeir tafarlaust gera næsta eftirlitsmanni aðvart, og skal hann þá að athug- 

uðu máli gera nauðsynlegar ráðstafanir samkvæmt 7. gr. 

Sama gildir um starfsmenn skipasmíðastöðva, er þeir eru að starfi sínu, þó 

þannig, að þeir skulu gera forstjóra stöðvarinnar aðvart. Athugar hann málið og 

snýr sér til eftirlitsmanns Siglingamálastofnunarinnar, ef hann telur ástæðu til.
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IV. KAFLI 

Skoðun skipa. 

12. gr. 
Auk hins almenna eftirlits og skyndiskoðana eru skoðunargerðir á skipum 

tvenns konar: aðalskoðun og aukaskoðun. 

13. gr. 
Skoðun á þilskipum annast að minnsta kosti tveir sérfróðir skoðunarmenn. 

Skal annar þeirra vera vélfróður, en hinn eftir atvikum skipasmiður eða siglinga- 
fróður maður. 

Skoðun á opnum bát, hvort sem hann er með vél eða án vélar, skal framkvæmd 
af sérfróðum manni. 

14. gr. 
Áðalskoðun skal gera á skipi, sem hér segir: 

a. Áður en skip leggur úr höfn hér á landi í fyrsta sinn, er smíðað hefur verið 
hér á landi eða breytt þannig, að farmrými hefur verið stækkað, yfirbygging 
aukin, breytt um aðalvél eða því hefur verið breytt svo mjög, að mæla þurfi 
það að nýju. 

b. Þegar skip er fengið frá öðrum löndum, hvort heldur nýsmiðað eða notað, 
til skráningar undir íslenzkan fána eða til útgerðar hér á landi. 

c. Á öllum öðrum skipum ár hvert. 

15. gr. 
Við aðalskoðun skal athuga vandlega allt öryggi skips, bæði sjálfs bols þess, 

Þilfars og skilrúma, siglu og reiða, véla og vélatækja, búnaðar alls og áhalda, svo 
og allt annað, er lýtur að öryggi skips. 

Ef skip er í viðurkenndu flokkunarfélagi og framvísað er gildu flokkunar- 
skirteini, skal sú skoðun, sem fram fór á því til endurnýjunar á flokknum, talin 
fullnægjandi um styrkleika bols, véla og eimkatla, ef farið hefur verið eftir regl- 
um, sem settar hafa verið samkvæmt Kaupmannahafnarsamþykktinni frá 28. jan. 
1926 um haffæri og búnað skipa og um samvinnu milli viðurkenndra flokkunar- 
félaga og Siglingamálastofnunarinnar. 

Nú hefur ríkisstjórnin viðurkennt flokkunarfélag, og ber þá að líta svo á, 
að reglur þær, sem félagið hefur sett um skip þau, er það hefur flokkað, gildi sem 
réttarreglur hér á landi um öll þau atriði, sem ekki er sérstaklega mælt fyrir um 
í Íslenzkum lögum eða reglum. 

16. gr. 
Að lokinni aðalskoðun skips skulu skipaskoðunarmenn senda eftirlitsmanni 

skýrslu um skoðunina eftir fyrirmynd, er siglingamálastjóri setur. Eftirlitsmaður 
sendir síðan siglingamálastjóra skýrsluna ásamt athugasemdum sínum. 

Hafi skoðun leitt í ljós, að skip sé haffært, skal siglingamálastjóri, eftirlitsmað- 
ur eða skoðunarmaður, sem til þess hefur fengið sérstaka heimild frá siglinga- 
málastjóra, gefa því haffærisskírteini. Skirteini þau, sem út skulu gefin samkvæmt 
alþjóðasamþykkt um öryggi mannslífa á hafinu frá 17. júní 1960, skal þó siglinga- 
málastjóri gefa út. 

17. gr. 
Á haffærisskírteini skal skráð nafn skips, heimili, kallmerki, rúmlestatala 

brúttó og nettó, smíðastaður og ár, nafn eiganda, umdæmisbókstafir fiskiskipa, til 
hvaða ferða skírteinið gildir, að skip fullnægi þeim kröfum um öryggi skipa, sem
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gerðar eru í lögum þessum eða tilskipunum eða reglugerðum, settum samkvæmt 

þeim, enn fremur gildistími skírteinisins og útgáfudagur. 

Haffærisskírteini skips skal gilda í eitt ár, enda glati skipið ekki rétti sínum 

til haffærisskírteinis á tímabilinu. 

Siglingamálastjóri getur framlengt gildi skírteinis um ákveðinn tíma, þó eigi 

lengur en 3 mánuði, enda sé eigi ástæða til að ætla, að skip sé ekki haffært. Er 

honum heimilt að fela slíka framlengingu öðrum, opinberum aðila hverju sinni. 

Haffærisskírteini skal fylgja skipsskjölunum og ávallt sýnt við tollafgreiðslur 

skips, lögskráningu á það, greiðslu slysatryggingargjalds skipverja, þegar um skip 

er að ræða, sem ekki er skylt að lögskrá á, svo og þegar þess er krafizt af trún- 

aðarmönnum Siglingamálastofnunarinnar eða lögreglunni. Nú er sá tími, er skir- 

teinið gildir, á enda, eða skoðun, er gerð skyldi á skipi á þeim tíma samkvæmt 

lögum þessum, er vanrækt, hvort sem er aðalskoðun eða aukaskoðun, eða það kem- 

ur í ljós við slíka skoðun, að skip sé óhaffært, og skal skip þá lagt í farbann, sbr. 

VII. kafla. 

18. gr. 

Aukaskoðun skal gerð: 

a. Þegar skip hefur sætt verulegri viðgerð, en eigi kveður samt svo mikið að við- 

gerðinni, að aðalskoðun skyldi gera samkvæmt 14. gr. 

bh. Þegar eigandi skips, útgerðarmaður, skipstjóri, vélstjóri, meiri hluti skipshafn- 

ar eða stjórn stéttarfélags eða félaga sjómanna á staðnum krefst skoðunar. 

Krafa skal send eftirlitsmanni og vera skrifleg og rökstudd. Trúnaðarmenn 

Siglinsamálastofnunarinnar eru bundnir þagnarheiti um, hver kært hefur, nema 

kæran hafi reynzt ástæðulaus. Þá skal Siglingamálastofnunin gefa upp þann 

aðila, sem kært hefur, ef útgerðarmaður krefst þess. 

c. Þegar annars þykir ástæða til að rannsaka öryggi ákveðinna hluta skips eða 

búnaðar þess. 
Synji eftirlitsmaður um skoðun, þegar hennar er krafizt samkvæmt b-lið þess- 

arar greinar, má skjóta málinu til siglingamálastjóra. 

19. gr. 

Við aukaskoðun skal athuga þá hluta skips eða skipsbúnaðar, er ástæða þykir 

til vegna atvika þeirra, er skoðuninni valda. 

20. gr. 

Nú fer fram aukaskoðun eða skyndiskoðun á skipi, og getur þá siglingamála- 

stjóri ákveðið, að aðalskoðun skuli fara fram þá þegar, enda skal sú ákvörðun rök- 

studd. 

21. gr. 

Synji siglingamálastjóri um skoðun, þegar hennar er krafizt samkvæmt b-lið 

18. gr., eða telji einhver þeirra aðila, sem þar um ræðir, sig eigi geta unað úrslitum 

skoðunargerðar, getur sá, er telur sig vanhaldinn, stefnt ágreiningnum fyrir sigl- 

ingadóm, sbr. 38. gr. 
Dómurinn kveður endanlega á um, hvort skoðun eða eftir atvikum yfirskoðun 

skuli fara fram. 
Dómurinn annast yfirskoðun sjálfur eða kveður til sérstaka yfirskoðunarmenn, 

ef þörf þykir. Þeir skulu vera þrír eða fimm eftir ákvörðun dómsins, sérfróðir, 

hæfir og óvilhallir menn, er fullnægja skilyrðum til þess að gegna embætti eða 

sýslan hér á landi. 

A 42
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Yfirskoðunargerð verður ekki haggað, ef hún hefur farið löglega fram. Hún 
skal staðfest með eiði eða drengskaparheiti, ef krafizt er af einhverjum þeim, er 
hlut á að máli. 

A. 

V. KAFLI 

Um smíði, búnað, breytingar og innflutning skipa. 

22. gr. 
Skip skal að jafnaði fullnægja skilyrðum þeim, sem hér segir: 

Bolur, reiði og vélar. 
1. Bolur og yfirbygging, reiði og reiðabúnaður og vélar skal vera nægilega 

sterkt og í góðu ástandi. 
2. Í stálskipi skulu vera fullnægjandi vatnsþétt skilrúm. 

3. Stýri og stýrisbúnaður, akkeri, keðjur, kaðlar og dælubúnaður skal vera 
fullnægjandi og í góðu ástandi. 

4. Í skipi skulu vera varahlutir, verkfæri og önnur nauðsynleg áhöld. 
5. Skip skal láta vel að stjórn og vera nægilega stöðugt, svo að því verði örugg- 

lega siglt. 

Sé eigi annars getið í lögum þessum eða reglugerðum settum samkvæmt 
þeim, skal kröfum þeim, sem um ræðir í 14. tölulið, að jafnaði talið fullnægt, 
ef skip fullnægir þeim kröfum, er flokkunarfélag, viðurkennt af ráðherra, gerir 
til þess á hverjum tíma, að slíkt skip nái 1. flokki, þegar gætt er tegundar þess 
og þeirra ferða, sem því eru ætlaðar. 

Siglingatæki. 

1. Skip skal búið þeim áhöldum og tækjum, sem nauðsynleg eru, til þess að 
því verði örugglega siglt, þar með talin fjarskiptatæki, sem fyrirskipuð eru 
eða kunna að vera. 

Í skipi skal vera a. m. k. einn áttaviti og honum komið fyrir á Öörugg- 
um stað. 

Siglingamálastjóri löggildir menn að fengnum tillögum skólastjóra Stýri- 
mannaskólans til þess að rétta áttavita. 

Skip skal búið þjóðfána. 

Öryggisráðstafanir og eldvarnir. 
1. Varnir gegn slysum, er leitt geta af venjulegri notkun skips, skulu vera 

í því horfi, að menn, sem dvelja eða vinna á skipsfjöl eða eru á leið úr skipi 
eða á, eigi ekki meiðsli á hættu, enda gæti þeir almennrar varfærni. 

Auknar kröfur má gera um öryggi tækja, ef gallar á þeim valda sér- 
stakri slysahættu. 

2. Skip skulu búin tækjum til slökkvistarfa, og viðeigandi ráðstafanir skulu 
gerðar gegn eldhættu. 

Björgunartæki. 
1. Skip skal búið traustum björgunartækjum, er komið sé fyrir á hentugum 

stöðum. Skal það ákveðið nánar í reglugerð. 

Vistarverur. 

1. Vistarverur skipverja og forðageymslur skips skulu fullnægja þeim kröfum, 
sem gerðar verða í reglugerð um stærð, gerð, búnað, lýsingu, loftræstingu, 
hitun, hreinlætistæki og viðhald.
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Reglur um rúmmál, gólfflöt og lofthæð skulu miðaðar við gerð skips og 

ferðir, sem því eru ætlaðar. 

Sérstök rekkja skal vera fyrir hvern skipverja. 

2. Í reglugerð skal og kveða á um búnað skips að lyfjum og hjúkrunargögn- 

um. 
3. Reglugerðir, sem um ræðir í 1. og 2. tölulið, skulu settar af ráðherra að 

fengnu áliti landlæknis og siglingamálastjóra. 

F. Fjarskiptatæki. 

1. Öll skip með þilfari skulu búin talstöð eða loftskeytastöð með ákveðnu lág- 

marksafli og ákveðnu öldusviði. Einn skipverja, að minnsta kosti, skal hafa 

starfræksluskírteini fyrir slíka stöð samkvæmt 9. gr. laga nr. 30 27. júní 

1941, um fjarskipti. 
Stöðvar þessar eru háðar eftirliti póst- og símamálastjórnarinnar, sem 

gefur út öryggisskírteini fyrir fjarskiptatækin í skipum, sem ekki falla undir 

ákvæði alþjóðasamþykktarinnar um öryggi mannslífa á hafinu, sbr. 16. gr. 

laga þessara. Að lokinni skoðun tækjanna tilkynnir póst- og símamála- 

stjórnin siglingamálastjóra árangur skoðunar á þeim og annað varðandi 

þau, sem ástæða þykir til. 

G. Eftirlitsbók. 
1. Auk skjala þeirra og bóka, sem fyrirskipuð eru í öðrum lögum og reglu- 

gerðum, skulu skip hafa eftirlitsbók, sem í eru skráð vottorð eftirlits- og 

skoðunarmanna um framkvæmdar skoðunargerðir ásamt greinargerð skip- 

stjóra og vélstjóra um framkvæmd þess eftirlits, sem á þeim hvílir, auk 

annarra upplýsinga um skipið, sem krafizt kann að verða. 

Gerð og færslu eftirlitsbókar skal hagað á þann hátt, er siglingamála- 

stjóri kveður á um. 

H. Lög og reglur. 
1. Eintak þessara laga ásamt reglugerðum, settum samkvæmt þeim, skulu 

vera í skipi, svo og eintök annarra laga og reglna, eftir því sem boðið kann 

að vera. 

2. Á þar til gerðum stöðum skal festa auglýsingar og leiðbeiningar um þau 

efni, er krafizt er, að þannig séu birt. 

23. gr. 

Um farþegaskip gilda ákvæði 22. gr. með þeim breytingum og viðbótum, er 

hér segir: 
1. Farþegaskip skal að öllu vera þannig gert og búið, að því er snertir öryggi 

mannslífa, að hæft sé til mannflutninga og ferða þeirra, sem það er notað til. 

Um búnað og björgunartæki farþegaskipa skal setja sérreglur. 

Um vistarverur farþega, stærð þeirra, gerð, búnað, lýsingu, loftræstingu, hitun, 

viðhald og hreinsun setur ráðherra reglugerð að fengnum tillögum siglinga- 

málastjóra. 
4. Í skipi skal vera auglýst, svo að á ber, til hvers konar flutninga skip sé ætlað, 

og hámark farþegafjölda. 

24. gr. 

Farþegaskip, hvort heldur þau eru smíðuð til millilanda- eða strandsiglinga, 

skulu vera nægilega stöðug með alla farþega í annarri hliðinni á efsta þilfari, og 

er þá miðað við hæstu tölu farþega, sem hugsanlegt er, að skip flytji.
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Að lokinni tæknilegri skoðun á stöðugleika skips skal siglingamálastjóri ákveða | t g 5 . 5 Á 
í samráði við skipasmíðastöðina, hvernig úr skuli bætt, sé um ófullnægjandi stöð- 
ugleika að ræða. 

25. gr. 
Þegar skip, sem telst ekki farþegaskip samkvæmt lögum þessum, er að áliti 

siglingamálastjóra notað til reglulegra farþegaflutninga, skal hann kveða á um það 
sérstaklega um hvert skip, hvers krafizt skuli um gerð þess og búnað. Þegar 
svo ber undir, að skip, sem ekki er farþegaskip, flytur annað fólk en skipverja, 
skulu settar sérreglur um aðbúð þeirra og öryggi. 

26. gr. 
A. Nýsmíði skipa. 

1. Nýsmíði skipa er háð eftirliti Sislingamálastofnunarinnar. Sá, sem tekið 
hefur að sér smíði skips, skal senda siglingamálastjóra tilkynningu þar um 
ásamt smíðalýsingu og uppdrátium þeim, sem siglingamálastjóri telur nauð- 
synlega vegna eftirlitsins. Skulu uppdrættirnir vera í þríriti, nema siglinga- 
málastjóri telji færri nægja. 

2. Um nýsmíði skipa fer eftir reglum, sem ráðherra setur, og þar sem þær ná 
ekki til, skulu ekki gerðar vægari kröfur en gerðar eru af viðurkenndum 
flokkunarfélögum um smíði skipa. 

3. Þegar nýtt skip er smíðað, skipar siglingamálastjóri skoðunarmann, sem 
hefur öruggt eftirlit með smíðinni af hálfu hins opinbera. Verði því við 
komið, skal skipa einn hinna föstu skoðunarmanna skipaeftirlitsins á staðn- 
um, enda verði hann talinn óhlutdrægur. Enn fremur skulu sérfróðir starfs- 
menn Siglingamálastofnunarinnar ferðast milli skipasmíðastöðvanna sam- 
kvæmt ákvörðun siglingamálastjóra, og skulu þeir leiðbeina við skipasmíð- 
ina, eftir því sem þörf krefur. Einnig skal siglingamálastjóra heimilt að 
fela eftirlitið hæfum stofnunum eða einstaklingum. 

4. Eigendum skipa, skipasmiðum eða siglingamálastjóra er heimilt að fela ein- 
hverju hinna viðurkenndu flokkunarfélaga eftirlit með smíði skipa, ann- 
arra en tréskipa, enda sé skipið smíðað eftir reglum þeirra, að því leyti 
sem þær ná til. 

5. Siglingamálastjóri skal annast um, að skip fullnægi þeim kröfum, sem gerð- 
ar eru að alþjóðalögum og Íslenzkum réttarreglum um öryggi skipa og bún- 
að þeirr: 

B. Breytingar á gömlum skipum. 
1. Engar meiri háttar breytingar, sbr. a-lið 14. gr., má gera á gömlum skipum, 

án þess að sérstakt leyfi siglingamálastjóra sé fengið fyrirfram. Allar breyt- 

ingar og viðgerðir skipa, sem varða Öryggi skips, skulu gerðar undir eftir- 
liti Sigri ga lastoinuharinnai, og gilda þar um sömu reglur um eftirlit 
og um nýsmíði væri að ræða. Nán ari ákvæði hér að lútandi skulu sett með 
reglugerð. 

C. Innflutningur skipa. 

1. Skip, sem keypt eru frá útlöndum til skráningar hér á landi, skulu full- 
ægja Íslenzkum lögum og reglum um styrkleika, búnað og haffæri. 

2. Skoðun skal fara fram á skipi, áður en það er keypt, þó þarf skoðunin 
ekki að taka til þeirra atriða, sem hin viðurkenndu flokkunarfélög annast, 
ef það hefur gilt flokkunarskírteini.
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Siglingamálastjóri framkvæmir skoðun þessa, en má fela hana hæfri 

stofnun eða einstaklingi. 

Er siglingamálastjóri hefur fengið skoðunarskýrslu, kveður hann á um, 

hvort hann vilji mæla með innflutningi skips eða ekki. Því aðeins má 

hann mæla með innflutningi skips, að styrkleiki þess og búnaður jafnist 

í aðalatriðum við það, sem krafizt er í lögum þessum, og að það sé eigi eldra 

en 12 ára. 

27. gr. 

Undanþágu frá ákvæðum laganna getur ráðherra veitt skipum, sem eru sérstakr- 

ar gerðar, úr sérstöku efni eða með sérstökum vélabúnaði, svo og skipum, sem gerð 

eru til sérstakra ferða í sérstökum tilgangi. 

Undanþágu samkvæmt grein þessari má því aðeins veita, að siglingamálastjóri 

mæli með henni, enda er honum heimilt, ef hann telur ástæðu til, að leita umsagn- 

ar Farmanna- og fiskimannasambands Íslands og Sjómannasambandsins. 

28. gr. 

Ráðherra setur reglur um smíði og búnað skipa og véla. Ber þar að miða við, 

hverrar tegundar skip er, stærð þess og notkun, sem það er ætlað til, svo og gerð 

véla og þær ferðir, sem skipi eru ætlaðar. 

VI. KAFLI 

Um hleðslumerki o. fl. 

29. gr. 

Þau íslenzk skip, sem hleðslumerkjasamþykkt, gerð í London 5. april 1966, nær 

til, skulu hafa alþjóða-hleðslumerkjaskírteini. 

Ráðherra setur reglur um hleðslu annarra íslenzkra skipa. 

Siglingamálastjóri ákveður hleðslumerki skipa og gefur út hleðslumerkja- 

skírteini samkvæmt samþykkt þeirri, er um ræðir í 1. mgr. og reglum, er ráð- 

herra setur. 
30. gr. 

Ráðherra setur með reglugerð sérstök ákvæði um, hvernig umbúnaði undir 

þilfari og á skuli hagað til öryggis mannslífum og haffæri skipa. Reglugerðin skal 

samin að fengnum tillögum Farmanna- 03 fiskimannasambands Íslands og Sjó- 

mannasambandsins. 
3l. gr. 

Á skip, sem eru 30 rúmlestir brúttó eða stærri, skal marka beggja megin að 

framan og aftan, hversu djúpt skipið ristir í desimelrum. 

Siglingamálastjóri getur ákveðið, að djúpristumörk skuli sett á skip, þótt 

minna sé en að framan greinir, og hvernig þeirri mörkun skuli hagað. 

32. gr. 

Hleðslumerkjaskírteini skal fylgja skipsskjölum og ávallt sýnt bæði við toll- 

afgreiðslu og þegar þess er krafizt af trúnaðarmönnum Siglingamálastofnunar- 

innar, sbr. III. kafla, eða lögreglunni. 

Hafi skip hleðslumerkjaskírteini, útgefið af þar til bærum erlendum stjórnar- 

völdum í ríki, sem er aðili að alþjóðasambykkt um hleðslumerki, gerðri í London 

5. apríl 1966, eða viðurkenndu flokkunarfélagi, getur siglingamálastjóri veitt því 

íslenzkt hleðslumerkjaskíirteini í þess stað, án þess að láta mælingu þá eða skoðun, 

er með þarf til ákvörðunar hleðslumerkja, fara fram.
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Nú er skipi breytt þannig, að hleðsluborð þess breytist að dómi siglingamála- 
stjóra, og er þá hleðslumerkjaskírteini þess úr gildi fallið. 
Bu 

33. gr. 
Um flutning á hættulegum varningi og lausu korni skal farið eftir alþjóða- 

reglum. 
Um fermingu, flutning og affermingu farms að öðru leyti setur ráðherra regl- 

ur að fengnu áliti siglingamálastjóra, þar á meðal um flutning á dýrum. 

VII. KAFLI 

Um farbann. 

34. gr. 
Eftirlitsmenn skera úr því, hvort för skips skuli bönnuð samkvæmt lögum þess- 

um. Skoðunarmenn geta hindrað för skips samkvæmt 3. mgr. 10. gr., unz úrlausn 
eftirlitsmanns er fengin. 

Nú hefur eftirlitsmaður lagt farbann á skip, og skal það þá þegar í stað til- 
kynnt skipstjóra og, ef hentugt þykir, útgerðarmanni. Tilkynningin skal vera skrif- 
leg. Ástæður fyrir banni skulu tilgreindar, svo og skilyrði fyrir því, að banni 
verði af létt. Skýrslu um málið ásamt nauðsynlegum upplýsingum skal senda sigl- 
ingamálastjóra, og loks skal lögreglustjóra, hafnar- og tollyfirvöldum á staðnum 
skýrt frá banninu, enda ber þessum aðilum, hverjum á sínu sviði, að veita fulltingi 
sitt til þess, að banni verði framfylgt. 

35. gr. 
Siglingamálastjóri skal fella farbann skips úr gildi, ef hann telur það ekki á 

rökum reist, en telji hann bannið nægilega rökstutt, staðfestir hann það og sendir 
skipstjóra eða eftir atvikum útgerðarmanni rökstuddan úrskurð sinn. 

Telji siglingamálastjóri gögn skorta, sér hann um, að þeirra verði aflað. 

36. gr. 
Nú hefur farbann verið lagt á skip, og getur þá skipstjóri eða útgerðarmaður 

kært það fyrir siglingadómi. 
Nú er synjað um að leggja farbann á skip eftir kröfu þeirra aðila, sem um 

ræðir í b-lið 18. gr., og geta þeir þá kært synjunina fyrir siglingadómi. 

VIII. KAFLI 

Um siglingadóm og rannsókn sjóslysa. 

37. gr. 
Siglingadómur hefur aðsetur í Reykjavík og er skipaður þannig: 
Dómsmálaráðherra skipar formann dómsins og varaformann til 6 ára í senn. 

Þeir skulu fullnægja sömu skilyrðum og hæstaréttardómarar. 
Þá skipar dómsmálaráðherra 12 meðdómendur og 6 varameðdómendur, alla til 

6 ára í senn. Þeir skulu fullnægja skilyrðum þeim, er hér segir: 
1. Tveir skulu vera eða hafa verið starfandi skipstjórar, annar þeirra á kaupskipi 

í utanlandssiglingum. 
2. Tveir skulu vera eða hafa verið starfandi yfirvélstjórar á skipi og annar þeirra 

á diesel-skipi. 
3. Tveir skulu vera eða hafa verið sjómenn, án þess þó að vera eða hafa verið 

skipstjórar, stýrimenn, vélstjórar eða loftskeytamenn síðastliðin 5 ár.
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4. Tveir skulu vera sérfróðir um smíði skipa. 

5. Tveir skulu vera sérfróðir um smíði véla. 

6. Tveir skulu vera sérfróðir um firðtæki. 

Einn varamann skal skipa fyrir hverja starfsgrein. 

Embættis- og sýslunarmenn Siglingamálastofnunarinnar geta ekki verið dóm- 

endur. 
Fastir dómendur eru: Formaður dómsins, annar þeirra skipstjóra, sem til- 

nefndir hafa verið, og annar sjómannanna (sbr. 3. lið). 

Formaður dómsins kveður fasta dómendur úr flokki hinna skipuðu dómenda, 

og gildir sú kvaðning, þar til dómurinn er skipaður næst. 

Í meðferð hvers máls taka þátt hinir föstu dómendur og tveir úr flokki auka- 

dómendanna, valdir í hvert skipti af föstu dómendunum, eftir því hverrar sérþekk- 

ingar er þörf. 
Dómendur siglingadóms skulu auk framangreindra skilyrða fullnægja kröfum 

þeim, sem gerðar eru um almenn og sérstök dómaraskilyrði samkvæmt lögum. 

38. gr. 

Hlutverk siglingadóms er: 

1. Að skera úr um, hvort skoðun á skipi skuli fram fara, annast yfirskoðunar- 

gerðir og kveðja yfirskoðunarmenn, eins og nánar greinir í 21. gr. 

9. Að skera úr um, hvort farbann skuli lagt á skip, og dæma um gildi farbanns, 

svo sem getið er Í 36. gr. 

3. Að fara með dómstörf í opinberum málum út af sjóslysum eða brotum á lög- 

um þessum í samræmi við ákvæði 40. gr. 

39. gr. 

Hinir reglulegu sjódómar annast sjópróf samkvæmt 39. gr. siglingalaga, nr. 

66 31. des. 1963. Skulu prófin fara fram að hætti opinberra mála. 

Þegar sjópróf skal halda, ber formanni sjódóms að gera eftirlitsmanni Siglinga- 

málastofnunarinnar í því umdæmi, þar sem próf er haldið, aðvart um það. 

Eftirlitsmanni ber að mæta eða láta mæta við sjópróf, ef um er að ræða strand 

skips, verulegar skemmdir á skipi eða farmi, manntjón á skipi eða veruleg meiðsli 

manna. Skal honum heimilt að kynna sér málsskjöl, bera fram tillögur um rann- 

sókn málsins, spyrja vitni með milligöngu dómara eða beint með samþykki hans 

og að fara fram á þær bókanir, sem hann telur nauðynlegar. 

Eftirlitsmanni ber að hefjast handa um, að sjópróf sé haldið, ef hann telur 

ástæðu til eða þess er krafizt af aðilum þeim, sem taldir eru í b-lið 18. gr. Hann getur 

og krafizt framhaldsprófs, ef honum þykir þess þörf. 

Að sjóprófi loknu skal formaður sjódóms senda siglingamálastjóra, Farmanna- 

og fiskimannasambandi Íslands, Landssambandi íslenzkra útvegsmanna, Sjómanna- 

sambandi Íslands og Slysavarnafélagi Íslands eftirrit af því. 

40. gr. 

Hinir reglulegu sjódómar fara með rannsóknir og dæma í opinberum málum út 

af sjóslysum eða brotum á lögum þessum. Saksóknari getur þó ákveðið, að mál, er 

hann telur sérstaklega mikilvæg, skuli dæmd af siglingadómi. Þegar máli er þannig 

vísað til siglingadóms, getur hann farið með rannsókn í því, hvort heldur af sjálfs- 

dáðum eða að fyrirlagi saksóknara. 

Nú er refsimál höfðað fyrir siglingadómi, og fer þá um meðferð þess að hætti 

opinberra mála, þó þannig, að mál skal jafnan sæta sókn og vörn samkvæmt 131. 

— 136. gr. laga nr. 82 21. ágúst 1961, um meðferð opinberra mála.
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41. gr. 
Áður en saksóknari ákveður höfðun opinbers máls út af sjóslysum eða brot- 

um á lögum þessum, skal hann jafnan leita umsagnar siglingamálastjóra. Ber sigl- 
ingamálastjóra að láta í té rökstudda umsögn og tillögur, svo fljótt sem verða má. 

Dómstólar skulu láta Siglingamálastofnuninni í té eftirrit dóma, dómsgerða og 
annarra gagna í málum út af sjóslysum eða brotum á lögum þessum. 

42. gr. 
Málum, sem höfðuð eru samkvæmt 21. eða 36. gr. laga þessara, skal beint gegn 

siglingamálastjóra. Þeim skal hraðað, svo sem föng eru á. Sérstaklega skal hraða 
máli, svo sem unnt er, þegar úrskurða skal um farbann. Þeim úrskurði, sem skal 
vera rökstuddur, verður ekki áfrýjað. 

Frestir reiknast sem aðilar væru búsettir innan sömu þinghár. Um málið fer 
að öðru leyti sem venjuleg sjódómsmál. 

Skaðabótamál vegna ólöglegs farbanns ber undir almenna dómstóla. 
Bótaréttur gegn ríkissjóði fellur niður, ef mál er eigi höfðað innan tveggja 

mánaða, frá því er siglingadómur hefur kveðið á um gildi farbanns. 

43. gr. 
Fastir dómendur siglingadóms skulu launaðir á sama hátt og fastir dómend- 

ur í félagsdómi. 
Laun aukadómenda ákveða hinir föstu dómendur eftir málavöxtum hverju 

sinni. 
Skrifstofukostnaður siglingadóms, ferðakostnaður og önnur nauðsynleg út- 

gjöld greiðist eftir reikningi, er ráðherra úrskurðar. 

44. gr. 
Ráðherra skipar 5 menn í rannsóknarnefnd sjóslysa, til 6 ára í senn, fjóra 

samkvæmt tilnefningu eftirtalinna aðila: Farmanna- og fiskimannasambands Ís- 
lands, Landssambands ísl. útvegsmanna, Sjómannasambands Íslands og Slysavarna- 
félags Íslands, og formann, sem ráðherra skipar án tilnefningar. 

Hlutverk rannsóknarnefndar sjóslysa er að fylgjast eftir föngum með starfi 
sjódóma, safna saman upplýsingum, sem skýrt geta eða upplýst orsakir sjóslysa, 
miðla slíkum upplýsingum til sjómannaskóla, sjómanna og útgerðarmanna og gera 
tillögur um ráðstafanir til að draga úr slysahættu á sjó. 

Rannsóknarnefnd sjóslysa ræður í þjónustu sína siglingafróðan mann, sem hefur 
það verkefni að upplýsa orsakir sjóslysa og koma á framfæri leiðbeiningum um 
slysavarnir og varúðarráðstafanir. Skal nefndin og starfsmaður hennar hafa náið 
samstarf við Siglingamálastofnun ríkisins. 

Ber starfsmanni nefndarinnar að mæta við sjópróf, ef um er að ræða mann- 
tjón eða veruleg meiðsli manna eða verulegt eignatjón. Skal fulltrúi nefndarinnar 
fyrir dómi hafa allan sama rétt og eftirlitsmaður samkv. ákvæðum 39. gr. laganna. 
Skal starfsmaður í samráði við nefndina og skólastjóra sjómannaskóla landsins 
skipuleggja meðal sjómannaefna kennslu í slysavörnum, er miðist við að skýra 
helztu orsakir sjóslysa hér við land og hvernig unnt sé að forðast þan. Verksvið 
starfsmanns rannsóknarnefndar sjóslysa ákvarðast nánar með reglugerð, sem ráð- 
herra setur að fengnum tillögum nefndarinnar. 

Ráðherra ákveður laun starfsmanns rannsóknarnefndar sjóslysa að fengnum 
tillögum nefndarinnar. Ferðakostnaður starfsmanns og önnur nauðsynleg útgjöld 
rannsóknarnefndar sjóslysa greiðist eftir reikningi, er ráðherra úrskurðar.
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IX. KAFLI 

Um gjöld. 

45. gr. 
Fyrir skoðanir á skipum, eimkötlum, mælingu á skipum, útgáfu skírteina, end- 

urskoðun smíðauppdrátta og aðrar skoðanir skal eigandi greiða gjöld til ríkissjóðs 

samkvæmt reglugerð, er ráðherra setur. Þar skulu einnig sett ákvæði um fyrirkomu- 

lag innheimtu gjaldanna. 
Gjöldunum fylgir lögveð í skipi, jafnsett lögveði fyrir lestagjaldi í eitt ár frá 

því, er gjald var kræft. 

46. gr. 

Telji gjaldandi gjald ranglega krafið eða of hátt, getur hann leitað úrskurðar 

siglingamálastjóra, og skal þá greiða gjaldið samkvæmt honum. Gjaldandi getur 

þó á næstu þremur mánuðum frá því, er honum varð kunnugt um úrskurðinn, skotið 

honum til dómstóla. 
Siglingamálastjóri er í fyrirsvari fyrir ríkissjóð í framangreindum málum. 

Réttargjöld í málum samkvæmt þessari grein eru hin sömu og í einkamálum. 

X. KAFLI 

Um refsingar, sviptingu réttinda o. fl. 

47. gr. 

Ef eigandi skips, útgerðarmaður, skipstjóri, annar yfirmaður skips eða loft- 

skeytamaður brýtur í verki eða með vítaverðri vanrækslu segn fyrirmælum í lös- 

um þessum eða reglum settum samkvæmt þeim, varðar það sektum eða varðhaldi. 

Dæma má fangelsisrefsingu, ef um stórfellt brot er að ræða. 

Nú er skipi, sem eigi hefur haffærisskirteini eða farbann hvílir á, lagt úr 

höfn, eða skip er annars á ferð óhaffært, án þess að brýnasta nauðsyn sé til, og 

skal þá ekki beita vægari refsingu en varðhaldi. 

48. gr. 

Ef maður, sem hefur fengið opinbera viðurkenningu eða próf sem smiður 

skips, vélar þess eða búnaðar, vanrækir af ásetningi eða vítaverðu gáleysi störf 

sin samkvæmt lögum þessum eða reglum settum samkvæmt þeim, varðar það hann 

refsingu eftir ákvæðum 1. mgr. 47. gr. 

49. gr. 

Um brot samkvæmt 47. og 48. gr. skal beitt reglum almennra hegningarlaga um 

hlutdeild. 
Nú er brot framið með verknaði, sem refsiverður er samkvæmt almennum hegn- 

ingarlögum. og skal þá einnig beita viðeigandi ákvæðum þeirra. 

50. gr. 

Þegar um brot er að ræða samkvæmt 47. gr., má svipta sökunaut rétti til skip- 

stjórnar, stýrimennsku, vélstjórnar eða loftskeytamannsstarfs um ákveðinn tíma, 

er eigi sé skemmri en 3 mánuðir. 

Nú er dæmd refsing samkvæmt 2. mgr. 47. gr. eða brot er að öðru leyti sérstak- 

lega stórfellt eða ítrekað, og skal þá beita réttindasviptingu í 6 mánuði og allt að 

5 árum eða ævilangt. 
Dæma má sökunaut samkvæmt 48. gr. réttindasviplingu um ákveðinn tíma, er 

eigi sé skemmri en 3 mánuðir. 
A 43
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51. gr. 
Svipting réttinda samkvæmt 50. gr. skal gerð með dómi. Sá, er réttindum hefur 

verið sviptur, skal afhenda lögreglunni réttindaskírteini sitt. 
Réttindasvipting skal tilkynnt öllum lögreglustjórum á landinu. 

52. gr. 
Þegar þrjú ár að minnsta kosti eru liðin frá því, að réttindasvipting var dæmd, 

getur dómsmálaráðherra, ef sérstakar ástæður mæla með því, veitt dómfellda rétt- 

indin aftur, enda þótt sá tími, sem til er tekinn í dóminum, sé eigi liðinn. 
Endurveiting réttinda samkvæmt 1. mgr. er þó því aðeins heimil, að siglinga- 

málastjóri og siglingadómur mæli með því. 

53. gr. 
Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð. Þeim fylgir lögveð í 

skipi og búnaði þess jafnsett lögveði fyrir lestasjaldi. 
Aðför skal reynd fyrir sekt, áður en til afplánunar kemur. 
Við ákvörðun sekta skal hafa hliðsjón af efnahag sökunauts. 

54. gr. 
Lög þessi raska í engu ákvæðum 24. gr. áfengislaga, nr. 82 2. júlí 1969, að því 

er snertir viðurlög, ef menn eru undir áhrifum áfengis við störf sín. 

XI. KAFLI 

Um gildistöku laganna o. fl. 

55. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 50 31. júlí 1959, 

um eftirlit með skipum, lög nr. 24 7. apríl 1962, um breytingu á þeim lögum, svo og 
önnur þau ákvæði, sem eigi fá samrýmzt lögum þessum. 

56. gr. 
Reglugerðir og reglur, sem út hafa verið gefnar samkvæmt lögum nr. 50 31. 

júlí 1959 eða eldri lögum um eftirlit með skipum, halda gildi sínu, þar til nýjar 
reglugerðir hafa verið settar. 

ð7. gr. 

Auk þess, sem getið er í einstökum greinum, er ráðherra heimilt að setja nánari 
reglur um einstök ákvæði laganna og framkvæmd þeirra, enda sé tillagna siglinga- 
málastjóra leitað. Í slíkar reglugerðir má og setja refsiákvæði innan þeirra marka, 
er lög þessi setja. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Ingólfur Jónsson.
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LÖG 

um skráningu skipa. 

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

Þykki minu: 

1. gr. 

Skráningarskylt eftir lögum þessum er sérhvert skip, sem er 6 metrar á lengd 

eða stærra, þegar eignarrétti að því er svo háttað, sem hér segir: 

1. Ef skip er eign íslenzka ríkisins, íslenzks sveitarfélags eða opinberrar stofn- 

unar. 
J. Ef einstakur maður á skip, þá skal hann vera íslenzkur ríkisborgari og eiga 

heimilisfang á Íslandi. 
3. Ef skip er eign félags með ótakmarkaðri ábyrgð, þar á meðal þegar félags- 

útgerð er á skipi, þá skulu allir félagsmenn vera íslenzkir ríkisborgarar og 

eiga heimilisfang á Íslandi. 
4. Ef skip er eign skráðs samlagsfélags, þá skulu stjórnendur og þeir félags- 

menn, er fulla ábyrgð bera, allir vera íslenzkir ríkisborgarar og eiga heimil- 

isfang á Íslandi og þrír fimmtu hlutar félagseigna hið minnsta vera í eign 

Íslenzkra ríkisborgara. 

5. Ef skip er eign hlutafélags, þá skal félagið eiga heimilisfang og varnarþing á 

Íslandi og vera skráð í hlutafélagaskrá. Stjórnendur skulu allir vera Íslenzkir 

ríkisborgarar, sem heimilisfang eiga á Íslandi, enda eigi Íslenzkir ríkisborgarar 

eða aðilar, sem samkvæmt grein þessari eiga sjálfstæðan rétt til að fá skip skráð 

hér á landi, hluti í félaginu, sem samsvari þremur fimmtu hlutafjár, og fari 

á hluthafafundum með að minnsta kosti þrjá fimmtu hluta allra atkvæða. 

6. Ef skip er í eign félags, samtaka eða stofnunar, sem ákvæði 1. og 3—-5. tölul. 

taka ekki til, þá skal félagið, samtökin eða stofnunin eiga heimilisfang og 

varnarþing á Íslandi. Stjórnendur skulu allir vera íslenzkir ríkisborgarar og 

eiga heimilisfang á Íslandi, enda eigi íslenzkir ríkisborgarar eða aðilar, sem 

samkvæmt grein þessari eiga sjálfstæðan rétt til að fá skip skráð hér á landi, 

að minnsta kosti þrjá fimmtu af eign félags, samtaka eða stofnunar. 

2. gr. 

Skip, sem fullnægja þjóðernisskilyrðum 1. gr., teljast Íslenzk skip og hafa 

rétt til að sigla undir þjóðfána Íslands. Óheimilt er þeim að sigla undir þjóðfána 

annars ríkis. 

ð. gr. 
Svifskip teljast til skipa samkvæmt lögum þessum. 
Siglingamálastjóri ákveður, að hverju leyti för eða tæki, sem á sjó fljóta, en 

eru ekki knúin af hreyfiafli í þeim sjálfum, skuli tekin á skipaskrá. 

Bráðabirgðaskráning má fara fram á skipum, sem eru í smíðum eða ófullgerð 

að öðru leyti, eftir reglum, sem siglingamálastjóri setur. 

4. gr. 

Siglingamálastofnun ríkisins heldur aðalskipaskrá yfir öll skip, sem skráð eru 

samkvæmt lögum þessum. Skráin má vera lausblaðabók.
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Aðalskipaskrá skal greina um hvert skip sér: 
1. Skipaskrárnúmer, sem helzt óbreytt, meðan skipið er skráð á Íslandi. 
2. Nafn. 
3. Einkennisbókstafi (kallmerki). 

4. Umdæmisbókstafi og tölu. 
5. Heimilisfang. 
6. Gerð og aðalmál. 
7. Smíðastöð og hvenær smíðað. 
8. Hvenær mælibréf er gefið út. 
9. Gerð og stærð aðalvélar. 

10. Fullt nafn og heimilisfang eiganda. Nú eru eigendur skráðir fleiri en einn, og 
. skal þá greina, hversu mikinn hluta hver þeirra eigi í skipi. Ef skip er í eign 

félags eða stofnunar, skal greint nafn þess eða hennar, nöfn og heimili stjórn- 
enda og nafn framkvæmdastjóra eða útgerðarstjóra. 

11. Hvar og hvenær eignarskilríki eiganda er út gefið, eða eigenda, ef fleiri eru en 

einn, 
12. Skráningardag og ár. 

Siglingamálastofnunin gefur árlega út skipaskrá yfir skráð íslenzk þilskip. 

5. gr. 
Heimahöfn skráðs skips skal vera þar, sem eigandi eða eigendur ætla því 

heimilisfang. 
Siglingamálastjóri getur veitt eiganda þilskips einkarétt til nafns á skipinu. 

Sama gildir um einkarétt til reykháfsmerkja og annarra einkenna á skipum, þar á 
meðal sérfána. Bannað er öðrum að nota skipanöfn eða einkenni, sem einkaréttur 
hefur verið veittur á, eða svo lík nöfn eða einkenni, að villu seti valdið. Þó má 
haldast óbreytt nafn og einkenni skips, sem skráð hefur verið fyrir gildistöku 
laga þessara, meðan það helzt í eigu sama aðila. Einkaréttur til nafns eða ein- 
kennis fellur úr gildi fimm árum eftir, að skip hefur verið afmáð af skipaskrá, 
ef eigandi heitisins eða einkennisins hefur ekki endurnýjað það á öðru skipi. Sigl- 
ingamálastofnunin heldur skrá yfir nöfn og einkenni skipa, sem einkaréttur hefur 
verið veittur á, og birtir jafnóðum í Lögsbirtingablaðinu allar einkaleyfisveitingar 
svo og Í árlegri skipaskrá. 

6. gr. 
Um frumskráningu skips fer sem hér segir: Ný skip, sem smíðuð eru hér á 

landi, skal tilkynna Siglingamálastofnuninni til skráningar, áður en þau eru tekin 
til notkunar. Önnur skip, sem óskráð eru hér á landi, skal tilkynna um leið og þau 
komast í eign íslenzks aðila samkvæmt 1. gr., enda fari ekki fram bráðabirgðaskrán- 
ing samkvæmt 9. gr. 

Eigandi skips eða eigendur senda Siglinsamálastofnuninni beiðni um skrán- 
ingu, ritaða á eyðublaði frá stofnuninni, eins og getið er í 17. er. 

Siglingamálastjóri ákveður, hvaða upplýsingar um skip, sem um setur í Á. gr., 
skuli vera í skráningarbeiðni, enda skal eyðublað fyrir beiðnina bera bað með sér. 

Fylgja skal skráningarbeiðni skipasmíðaskirteini eða annað eignarheimildar- 
bréf skráningarbeiðanda. Ef notað skip er flutt hingað til lands frá útlöndum, skal 
fylgja vottorð hlutaðeigandi erlends skráningaryfirvalds um, að skipið hafi annað- 
hvort ekki verið skráð þar eða að öðrum kosti afmáð þar af skipaskrá. 

Siglingamálastofnunin sendir hlutaðeigandi þinglýsingadómara tilkynningu um 
skráningu, þegar hún hefur farið fram. 

Siglingamálastjóri getur veitt leyfi og einkarétt til nafns skips og annarra ein- 
kenna, þó að skilyrði til skráningar séu ekki enn fyrir hendi.
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7. gr. 

Siglingamálastjóri gefur út þjóðernisskírteini handa skráðum skipum, sem eru 

30 rúmlestir brúttó eða stærri. Fari skip, sem er minna en 30 rúmlestir brúttó, 

milli Íslands og annarra landa, skal þjóðernisskírteini gefið út handa því. 

Skráningarskyld skip, sem minni eru en 30 rúmlestir brúttó, skulu hafa mæli- 

bréf, eins og greinir í lögum um skipamælingar. 

Í þjóðernisskírteini skal greina aðalmál skips, brúttó- og nettó-rúmlestatölu, 

gerð, nafn, heimahöfn, einkennisbókstafi, nafn eiganda eða eigenda og hvenær eign- 

arskilríki er út gefið, nafn skipstjóra og skipstjórnarheimild, hvenær hún er dag- 

selt og hvar út gefin, svo og, sé um fiskiskip að ræða, umdæmisbókstati og tölu. 

8. gr. 

Á hvert skráð skip, sem þjóðernisskírteini hlýtur, skal marka einkennisstafi 

þess á þiljubita við aðallestaropið, ef það má verða, en ella annars staðar, þar sem 

vel fer á því. 
Setja skal nafn skips og heimili aftan á skip og nafnið á bóg þess. Ef skipið er 

fiskiskip, skal einnig setja umdæmisstafi og tölu á bóg þess. 

Marka skal beggja megin að framan og aftan á skip, hversu djúpt það ristir í 

desimetrum. si 

Siglingamálastjóri ákveður, hvernig haga skuli merkingu á skipum, sem minni 

eru en 30 rúmlestir brúttó. 
Nafnbreytingu á skipi má því aðeins leyfa, að allir eigendur þess séu því sam- 

þykkir. Breyta má nafni á skipi, þegar eigendaskipti verða að því, en þó svo, að 
ekki fari í bága við einkarétt á nafni, sbr. 5. gr. Ella verður nafni skips ekki breytt, 

nema leyfi siglingamálastjóra komi til. Þó að nafnbreyting verði, skulu einkennis- 

stafir skips haldast óbreyttir. 
Bannað er að leyna nafni skips eða heimili eða nema brott. Ekki má heldur 

merkja skip öðru nafni en það er skráð undir. 

9. gr. 

Nú er skip smíðað erlendis fyrir aðila, er hér má láta skrá skip sitt, eða hann 

verður með öðrum hætti eigandi að skipi erlendis, og getur þá fulltrúi í utanríkis- 
þjónustu Íslands, sem til þess hefur tengið heimild, gefið út þjóðernisskírteini 
handa skipinu til bráðabirgða. 

Í þjóðernisskírteini til bráðabirgða skal greina: 
Nafn skips og hvers konar skip það sé. 

Hvar og hvenær skip sé smíðað eða keypt og nafn eiganda eða eigenda sam- 
kvæmt skipasmíðaskirteini eða öðru eignarheimildarskjali. 

Nafn skipstjóra og skipstjórnarheimild. 
Svo nákvæmar upplýsingar sem fá má um rúmlestatal skips, lögun þess og 
lýsingu. 

Beiðni um útgáfu þjóðernisskírteinis til bráðabirgða skulu fylgja fullnægjandi 
gögn um atriði þau, sem greina skal í skirteininu, svo og vottorð hlutaðeigandi 
erlends skráningaryfirvalds um, að skipið hafi annaðhvort ekki verið skráð þar 
eða að öðrum kosti afmáð þar af skipaskrá. 

Jafnskjótt sem fulltrúi Íslands gefur út þjóðernisskírteini, skal hann senda Sigl- 
ingamálastofnuninni staðfest endurrit af því og gögnum þeim, sem útgáfubeiðni 
fylgdu. 

Bráðabirgðaþjónustuskírteini skal gilda sem venjulegt þjóðernisskírteini, en 
þó eigi lengur en einn almanaksmánuð frá útgáfudegi, nema sérstök heimild sigl- 
ingamálastjóra komi til. 

h
m
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10. gr. 
Þjóðernisskírteini skal ávallt fylgja skipi, enda skal sýna það yfirvöldum, þegar 

þess er krafizt. 
Þegar skipstjóraskipti verða á íslenzku skipi, sem þjóðernisskírteini hefur hlotið, 

ritar lögskráningarstjóri, sbr. 22. gr. laga um lögskráningu sjómanna, nr. 63 29. marz 
1961, nafn skipstjóra þess, er við tekur, á þjóðernisskírteini og getur jafnframt 
skipstjórnarheimildar hans. Sama gildir um fulltrúa Íslands erlendis, sbr. 9. gr., ef 
skipstjóraskipti verða í erlendri höfn. Að öðru leyti er bæði handhafa þjóðernis- 
skírteinis og öllum öðrum en Siglingamálastofnuninni bannað að rita nokkuð á 
skírteinin eða breyta nokkru í þeim. 

11. gr. 
Nýtt þjóðernisskirteini skal gefa út í stað eldra, þegar svo stendur á sem hér 

segir, enda sé þá eldra skírteini skilað, nema glatað sé: 
Ef breytt er nafni skips. 
Ef breytt er heimilisfangi skips. 

Ef skipi er breytt svo, að það svarar ekki lengur til þess, er í þjóðernisskir- 
teini stendur, um gerð þess, aðalmál eða rúmlestatölu. 
Ef eigendaskipti verða að skipi. 

Ef þjóðernisskirteini hefur glatazt. Nú hefur skip, sem statt er erlendis, glatað 
þjóðernisskírteini sínu, og getur þá fulltrúi Íslands gefið því þjóðernisskir- 
teini til bráðabirgða, enda skal þá, eftir því sem við verður komið, farið eftir 
reglum 9. gr. 

Ákvæði 1. mgr. um þjóðernisskirteini skulu einnig gilda um mælibréf. 

mi
 

12. gr. 
Þegar nýr eigandi að skráðu skipi eða skipshluta lætur þinglýsa eignarheimild 

sinni, skal hann í viðurvist þinglýsingadómara birta beiðni um skráningu á viðeig- 
andi eyðublaði, sbr. 17. gr. Þinglýsingadómari skal innan þriggja virkra daga senda 
Siglingamálastofnuninni skráningarbeiðnina ásamt staðfestu endurriti af hinni þing- 
lesnu eignarheimild. 

Óheimilt er nýjum eiganda að láta lögskrá skipshöfn á skipið í sínu nafni, fyrr 
en skráningarbeiðnin hefur borizt Siglingamálastofnuninni, skipið skráð á aðal- 
skipaskrá og nauðsynleg skjöl gefin út því til handa, enda skulu þau sýnd lög- 
skráningarmanni. 

Þegar eigendaskipti verða samkvæmt framanskráðu, ber hinn fyrri eigandi 
ábyrgð á skoðunargjöldum vegna skipsins, unz umskráning hefur farið fram. 

13. gr. 
Ef eigandi skráðs skips vill fá því nýtt nafn eða nýtt heimilisfang, skal hann 

senda Siglingamálastofnuninni tilkynningu um það, sbr. 17. gr. Óheimilt er að 
breyta nafni eða heimilisfangi, fyrr en Siglingamálastofnunin hefur skráð hið nýja 
nafn eða heimilisfang á aðalskipaskrá. 

Nú er nafni skips eða heimilisfangi breytt á aðalskipaskrá, og tilkynnir Sigl- 
ingamálastofnunin það þá þegar í stað þinglýsingadómara í því þinglýsingaum- 
dæmi, þar sem skip á eða átti heimilisfang, en hann skal án tafar tilkynna breyt- 
inguna veðhöfum eða öðrum óbeinum rétthöfum í skipinu, ef þeir eru kunnir. 

Nú veldur hið nýja heimilisfang því, að skip er flutt milli þinglýsingaumdæma, 
og skal Siglingamálastofnunin þá einnig tilkynna flutninginn þinglýsingadómara 
í því umdæmi, sem skip er flutt í. Þinglýsingadómari í því umdæmi, þar sem skipið 
átti áður heimilisfang, skal tafarlaust senda þinglýsingadómara í því umdæmi, sem 
skip er flutt í, staðfest endurrit af öllum þinglýstum skjölum, sem í gildi eru um
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skipið, og enn fremur eignar- og veðbókarvottorð. Skulu skjöl þessi þinglesin Í 

hinu nýja umdæmi skipsins, enda rofna réttaráhrif þinglýsingar ekki vegna flutn- 

ingsins. Fyrir hinn nýja þinglestur skal ekkert gjald greiða. 

14. gr. 

Nú verður breyting á einhverjum atriðum, sem. skrá skal á aðalskipaskrá sam- 

kvæmt 4. gr., en er ekki þegar getið í 12. og 13. gr., og ber þá eiganda eða eigend- 

um skips að tilkynna Siglingamálastofnuninni breytinguna þegar í stað, sbr. 17. gr. 

15. gr. 

Afmá skal skip af aðalskipaskrá: 

Ef það fullnægir ekki lengur þjóðernisskilyrðum Í. gr. 

2. Ef það hefur farizt, svo að um sé kunnugt, og sömuleiðis ef það hefur horfið, 

án þess að til þess hafi spurzt í 6 mánuði. 

3. Ef það er rifið, metið ónýtt eða ekki talið þess virði, að við það sé gert. 

4. Ef það hefur legið ónotað í höfn eða skipalægi eða staðið á landi í 3 ár sam- 

fleytt hérlendis eða erlendis. 

Ef um opinn bát er að ræða, og aðalskoðun hefur ekki farið fram á honum 

í 5 ár samfleytt. 
Framangreind atriði skulu sönnuð með opinberu vottorði, skoðun eða á annan 

þann hátt, sem siglingamálastjóri telur fullnægjandi. 

Nú eru líkur til, að bætt verði úr skorti á þjóðernisskilyrðum, sbr. 1. tölul., 

að skipi verði bjargað eða það komi fram, sbr. 2. tölul., að gert verði við skip, sbr. 

3. tölul., eða að skip verði að nýju tekið í notkun, sbr. 4. og ð. tölul., og getur sigl- 

ingamálastjóri þá ákveðið, að afmáningu skips af aðalskipaskrá skuli frestað um 

tiltekinn tíma, er hann metur eftir aðstæðum hverju sinni. Aldrei má þó veita lengri 

frest en 6 mánuði til að bæta úr skorti á þjóðernisskilyrðum. 

Þegar eiganda skips verður kunnugt um einhver atriði, sem eiga að valda af- 

máningu þess af skipaskrá samkvæmt 1. mgr. skal hann þegar í stað tilkynna Sigl- 

ingamálastofnuninni það á viðeigandi eyðublaði, sbr. 17. gr. Ef skipið hefur hlotið 

þjóðernisskírteini, skal eigandi afhenda það Siglingamálastofnuninni, nema glatað sé. 

þe
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16. gr. 

Nú er skip afmáð af aðalskipaskrá, og tilkynnir Siglingamálastofnunin það þá 

þegar í stað hlutaðeigandi þinglýsingadómara, en hann tilkynnir það án tafar þing- 

lesnum rétthöfum í skipinu, sem um er kunnugt. Ef skipið er ekki fellt úr þing- 

lýsingabókum, skal afmáningar af skipaskrá getið þar á blaði skips og einnig á veð- 

bókarvottorðum um skipið. 
17. gr. 

Skráningarbeiðnir og tilkynningar samkvæmt 6. gr. 12. gr., 1. mgr. 18. gr., 14. 

gr. og 15. gr. skal rita á viðeigandi eyðublöð, sem Siglingamálastofnunin lætur Í té 

og fá má hjá henni og þinglýsingadómurum. 

18. gr. 

Ef siglingamálastjóri telur vafa leika á því, að skip fullnægi skilyrðum um 

skráningu hér á landi, eða hann telur einhver önnur atriði, sem skráningu varða, 

ekki nægilega í ljós leidd, getur hann æskt þess, að héraðsdómari rannsaki málið 

að hætti opinberra mála. Að rannsókn lokinni getur siglingamálastjóri borið undir 

úrskurð ráðherra, hvernig með málið skuli fara. 

Hvort sem rannsókn samkvæmt 1. mgr. hefur fram farið eða ekki, getur eig- 

andi skips eða annar aðili, sem réttar hefur að gæta, en telur rétti sínum hallað 

með úrlausn siglingamálastjóra eða ráðherra, borið mál sitt undir úrlausn dómstóla.



Nr. 53. 946 12. maí 1970. 

19. gr. 
Siglingamálastjóri getur, þegar sérstök ástæða er til, veitt skipi, sem heima á 

hér á landi, leiðarbréf til að fara hér hafna á milli, áður en það er skráð á aðal- 
skipaskrá. Hefur þá leiðarbréf sama gildi hér á landi sem þjóðernisskírteini. 

Siglingamálastjóra er einnig heimilt, ef nauðsyn ber til að skip fari þegar til 
útlanda, að veita því þjóðernisskírteini til bráðabirgða til siglingar þangað, enda 
þótt eitthvað bresti á til þess, að skráning á aðalskipaskrá megi þegar fram fara. 

20. gr. 
Fyrir útgáfu þjóðernisskirteinis, útgáfu mælibréfs, áritun á þjóðernisskírteini, 

áritun á mælibréf, endurrit þjóðernisskírteinis, endurrit mælibréfs, einkaleyfi á 
skipsnafni eða öðrum einkennum samkvæmt 5. gr. og nafnbreytingu á skipi skal 
eigandi greiða gjöld í ríkissjóð samkvæmt reglugerð, er ráðherra setur. 

21. gr. 
Hver, sem með röngum, villandi eða ófullnægjandi skýrslum kemur því til 

leiðar, að gefið er út þjóðernisskírteini samkvæmt 7. gr., 9. gr., 11. gr. eða 19. gr. 
til handa skipi, sem fullnægir ekki þjóðernisskilyrðum 1. gr., svo og hver sá, sem 
lætur skip sigla með íslenzku þjóðernisskírteini, eftir að honum er kunnugt um, 
að það fullnægir ekki lengur þjóðernisskilyrðum 1. sr. enda hafi ekki verið veittur 
frestur samkvæmt 15. gr., skal sæta sektum, ekki minni en 100 000 krónum, varð- 
haldi eða fangelsi. 

22. gr. 
Hver, sem lætur skip sigla án lögmæltra merkja samkvæmt 8. 8r., nemur rang- 

lega af skipi slík merki, setur rangt merki á skip eða leynir ranglega nafni skips 
eða heimili, skal sæta sektum, ekki minni en 30 000 krónum, eða varðhaldi. 

23. gr. 
Hver, sem í skráningarbeiðni eða tilkynningu til Siglingamálastofnunarinnar 

samkvæmt lögum þessum veitir rangar eða villandi upplýsingar eða skýrslur eða 
vanrækir að senda stofnuninni lögboðnar skráningarbeiðnir eða tilkynningar, skal 
sæta sektum, ekki minni en 10 000 krónum, eða varðhaldi. 

Hver, sem lætur skip, sem skylt er að hafa þjóðernisskirteini, sigla án þess, sbr. 
10. gr., skal sæta sektum, ekki minni en 4000 krónum. Sömu refsingu varðar að 
skila ekki þjóðernisskírteini, þegar slíkt er skylt, sbr. 11. og 15. gr. Enn varðar 
sömu refsingu að rita nokkuð á þjóðernisskírteini heimildarlaust, sbr. 10. gr. 

Brot gegn ákvæðum 2. gr. um notkun þjóðfána og brot gegn ákvæðum 5. gr. 
um einkarétt til nafns eða einkenna varða sektum. 

24. gr. 
Um brot samkvæmt 21—-23. gr. skal beita reglum almennra hegningarlaga um 

tilraun og hlutdeild, þar á meðal gagnvart skipstjórnarmönnum. 
Nú er brot, sem um getur í 2123. gr. framið með verknaði, svo sem skjala- 

falsi, sem refsiverður er samkvæmt almennum hegningarlögum, og skal þá einnig 
beita viðeigandi ákvæðum þeirra. 

25. gr. 
Skip er að veði til tryggingar sektum og málskostnaði vegna brota eftir 91. 

—23. gr. 
Taka má sektir fjárnámi í búi hinna seku. 
Sektir renna í ríkissjóð.
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26. gr. 
Skip, sem löglega hafa verið skráð, þegar lög þessi öðlast gildi, halda skrán- 

ingarrétti sínum. 
Lög þessi hagga ekki við neinum ákvæðum laga um rétt til fiskveiða í land- 

helgi, nr. 33 19. júní 1922. 

21. gr. 
Lög þessi öðlast gildi fjórum mánuðum eftir að þau hafa hlotið slaðfestingu 

forseta Íslands. Falla þá jafnframt úr gildi: 
1. Lög um skráning skipa, nr. 17 8. marz 1948, ásamt lögum um breyting á þeim, 

nr. 100 11. des. 1961. 
2. 4. gr. siglingalaga, nr. 66 31. desember 1968. 
3. 13. gr. laga um Stofnfjársjóð fiskiskipa, nr. 58 1. maí 1968. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Ingólfur Jónsson. 

12. maí 1970. . Nr. 54. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 65 13. maí 1966, um hægri handar umferð. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
12. gr. orðist svo: 
Á árunum 1967—1971 skal greiða í ríkissjóð sérstakan skatt (umferðarbreyl- 

ingargjald) af bifreiðum sem hér segir: 
a. Af fólksbifreiðum, 1—8 farþega: 240.00 kr. árið 1967, en 360.00 kr. árin 1968— 

1971 hvert ár. 
b. Af öðrum bifreiðum: 420.00 kr. árið 1967, en 660.00 kr. árin 1968— 1971 hvert ár. 

Skatti þessum skal varið til að greiða kostnað, sem leiðir af framkvæmd laga 
þessara, svo og kostnað vegna starfsemi Umferðarráðs til ársloka 1970. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Jóhann Hafstein. 
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LÖG 

um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968. 

ForsETi ÍsLaNnDs 

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

1. gr. 
Aftan við 4. málsgr. 65. gr. laganna bætist: 
Við samkomustaði, þar sem meiri háttar útisamkomur fara fram, setur lögreglu- 

stjóri sett ákvæði um takmörkun umferðar um vegi á samkomusvæðinu, sem hann 
telur nauðsyn á, m. a. vegna gjaldtöku á leyfðri samkomu, enda annist lögreglu- 
menn eftirlit með framkvæmd slíkrar takmörkunar. 

2. gr. 
10. gr. breytist sem hér segir: 

a. 1. mgr. orðist svo: 

Eiganda skráðs, vélknúins ökutækis er skylt að kaupa í vátrysgingafélasi, 
sem viðurkennt er af dómsmálaráðherra, og halda við vátryggingu fyrir öku- 
tæki sitt, sem nemi kr. 1 000 000.00 fyrir létt bifhjól, kr. 1 500 000.00 fyrir dráttar- 
vél, kr. 1500 000.00 fyrir bifhjól og kr. 3000 000.00 fyrir bifreið. 

b. Í stað „kr. 100 000.00% í 2. mgr. komi: kr. 200 000.00. 

ð. gr. 
17. gr. breytist sem hér segir: 
a. Í stað orðanna „Vörubilstjórafélaginu Þrótti, Bifreiðastjórafélaginu Hreyfli, 

Félagi sérleyfishafa og Félagi íslenzkra bifreiðaeigenda“ í 9. mgr. komi: Bandalagi 
íslenzkra leigubifreiðastjóra, Félagi íslenzkra bifreiðaeigenda, Félagi sérleyfis- 
hafa og Landssambandi vörubifreiðastjóra. 

b. Aftan við 2. mgr. bætist: 

Óheimilt er endurskoðendum þessum að hafa með höndum starf, sem að mati 
dómsmálaráðherra er ósamrýmanlegt endurskoðunarstarfi þessu. 

4. gr. 
Fyrirsögn VIII. kafla orðist svo: VINI. Um Umferðarráð, umferðarfræðslu o. fl. 

ð. gr. 
Í stað 82—-84. gr. komi níu greinar (8290. gr.) svo hljóðandi, og breytist 

greinatalan samkvæmt því: 
a. (82. gr.) Almenningi skal veitt fræðsla í umferðarlöggjöf og öðru því, er 

stuðlað getur að umferðaröryggi og umferðarmenningu. 
b. (83. gr.) Dómsmálaráðherra skipar 16 menn í Umferðarráð til þriggja ára í 

senn. 
Eftirtaldir aðilar skulu eiga rétt á að tilnefna einn fulltrúa hver og annan til vara 

i ráðið: 

Bandalag íslenzkra leigubifreiðastjóra. 
Bifreiðaeftirlit ríkisins. 
Bindindisfélag ökumanna. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti.



12. maí 1970. 349 Nr. 55. 

Félag íslenzkra bifreiðaeigenda. 
Fræðslumálastjórn. 
Landssamband vörubifreiðastjóra. 
Landssamtök klúbbanna „Öruggur akstur“. 
Reykjavíkurborg. 
Ríkislögregla. 
Samband íslenzkra sveitarfélaga. 
Samband íslenzkra tryggingarfélaga. 
Slysavarnafélag Íslands. 
Vegagerð ríkisins. 
Ökukennarafélag Íslands. 

Dómsmálaráðherra skipar formann Umferðarráðs án tilnefningar, en varafor- 
mann skipar hann úr hópi ráðsmanna. 

c. (84. gr.) Hlutverk Umferðarráðs skal vera sem hér segir: 
Að beita sér fyrir því, að haldið sé uppi umferðarfræðslu í landinu. 

2. Að vera fræðsluyfirvöldum, umferðarnefndum sveitarfélaga og samtökum, er 
vinna að bættri umferðarmenningu, til hjálpar og ráðuneytis, eftir því sem óskað 
er og aðstæður leyfa. 

3. Að standa fyrir útgáfu fræðslurita og bæklinga um umferðarmál og hafa milli- 
göngu um útvegun kennslutækja og annarra gagna til nota við fræðslustarfsemi. 

4. Að hafa milligöngu um umferðarfræðslu í Ríkisútvarpi (hljóðvarpi og sjón- 
varpi) og öðrum fjölmiðlunartækjum. 
Að beita sér fyrir bættum umferðarháttum. 
Að sjá um, að á hverjum tíma sé til vitneskja um fjölda, tegund og orsakir um- 
ferðarslysa í landinu. 

1. Að vera stjórnvöldum og öðrum til ráðuneytis um umferðarmál. 

8. Að fylgjast með þróun umferðarmála erlendis og hagnýta reynslu og þekkingu 

annarra þjóða á því sviði. 
9. Að leitast við að sameina sem flesta aðila til samstilltra og samræmdra átaka í 

umferðarslysavörnum og bættri umferðarmenningu. 

þe
 

Umferðarráði bera að hafa samvinnu við fræðsluyfirvöld, lögregluyfirvöld, 
umferðaryfirvöld sveitarfélaga, Slysavarnafélag Íslands, samtök bifreiðaeigenda og 
bifreiðastjóra, vátryggingarfélös, svo og öll önnur félög og stofnanir, sem fjalla um 
umferðarmál í landinu og láta sig umferðaröryggi skipta. 

d. (85. gr.) Innan Umferðarráðs skal starfa þriggja manna framkvæmdanefnd, 
sem dómsmálaráðherra skipar til eins árs í senn, og skiptir ráðherra störfum með 

framkvæmdanefndarmönnum, eftir því sem þurfa þykir. 
Framkvæmdanefnd skal vinna að gagnasöfnun, tillögugerð og öðrum undirbún- 

ingi mála, sem Umferðarráð fjallar um. Hún hefur einnig eftirlit með starfsemi 
þeirri, sem unnin er á vegum þess. 

e. (86. gr.) Dómsmálaráðherra ákveður þóknun formanns og framkvæmda- 
nefndar, en að öðru leyti eru störf í Umferðarráði ólaunuð. Framkvæmdanefnd 

ræður starfsfólk að fenginni heimild ráðherra. 
Um kostnað af störfum Umferðarráðs skal gera áætlun, sem sendist ráðu- 

neytinu til staðfestingar, svo og árleg reikningsskil. 
f. (87. gr.) Dómsmálaráðherra setur í reglugerð sett nánari ákvæði um störf 

Umferðarráðs. 
gs. (88. gr.) Sveitarstjórnum ber að fræða almenning um umferðarmál, eftir 

því sem staðhættir gefa efni til, svo og þær sérreglur, er gilda á hverjum stað. 

Sveitarstjórn getur skipað umferðarnefnd til þess að stuðla að umferðarfræðslu 

og vinna að bættu skipulagi umferðarmála í sveitarfélaginu. Sveitarstjórnum er og
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heimilt að stofna sameiginlega umferðarnefnd, er hafi með höndum framangreind 
verkefni. 

Sveitarstjórn eða sveilarstjórnir selja nánari reglur um skipun og starfssvið 
slíkra umferðarnefnda. 

h. (89. gr.) Kennsla í umferðarreglum skal fara fram í barna- og unglingaskól- 
um. Mennlamálaráðherra setur að fenginni umsögn Umferðarráðs reglugerð um 
tilhögun kennslunnar og prófkröfur. 

i. (90. gr.) Skólastjórum er skylt í samráði við lögreglustjóra og sveitarstjórn 
að gera ráðstafanir til þess að vernda skólabörn segn hættu, er stafar af umferð í 
næstu grennd við skóla. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 2. gr. koma þó til framkvæmda 1. mai 

1970. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) rr 

Jóhann Hafstein. 

Nr. 56. . 12. maí 1970. 

LÖG 

um framkvæmd alþjóðasamnings um fiskveiðar 

í Norðvestur Atlantshafi. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ráðherra er heimilt að setja reglur um framkvæmd alþjóðasamnings um fisk- 

veiðar á Norðvestur-Atlantshafi, sem undirritaður var í Washington hinn 8. febrúar 
1949, ásamt bókunum frá 25. júní 1956, 24. apríl 1961, 15. júlí 1963, 29. nóvember 
1965 og 1. október 1969. 

Samningurinn ásamt bókunum er prentaður í þýðingu á íslenzku með lögum 
þessum. 

2. gr. 
Brot á reglum, sem settar verða samkvæmt 1. gr. laga þessara, varða sektum 

frá 500.00 til 20 000.00 krónum. 
Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þesar gildi.
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Fylgiskjal. 

Alþjóðasamningur um fiskveiðar á norð-vestur Atlantshafi. 

Ríkisstjórnir þær, sem hafa verulegra hagsmuna að sæta varðandi viðhald fiski- 

stofnanna í norð-vestur Atlantshafi, og sem hafa látið sérstaka fulltrúa sina rita hér 

undir, hafa ákveðið að gera með sér samning um rannsóknir, vernd og viðhald 

fiskistofnanna í norð-vestur Atlantshafi. svo unnt verði að fá stöðugan hámarks- 

afla úr þessum fiskstofnum, og hafa í því skyni, fyrir atbeina sérstakra fulltrúa 

sinna, komið sér saman um eftirfarandi: 

1. gr. 

1. Það svæði, sem þessi samningur nær til, hér á eftir nefnt „samningssvæðið“, 

er öll þau hafsvæði, að undanskilinni landhelgi. sem markast af línu, sem dregin 

er fyrst frá stað á strönd Rhode Island á 71940 v.lgd.: þaðan í suður til 39900“ 

n.br.; þaðan í austur til 4200 v.lgd.; þaðan í norður til 59900' n.br.; þaðan í vestur 

til 44?00/ vlgd.; þaðan í norður til Grænlandsstrandar; þaðan meðfram vestur- 

strönd Grænlands til 78*10' n.br.; þaðan suður á bóginn til 7500 n.br. og 73*30 

v.lgd.; þaðan eftir kompásstriki til 69900“ n.br. og 599007 v.lgd.; þaðan í suður til 

61900' n.br.; þaðan í vestur til 64930' v.lgd.; þaðan suður til Labradorstrandar; 

þaðan í suðlæga átt eftir strönd Labrador til suðurlandamarka þess og Quebeck; 

þaðan í vestlæga átt eftir strönd Quebeck og í austlæga og suðlæga átt eftir ströndum 

New Brunswick, Nova Scotia og Cape Breton Tsland til Cabot Strait; þaðan eftir 

ströndum Cape Breton Island, Nova Scotia, New Brunswick, Maine, Hampshire, 

Massachusetts og Rhode Island til upphafsstaðar. 

9. Ekkert ákvæði samnings þessa skal talið hafa neikvæð áhrif á (skerða) 

kröfur samningsríkjanna, að því er varðar mörk landhelginnar, eða að því er varðar 

fiskveiðilögsögu strandríkis. 

3. Samninessvæðinu skal skipta í finm deilisvæði, og skulu mörk þeirra vera 

þau, sem ákvörðuð eru í fylgiskjali samnings þessa, þó með þeim breytingum, 

sem gerðar kunna að vera í samræmi við ákvæði 6. gr. 2. mgr. 

2. gr. 

1. Samningsríkin skulu setja á stofn og hafa starfandi nefnd, sem vinnur að 

markmiðum samningsins. Nefnd þessi skal kallast Norðvesturatlantshafsfiskveiða- 

nefndin, hér eftir kölluð „nefndin“. 

9. Sérhvert samningsríki hefur rétt til þess að tilnefna allt að þrjá fastafulltrúa 

í nefndina og einn eða fleiri sérfræðinga cða ráðunauta til þess að aðstoða fulltrúa 

sinn, eða sína. 
3. Nefndin skal kjósa formann og varaformann úr sínum hópi, og skulu þeir 

hvor um sig gegna því embætti í tvö ár. Heimilt er að endurkjósa þá, en ekki fyrir 

næsta kjörtímabil þar á eftir. Formaðurinn og va raformaðurinn verða að vera 

fastafulltrúar einhverra tveggja samningsríkja. 

4. Aðsetur nefndarinnar skal vera í Norður-Ameríku, á þeim stað, sem nefnd- 

in velur. 
5. Nefndin skal halda reglulegan ársfund á aðsetursstað sínum, eða á þeim 

stað í Norður-Ameríku, sem nefndin kemur sér saman um. 

6. Formaðurinn getur jafnan kvatt nefndina saman til annarra funda á þeim 

stað og tíma, sem hann ákveður, samkvæmt ósk fastafulltrúa samningsríkis, sé sú 

ósk studd af fastafulltrúum tveggja annarra samningsríkja, þar á meðal fastafull- 

trúa Norður-Ameríku ríkis.
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7. Sérhvert samningsríki skal fara með eitt atkvæði og getur hver og einn 
fastafulltrúi þess ríkis greitt það atkvæði. Tvo Þriðju hluta atkvæða allra samnings- 
ríkja þarf til ákvarðana nefndarinnar. 

8. Nefndin skal samþykkja, og breyta eftir þörfum, fjármálareglur og ákvæði 
og reglugerðir um fundarsköp sín og framkvæmd starfa sinna og skyldna. 

3. gr. 
1. Nefndin skal skipa sér framkvæmdastjóra eftir þeim reglum og með þeim 

kjörum, sem hún ákveður. 
2. Starfslið nefndarinnar skal skipað af framkvæmdastjóranum í samræmi við 

þau ákvæði og reglur, sem nefndin ákveður og heimilar. 
3. Framkvæmdastjórinn skal, undir almennu eftirliti nefndarinnar, hafa fullt 

vald yfir starfsfólkinu, og skal rækja þau önnur störf, sem nefndin ákveður. 

4. gr. 
Í. Samningsríkin skulu stofna og hafa starfandi svæðisnefnd fyrir sérhvert 

deilisvæði það, sem fjallað er um í Í. gr., til þess að framkvæma markmið samn- 
ingsins. Sérhvert samningsríki, sem aðild á að svæðisnefnd, skal hafa þar af sinni 
hálfu fastafulltrúa sinn, einn eða fleiri, sem njóta mega liðsinnis sérfræðinga eða 
ráðunauta. Sérhver svæðisnefnd skal kjósa úr sínum hópi formann, sem gegna skal 
embætti í tvö ár og heimilt er að endurkjósa, en þó ekki fyrir næsta kjörtímabil 
þar á eftir. 

2. Eftir að samningur þessi hefur verið í gildi í tvö ár, en þó ekki fyrr, skal 
aðild að svæðisnefndinni endurskoðuð árlega af nefndinni, sem hafa skal vald til 
þess, í samráði við þá svæðisnefnd, sem hér á hlut að máli, að ákveða aðild að 
hverri svæðisnefnd á grundvelli verulegra fiskveiða fram að þeim tíma á því deili- 
svæði, sem um, er að ræða, að því er tekur til tegunda af þorskættinni (Gadiformes), 
af flatfiskaættinni (Pleuronectiformes) og af karfaættinni (genus Sebastes). Hér 
gildir þó sú undantekning, að sérhvert samningsríki, sem á strendur að deilisvæði, 
skal hafa rétt til aðildar í svæðisnefnd þess deilisvæðis. 

3. Sérhver svæðisnefnd getur samþykkt, og breytt eftir því sem nauðsyn krefur, 
reglur um fundarsköp á fundum sínum og ákvæði varðandi framkvæmd starfa og 
verkefna sinna. 

4. Sérhvert samningsríki, sem aðild á að svæðisnefnd, skal hafa eitt atkvæði, 
sem fastafulltrúi ríkisins fer með. Tvo þriðju hluta atkvæða allra samningsríkja, 
sem aðild eiga að svæðisnefndinni, þarf til ákvarðana svæðisnefndarinnar. 

5. Fastafulltrúar samningsríkja, sem ekki eiga aðild að tilgreindri svæðisnefnd, 
skulu hafa rétt til þess að sitja fundi slíkrar nefndar sem áheyrnarfulltrúar, og mega 
hafa í för með sér sérfræðinga og áheyrnarfulltrúa. 

6. Svæðisnefndirnar skulu, við framkvæmd skyldustarfa sinna, njóta liðsinnis 
framkvæmdastjórans og starfsliðs nefndarinnar. 

5. gr. 
1. Sérhverju samningsríki er heimilt að koma á fót ráðgjafanefnd, sem í eiga 

sæti þeir, sem góða þekkingu hafa á fiskveiðivandamálum í norð-vestur Atlantshafi 
þar á meðal sjómenn, útgerðarmenn og aðrir. Einn eða fleiri fulltrúar úr ráðgjafa- 
nefnd mega, með samþykki hlutaðeigandi samningsríkja, sitja sem áheyrnarfulltrúar, 
alla aðra en framkvæmdafundi nefndarinnar og fundi þeirra svæðisnefnda, sem 
ríki þeirra á aðild að. 

2. Fastafulltrúum sérhvers samningsríkis er heimilt að halda opinbera rann- 
sóknafundi innan þeirra landssvæða, sem þeir eru fulltrúar fyrir.
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j 6. gr. 
1. Á sviði vísindarannsókna skal nefndin vera ábyrg fyrir öflun og flokkun 

þeirra upplýsinga, sem nauðsynlegar eru til þess að viðhalda þeim fiskistofnum, 

sem alþjóðlegar fiskveiðar á samningssvæðinu byggjast á. Nefndinni er heimilt, fyrir 

atbeina, eða í samvinnu við stofnanir samningsríkjanna, eða við aðrar opinberar 

eða einkastofnanir eða samtök, eða að eigin frumkvæði, þegar nauðsyn krefur, að: 

a) gera þær rannsóknir, sem hún telur nauðsynlegar á magni, lífi og umhverfis- 

sambandi sérhverrar tegundar fiska og sjávardýra hvar sem er í norð-vestur 

Atlantshafi; 

b) safna tölfræðilegum upplýsingum, og skilgreina þær, varðandi ástand og horfur 

fiskistofnanna í norð-vestur Atlantshafi; 

c) kanna og meta upplýsingar um leiðir til að viðhalda og auka fiskistofnana í 

norð-vestur Atlantshafi; 

d) efna til eða eiga þátt í rannsóknafundum, sem reynast kunna gagnlegir eða 

nauðsynlegir í sambandi við öflun ítarlegra staðreynda og upplýsinga, sem nauð- 

synlegar eru til að koma ákvæðum samnings þessa í framkvæmd; 

e) stunda fiskveiðar á samningssvæðinu, hvenær sem er, í vísindarannsóknaskyni; 

f) gefa út, og dreifa á annan hátt, skýrslum um niðurstöður sínar og tölfræði- 

legum, vísindalegum og öðrum upplýsingum, sem lúta að fiskistofnunum í norð- 

vestur Atlantshafi, ásamt öðrum þeim skýrslum, sem koma undir ákvæði samn- 

ings þessa. 

9. Nefndinni er heimilt að breyta mörkum deilisvæðanna, svo sem þau eru 

ákveðin í fylgiskjali, ef fyrir liggur einróma ályktun þeirrar svæðisnefndar, sem i 

hlut á. Sérhverja slíka breytingu skal þegar í stað tilkynna vörzluríkinu, sem skýrir 

samningsríkjunum frá henni, og skal deilisvæðunum, sem greind eru í fylgiskjalinu, 

breytt hér til samræmis. 

3. Samningsríkin skulu láta nefndinni í té þær tölfræðilegu upplýsingar, sem 

getið er í 1. mgr. b) þessarar greinar, í því formi og á þeim tíma, sem nefndin óskar. 

7. gr. 

1. Sérhver svæðisnefnd, sem stofnuð er samkvæmt 6. gr., skal hafa það hlutverk 

að fylgjast með ástandi fiskistofnanna á deilisvæði sínu, og þeim vísindalegu og 

annars konar upplýsingum, sem þá varða. 

9. Sérhver svæðisnefnd getur, á grundvelli vísindarannsókna, samþykkt álykt- 

anir til nefndarinnar um sameiginlegar aðsgjörðir samningsríkjanna varðandi þau 

atriði, sem greind eru Í Í. mgr. 8. gr. 

3. Sérhver svæðisnefnd getur lagt til við nefndina, að kannanir og rannsóknir 

skuli gerðar innan gildissviðs samningsins, sem taldar eru nauðsynlegar til öflunar 

staðreynda og upplýsinga, sem varða deilisvæði hennar. 

4. Hver og ein svæðisnefnd getur gert ályktanir til nefndarinnar um breytingu 

marka deilisvæðisins, svo sem þau eru ákveðin í fylgiskjali. 

5. Sérhver svæðisnefnd skal rannsaka og gefa nefndinni skýrslu um hvert og 

eitt það mál, sem nefndin leggur fyrir hana. 

6. Svæðisnefnd skal ekki stofna til neinna útgjalda. nema samkvæmt fyrirmæl- 

um frá nefndinni. 

8. gr. 

1. Nefndin getur, samkvæmt ályktunum einnar eða fleiri svæðisnefndar og á 

grundvelli vísindarannsókna, sent vörzluríkinu tillögur um sameiginlegar aðgjörðir 

samningsríkjanna, sem miða að því, að stofnar þeirra fiskitegunda, sem alþjóð- 

legar fiskveiðar á samningssvæðinu byggjast á, séu til staðar í því magni, sem
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gerir stöðugan hámarksafla mögulegan. Getur hún gert það, að því er tekur til 
slíkra fiskitegunda, með því að Þeita einni eða fleirum eftirtalinna ráðstafana: 
a) heimilað eða bannað veiðar á tilteknum tímabilum: 
b) bannað veiðar á þeim hlutum deilisvæðis, sem hlutaðeigandi svæðisnefnd telur 

vera hrygningasvæði eða stöðvar ungfisks eða ókynþroska fisks; 
c) ákveðið stærðartakmarkanir fyrir hverja fiskitegund sem er; 
d) sett ákvæði um, hvaða veiðarfæri og tæki eru bönnuð; 
e) sett ákvæði um hámarksheildarafla hverrar fisktegundar, sem er. 

2. Nefndin skal kvnna sér sérhverja ályktun og að því búnu skal nefndin gera 
annað af tvennu: 
a) senda ályktunina sem tillögu til vörgluríkisins með þeim breytingum eða 

uppástungum, sem nefndin kann að telja æskilegar, eða 
b) senda ályktunina með athugasemdum sínum aftur til svæðisnefndarinnar til 

endurskoðunar. 
3. Svæðisnefndin getur, eftir að hafa endurskoðað ályktunina, sem hún hefur 

aftur fengið frá nefndinni, ítrekað ályktun þessa, með eða án breytinga. 
4. Ef nefndin sér sér ekki fært, eftir að ályktun er ítrekuð, að fallast á hana 

sem tillögu, skal hún senda afrit af ályktuninni til vörgluríkisins ásamt skýrslu 
um ákvörðun nefndarinnar. Vörzluríkið skal senda afrit af ályktuninni og skýrslu 
nefndarinnar til samningsríkjanna. 

5. Nefndin getur, eftir að hafa haft samráð við allar svæðisnefndirnar, sent 
tillögur til vörzluríkisins innan ramma Í. mer. þessarar greinar, sem taka til 
samningssvæðisins í heild. 

6. Vöræluríkið skal senda hverja og eina tillögu, sem því berst, til samnings- 
ríkjanna til athugunar. Það setur lagt fram uppástungur, sem greiða fyrir sam- 
Þykkt tillögunnar. 

7. Samningsríkin skulu tilkynna vörzluríkinu, er þau hafa samþykkt tillöguna, 
og vöræluríkið skal tilkynna samningsríki um sérhvert slíkt samþykki, sem því 
er tilkynnt um, þ. á m. á hvaða degi því berst Það. 

8. Tillagan skal taka gildi gagnvart öllum samningsríkjunum fjórum mánuð- 
um, eftir að vörzluríkið hefur móttekið tilkynningu um samþykki frá öllum samn- 
ingsríkjunum, sem aðild eiga að svæðisnefnd, eða nefndum, fyrir deilisvæðið eða 
svæðin, sem tillagan tekur til. 

9. Hvenær sem er, eftir að eitt ár er liðið frá beim degi. sem tillaga tekur 
gildi, getur hvert og eitt svæðisnefndarríki, sem aðild á að deilisvæði því, sem 
tillagan nær til, tilkynnt vörzluríkinu Iyktir samþykkis síns við tillögunni. Og 
ef sú tilkynning er ekki afturkölluð skal tillagan hætta að gilda að því er svæðis- 
nefndarríkið varðar, þegar eitt ár er liðið frá því, er vörzluríkinu barst tilkynningin. 
Hvenær sem er eftir að tillaga hefur hætt að gilda fyrir svæðisnefndarríki sam- 
kvæmt þessari málsgrein, skal tillagan hætta að gilda fyrir hvert annað samnings- 
ríki frá þeim degi, sem vörzluríkið fær tilkynningu frá slíku ríki um lyktir sam- 
þykkis þess. Vörzluríkið skal tilkynna öllum samningsríkjunum um sérhverja til- 
kynningu samkvæmt þessari málsgrein, jafnskjótt og hún berst því. 

9. gr. 
Nefndinni er heimilt að vekja athygli einhvers eða allra samningsríkjanna á 

sérhverjum þeim málefnum, sem snerta markmið og tilgang þessa samnings. 

10. gr. 
1. Nefndin skal leitast við að stofna til og viðhalda starfssambandi við aðrar 

opinberar alþjóðastofnanir, sem hafa svipuð markmið, sér í lagi Matvæla- og
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landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna og Alþjóða hafrannsóknaráðið, til þess 

að tryggja árangursríka samvinnu og samhæfingu við störf þeirra, og, að því er 

/arðar Alþjóða hafrannsóknaráðið, til að forðast endurtekningu vísindarannsókna. 

2. Nefndin skal athuga, þegar samningur þessi hefur verið tvö ár í gildi, hvort 

hún skuli leggja til við samningsríkin, að nefndinni skuli komið undir starfssvið 

sérstofnunar Sameinuðu þjóðanna. 

11. gr. 

1. Sérhvert samningsríki skal greiða kostnað vegna þeirra fastafulltrúa, sér- 

fræðinga og ráðunauta, sem það skipar. 

2. Nefndin skal semja árlega starfsfjárhagsáætlun um áætluð nauðsynleg 

starfsútgjöld sín og árlega sérframkvæmdafjárhagsáætlun um sérstakar kannanir 

og rannsóknir, sem framkvæma á af nefndinni, eða í hennar þágu, samkvæmt 6. 

gr., eða í þágu einhverrar svæðisnefndanna, samkvæmt 7. gr. 

3. Nefndin skal reikna það framlag, sem hverju samningsríki ber að greiða 

samkvæmt hinni árlegu starfsfjárhagsáætlun, samkvæmi eftirfarandi reglum: 

a) draga skal 500 Bandaríkjadollara frá starfsfjárhagsáætluninni fyrir hvert 

samningsríki; 

h) skipta skal afganginum í jafnmarga hluta og aðilar eru að svæðisnefndunum; 

c) framlagið, sem hverju samningsríki ber að inna af hendi, skal vera 500 Banda- 

ríkjadollarar, og að auki jafnmargir hlutar og þær svæðisnefndir eru, sem 

það ríki á aðild að. 

4. Nefndin skal tilkynna hverju samningsríki, hvaða framlag því beri að greiða, 

samkvæmt 3. mgr. þessarar greinar, og skal hvert samningsríki inna greiðslu þess 

framlags af hendi svo skjótt sem unnt er að því búnu. 

5. Jafna skal upphæð hinnar árlegu sérframkvæmdafjárhagsáætlunar niður á 

samningsríkin samkvæmt reglum, sem þau koma sér saman um. Upphæð þá, sem 

þannig kemur í hlut hvers samningsríkis, skal það greiða til nefndarinnar. 

6. Framlögin skulu greiðast í mynt þess ríkis, sem nefndin hefur aðsetur sitt í. 

Þó er nefndinni heimilt að taka við greiðslum í mynt, sem gera má ráð fyrir að 

nefndin þurfi öðru hvoru að annast greiðslu í vegna útgjalda, upp að ákveðnu 

hámarki, sem nefndin setur árlega, er hún semur hinar árlega fjárhagsáætlanir. 

7. Á fyrsta fundi sínum skal nefndin samþykkja starfsfjárhagsáætlun fyrir 

fjárhagsafstöðu fyrsta ársins, sem nefndin starfar, og skal senda samningsríkjunum 

afrit af þeirri fjárhagsáætlun, ásamt tilkynningu um áætluð framlög þeirra. 

8. Á síðari fjárhagsárum skal nefndin senda hverju samningsríki uppkast af 

fjárhagsáætlunum, ásamt lista yfir áætluð framlög, ekki síðar en sex vikum fyrir 

ársfund nefndarinnar, þar sem fjallað skal um fjárhagsáætlanirnar. 

12. gr. 

Samningsríkin samþykkja að gera þær Fáðstafanir. sem kunna að vera nauðsyn- 

legar til að láta ákvæði samnings þessa ná fram að ganga, og að framkvæma hverjar 

þær tillögur, sem taka gildi samkvæmt 8. gr. 8. mgr. Sérhvert samningsríki skal 

senda nefndinni skýrslu um aðgjörðir sinar í þessu augnamiði. 

13. gr. 

Samningsríkin eru sammála um að vekja athygli hvers þess ríkis, sem ekki er 

aðili að samningi þessum, á hverju því máli, sem varðar fiskveiðar borgara eða skipa 

þess ríkis á samningssvæðinu, er virðast hafa óhagstæð áhrif á starf nefndarinnar eða 

markmið samningsins, 

A 45
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14. gr . gr. 
Fylgiskjalið, sem fylgir samningi þessum, er óaðskiljanlegur hluti hans, ásamt 

þeim breytingum, sem síðar kunna að vera gerðar á því. 

15. gr. 
1. Ríki þau, sem undirrita samning þennan, skulu fullgilda hann og fullgild- 

ingarskjölunum skal komið í vörzlu hjá ríkisstjórn Bandaríkjanna, sem í samningi 
þessum er nefnt „vörzluríkið“. 

2. Samningur þessi skal taka gildi, þegar fjögur ríki, sem undirritað hafa hann, 
hafa afhent fullgildingarskjöl sín til vörzlu. AS því er varðar ríki, sem síðar full- 
gildir hann, tekur hann gildi frá þeim degi, sem það afhendir fullsildingarskjal sitt. 

3. Sérhvert ríki, sem ekki hefur undirritað samning þennan, getur gerzt aðili að 
honum með skriflegri tilkynningu til vörzluríkisins. Aðildarskjöl, sem vörzluríkið 
móttekur áður en samningur þessi tekur gildi, skulu öðlast gildi á þeim degi, sem 
vörzluríkið móttekur þau. 

4. Vöræluríkið skal tilkynna öllum þeim ríkjum, er undirritað hafa samninginn 
eða gerzt aðilar að honum, móttöku fullgildingar- og staðfestingarskjala. 

5. Vöræluríkið skal tilkynna öllum hlutaðeigandi ríkjum, á hvaða degi samning- 
ur þessi tekur gildi. 

16. gr. 
1. Sérhverju samningsríki er heimilt, þegar tíu ár eru liðin frá gildistöku samn- 

ings þessa, að hætta hvenær sem er aðild sinni að samningnum þrítugasta og fyrsta 
desember ár hvert, með því að tilkynna vörzluríkinu þar um þann þrítugasta júní, 
eða fyrr það ár. Vörzluríkið skal senda afrit af slíkum tilkynningum til hinna 
samningsríkjanna. 

2. Sérhverju öðru samningsríki er þá heimilt að hætta aðild sinni að samningi 
þessum hinn sama dag, þrítugasta og fyrsta desember, með því að tilkynna vörzlu- 
ríkinu þar um innan mánaðar frá þeim degi, er því berst tilkynning um aðildarlok 
samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar. 

17. gr. 
Í. Frumriti samnings þessa skal komið í vörzlu ríkisstjórnar Bandaríkjanna, 

og skulu þau senda staðfest eftirrit af því til allra þeirra ríkja, sem samninginn 
undirrituðu, og allra þeirra ríkja, sem, aðilar hafa serzt að honum. 

2. Vöræluríkið skal skrásetja samning þennan hjá aðalskrifstofu Sameinuðu 
þjóðanna. 

3. Samningur þessi skal bera dagsetningu fyrsta undirskriftardags og skal vera 
unnt að skrifa undir hann í næstu fjórtán daga. 

Fylgiskjal. 

1. Deilisvæðin, sem fyrir er mælt um, í Í. gr. samnings Þessa, skulu vera svo 
sem hér segir: 

Deilisvæði 1: Sá hluti samningssvæðisins, sem er fyrir norðan og austan 
kompásstrik frá punkti á 75?00' n.br. og 73*307 v.lgd. til punktar á 6900 n.br. og 
5900 v.lgd.; fyrir austan 59900' v.lgd., og fyrir norðan og austan kompásstrik frá 
punkti á 61900' n.br. og 599007 v.lgd. til punkts á 52915' n.br. og 420007 v.lgd. 

Deilisvæði 2.: Sá hluti samningssvæðisins, sem er fyrir sunnan og vestan deili- 
svæði 1, svo sem það er skilgreint að ofan, og fyrir norðan breiddarbaug, sem 
ákvarðast af 52915' n.br.
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Deilisvæði 3.: Sá hluti samningssvæðisins, sem er fyrir sunnan breiddarbaug 
sem ákvarðast af 52915' n.br.; og fyrir austan línu, sem liggur í norður frá Cape 
Bauld á norðurströnd Nýfundnalands tl 52915' n.br.; fyrir norðan breiddarbaug, sem 
ákvarðast af 399007 n.br.; og fyrir austan og norðan kompásstrik, sem liggur í norð- 
vesturátt, og í gegnum punkt á 43?80' n.br., 5500" v.lgd.; í átt til punktar á 47950 
n.br., 60900' v.lgd., þar til það sker beina línu, sem liggur milli Cape Ray, á strönd 
Nýfundnalands, og Cape North á Cape Breton Island; og þaðan í norðaustlæga stefnu 

samhliða þeirri línu til Cape Ray. 

Deilisvæði 4.: Sá hluti samningssvæðisins, sem er fyrir vestan deilisvæði 3, sem 
skilgreint er hér að framan, og fyrir austan línu, sem þannig liggur: hefst við hin 
alþjóðlegu landamæri milli Bandaríkjanna og Kanada í Grand Manan Channel, á 
44?46/35.347 n.br., 66954'11.237 v.lgd., þaðan suður til breiddarbaugs, sem ákvarðast 

af 4350 n.br.; þaðan vestur til baugsins á 67*40' v.lgd.; þaðan í suður til breiddar- 

baugsins, sem ákvarðast af 42*20/n.br.; þaðan í austur til punkts á 66'00“ vlgd.; 
þaðan eftir kompásstriki í suðausturátt til punkts á 429007 n.br., 65940" v.lgd.; þaðan 

suður til breiddarbaugsins, sem markast af 39900' n.br. 

Deilisvæði 5.: Sá hluti samningssvæðisins, sem er vestan við vestari mörk deili- 

svæðis 4, svo sem það er skilgreint hér að framan. 

9. Í tvö ár frá gildistökudegi þessa samnings skal aðild að svæðisnefndunum 

fyrir hvert deilisvæði vera svo sem hér segir: 

a) Deilisvæði 1: Danmörk, Frakkland, Ítalía, Noregur, Portúgal, Spánn, Bretland; 

b) Deilisvæði 2: Danmörk, Frakkland, Ítalía, Nýfundnaland; 

c) Deilisvæði 3: Kanada, Danmörk, Frakkland, Ítalía, Nýfundnaland, Portúgal, 

Spánn, Bretland; 

d) Deilisvæði 4: Kanada, Frakkland, Ítalía, Nýfundnaland, Portúgal, Spánn, Banda- 

ríkin; 

e) Deilisvæði 5: Kanada, Bandaríkin. 

Í þessu sambandi er litið svo á, að á tímabilinu frá því að samningur þessi er 

undirritaður og þar til hann tekur gildi geti sérhvert ríki, sem undirritar samning- 

inn eða gerist aðili að honum, horfið úr tölu þeirra ríkja, sem aðilar eru að svæðis- 

nefnd fyrir eitthvert deilisvæðið, eða bætzt í hóp þeirra ríkja, sem eru aðilar að 

svæðisnefnd fyrir eitthvert það deilisvæði, sem það er ekki útnefnt í, með tilkynningu 

til vörzluríkisins. Vörzluríkið skal tilkynna öllum öðrum ríkjum, sem hér eiga hlut að 

máli, um allar slíkar tilkynningar, sem það móttekur, og breyta skal aðild svæðis- 

nefndanna því til samræmis. 

Bókun við alþjóðasamninginn um fiskveiðar í norð-vestur Atlantshafi 

um árlega fundi, 25. júní 1956. 

Ríki þau, sem aðilar eru að alþjóðasamningnum um fiskveiðar í norð-vestur 

Atlantshafi, er undirritaður var í Washington 8. febrúar 1949, og er hér á eftir 

nefndur samningurinn frá 1949, telja æskilegt að setja ákvæði um árlega fundi 

nefndarinnar utan Norður-Ameríku, og hafa komið sér saman um eftirfarandi: 

1. gr. 

5. mgr. 2. gr. samningsins frá 1949 orðist þannig: 

„5. Nefndin skal halda reglulegan ársfund á aðsetursstað sínum, eða á þeim 

stað í Norður-Ameríku, eða annars staðar, sem nefndin kemur sér saman um.“
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2. gr. 

1. Öllum þeim ríkjum, sem aðilar eru að samningnum frá 1949, skal heimilt að 

undirrita og fullgilda bókun þessa, eða gerast aðilar að henni. 
2. Bókun þessi skal taka gildi þann dag, sem Bandaríkin hafa fengið í vörzlu 

fullgildingarskjöl, eða skrifleg tilkynning um aðild hefur borizt þeim frá öllum 
aðildarríkjum samningsins frá 1949. 

3. Ríkisstjórn Bandaríkjanna skal tilkynna öllum þeim ríkjum, sem undirritað 
hafa samninginn frá 1949, eða gerzt aðilar að honum, um öll þau fullgildingarskjöl, 

sem í vörzlu berast, og um þau ríki, sem aðild tilkynna, og jafnframt um það, á hvaða 
degi bókun þessi gengur í gildi. 

3. gr. 
1. Frumriti bókunar þessarar skal komið í vörzlu ríkisstjórnar Bandaríkjanna, 

og skal hún senda staðfest eftirrit af bókuninni til allra þeirra ríkja, sem undirritað 

hafa, eða serzt aðilar að samningnum frá 1949. 
2. Bókun þessi skal dagsett þann dag, sem hún er lögð fram til undirskriftar, 

og skal vera unnt að skrifa undir hana í næstu fjórtán daga, en að þeim tíma loknum 
skal vera unnt að gerast aðili að bókuninni. 

Yfirlýsing um samkomulag um skeldýr, á grundvelli alþjóðasamningsins um 

fiskveiðar í norð-vestur Atlantshafi, 24. apríl 1961. 

1. Ríki þau, sem aðilar eru að alþjóðasamningnum um fiskveiðar í norð-vestur 
Atlantshafi, er undirritaður var í Washington 8. febrúar 1949, hér á eftir nefndur 
samningurinn, lýsa hér með yfir samkomulagi sínu um það, að orðin „fiskur“ og 
„fiskar“, „fiskveiðar“ og „veiðar“, sem finnast í samningnum, taka til og gilda um 
skeldýr, jafnt sem. fiska. 

2. Þau ríki, sem aðilar eru að samningnum, geta gerzt aðilar að yfirlýsingu 
Þessari með: 
a) Undirritun án fyrirvara um samþykki; 
b) Undirritun með fyrirvara um samþykki, ásamt eftirfarandi samþykki; 

eða 
ec) Samþykki. 

3. Samþykki skal veitt með skriflegri tilkynningu til ríkisstjórnar Banda- 
ríkjanna. 

4. Yfirlýsing þessi skal taka gildi þann dag, er öll þau ríki, sem aðilar eru að 
samningnum, hafa serzt aðilar að þessari yfirlýsingu. Sérhvert það ríki, sem verður 

aðili að samningnum eftir að þessi yfirlýsing tekur gildi skal sambykkja þessa 
yfirlýsingu, og tekur það samþykki gildi á þeim sama degi, sem það ríki gerist aðili 
að samningnum. 

5. Ríkisstjórn Bandaríkjanna skal tilkynna öllum þeim ríkjum, sem undirritað 
hafa samninginn, eða gerzt aðilar að honum. um allar undirritanir og samþykki á 

þessari yfirlýsingu og jafnframt um það, á hvaða degi þessi yfirlýsing tekur gildi. 
6. Frumriti yfirlýsingar þessarar skal komið í vörzlu ríkisstjórnar Bandaríkj- 

anna, og skal hún senda staðfest eftirrit af því tl allra þeirra ríkja, sem undir- 
ritað hafa eða gerzt aðilar að samningnum. 

7. Yfirlýsing þessi skal dagsett á þeim degi, sem hún er lögð fram til undir- 
skriftar, og skal vera unnt að skrifa undir hana eða samþykkja hana í næstu fjórtán 

daga, en að þeim tíma loknum skal vera unnt að gerast aðili að henni.
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Bókun við alþjóðasamninginn um fiskveiðar í norð-vestur Atlantshafi 

um vöðusel og blöðrusel, 15. júlí 1963. 

Ríki þau, sem aðilar eru að alþjóðasamningnum um fiskveiðar í norð-vestur 
Atlantshafi, er undirritaður var í Washington 8. febrúar 1949, og er hér á eftir, með 

áorðnum breytingum, nefndur samningurinn, telja æskilegt að láta ákvæði samn- 
ingsins ná til vöðusels og blöðrusels og hafa komið sér saman um eftirfarandi: 

1. gr. 
Ákvæði samningsins skulu gilda um vöðusel og blöðrusel, í samræmi við 2. og 

3. grein bókunar þessarar. 

2. gr. 
1. Samningsríkin skulu setja á stofn og hafa starfandi svæðisnefnd, sem fer 

með lögsögu að því er varðar vöðusel og blöðrusel á samningssvæðinu. Upphafleg 
þátttaka í nefndinni skal ákveðin af Norðvesturatlantshafsfiskveiðanefndinni á grund- 
velli verulegra yfirstandandi veiða vöðu- og blöðrusels, þó þannig að sérhvert það 
samningsríki, sem liggur að samningssvæðinu, skal eiga rétt á aðild að svæðis- 
nefndinni. 

2. Aðild að svæðisnefndinni skal árlega endurskoðuð af nefndinni, sem, hafa 

skal vald til þess, eftir að hafa haft samráð við svæðisnefndina, að ákveða aðild 
að svæðisnefndinni á sama grundvelli og varðar hina upphaflegu aðild, sbr. 1. grein 

samningsins. 

3. gr. 
Tillögur samkvæmt 8. gr. samningsins, um sameiginlegar aðgjörðir samnings- 

ríkjanna varðandi vöðusel og blöðrusel, skulu taka gildi gagnvart öllum samnings- 
ríkjunum fjórum mánuðum eftir þann dag, sem vöræzluríkinu berast tilkynningar um 
samþykki frá öllum samningsríkjunum, sem aðild eiga að svæðisnefndinni fyrir 

vöðusel og blöðrusel. 

4. gr. 
1. Öllum þeim ríkjum, sem aðilar eru að samningnum, skal heimilt að undir- 

rita bókun þessa og fullgilda hana eða gerast aðilar að henni. 
2. Bókun þessi skal taka gildi þann dag, er fullgildingarskjöl hafa verið afhent 

ríkisstjórn Bandaríkjanna til vörzlu, eða skriflegar tilkynningar um aðild hafa borizt 
henni frá öllum aðildarríkjum samningsins. 

3. Sérhvert það ríki, sem gerist aðili að samningnum eftir að bókun þessi tekur 
gildi, skal gerast aðili að henni og tekur aðild þess að bókuninni gildi sama dag og 
ríkið gerist aðili að samningnum. 

4. Ríkisstjórn Bandaríkjanna skal tilkynna öllum þeim ríkjum, sem undir- 

ritað hafa samninginn eða gerzt aðilar að honum, um öll þau fullgildingarskjöl og 
aðildarskjöl, sem þeim berast, og einnig um það, á hvaða degi bókun þessi tekur gildi. 

5. gr. 
1. Frumriti bókunar þessarar skal komið í vörzlu Bandaríkjanna, og skulu þau 

senda staðfest eftirrit af henni til allra þeirra ríkja, sem undiritað hafa, eða gerzt 

aðilar að samningnum. 
9. Bókun þessi skal dagsett þann dag, er hún er lögð fram til undirskriftar, og 

skal vera unnt að skrifa undir hana í næstu fjórtán daga, en að þeim tíma loknum 
skal vera unnt að gerast aðili að bókuninni.
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Bókun við alþjóðasamninginn um fiskveiðar í norð-vestur Atlantshafi 

um eftirlitsaðsjörðir, 29. nóvember 1965. 

Ríki þau, sem. aðilar eru að alþjóðasamningnum um fiskveiðar í norð-vestur 
Atlantshafi, er undirritaður var í Washington 8. febrúar 1949, og er hér á eftir, með 
áorðnum breytingum, nefndur samningurinn, óska þess að setja ákvæði um eftirlits- 
aðgjörðir hvers ríkis, og alþjóðlegar eftirlitsaðgjörðir, á úthafinu til þess að tryggja 
framkvæmd samningsins, og þeirra fyrirmæla, sem í gildi eru samkvæmt honum, 
og hafa komið sér saman um eftirfarandi: 

1. gr. 
Sú breyting er gerð á 4. mgr. 8. gr. samningsins, að við er bætt eftirfarandi: 
„og getur einnig, að eigin frumkvæði, gert tillögur um eftirliltsaðgjörðir hvers 

ríkis og alþjóðlegar eftirlitsaðgjörðir, á úthafinu til þess að tryggja framkvæmd 
samningsins og þeirra fyrirmæla, sem í gildi eru samkvæmt honum.“ 

2. gr. 
Sú breyting er gerð á 8. mgr. 8. gr. samningsins, að við er bætt eftirfarandi: 
„eða, þegar um er að ræða tillögur samkvæmt 5. mgr. hér að framan, frá öllum 

samningsrtíkjum.“ 

3. gr. 
1. Öllum, þeim ríkjum, sem aðilar eru að samningnum, skal heimilt að undir- 

rita bókun þessa og fullgilda eða gerast aðilar að henni. 
2. Bókun þessi skal taka gildi þann dag, er fullgildingarskjöl hafa verið afhent 

ríkisstjórn Bandaríkjanna til vörzlu, eða skriflegar tilkynningar um aðild hafa borizt 
henni frá öllum aðildarríkjum samningsins. 

3. Sérhvert það ríki, sem gerist aðili að samningnum eftir að bókun þessi tekur 
gildi, skal gerast aðili að bókuninni og tekur aðild þess að henni gildi sama dag og 
ríkið gerist aðili að samningnum. 

4. Ríkisstjórn Bandaríkjanna skal tilkynna öllum þeim ríkjum, sem undirritað 
hafa samninginn eða gerzt aðilar að honum, um öll þau fullgildingarskjöl og aðildar- 
skjól, sem þeim berast, og einnig um það, á hvaða degi bókun þessi tekur gildi. 

4. gr. 
Í. Frumriti bókunar þessarar skal komið í vörzlu ríkisstjórnar Bandaríkjanna, 

og skal hún senda staðfest eftirrit af bókuninni til allra þeirra ríkja, sem undir- 
ritað hafa, eða gerzt aðilar að samningnum. 

2. Bókun þessi skal dagsett þann dag, sem hún er lögð fram til undirskriftar, 
og skal vera unnt að skrifa undir hana í næstu fjórtán daga, en að þeim tíma loknum 
skal vera unnt að serast aðili að henni. 

Bókun við alþjóðasamninginn um fiskveiðar í norð-vestur Atlantshafi 
um gildistöku tillagna samþykktra af nefndinni, 29. nóvember 1965. 

Ríki þau, sem aðilar eru að alþjóðasamningnum um fiskveiðar á norð-vestur 
Atlantshafi, er undirritaður var í Washington 8. febrúar 1949, og er hér á eftir, með 
áorðnum breytingum, nefndur samningurinn, óska þess að auðvelda gildistöku til- 
lagna, sem samþykktar hafa verið af nefndinni, og hafa komið sér saman um eftir- 
farandi:
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1. gr. 
7. og 8. mgr. 8. gr. samningsins orðist þannig: 
„7. a) Hver sú tillaga, sem fram er borin af nefndinni samkvæmt 1. eða 5. mgr. 

þessarar greinar, skal taka gildi gagnvart öllum samningsríkjunum sex mánuðum 
eftir þann dag, sem vörzluríkið tilkynnir og sendir tillöguna til samningsríkjanna, 
nema öðruvísi sé ákveðið í samningi þessum. 

b) Ef eitthvert samningsríki, sem aðild á að svæðisnefnd eða nefndum deili- 

svæðis eða svæða, sem tillaga tekur til, eða samningsríki samkvæmt tillögu, sem 
fram er borin skv. 5. mgr. hér að framan, ber fram mótmæli við vörzluríkið varð- 
andi einhverja tillögu innan sex mánaða frá því að vöræluríkið tilkynnti um hana, 
skal tillagan ekki taka gildi gagnvart nokkru ríki í sextíu daga í viðbót. Að svo 
búnu getur hvert annað samningsríki, sem þátt tekur í þeirri svæðisnefnd eða nefnd- 
um, sem í hlut á, eða eitthvert annað samningsríki, þegar um er að ræða tillögur 
fluttar samkvæmt 5. mgr. að framan, mótmælt á sama hátt áður en sextíu daga við- 
bótartímabilið er liðið, eða innan þrjátíu daga eftir að tilkynning um mótmæli hefur 
borizt frá einhverju samningsríki, sem uppi eru höfð innan sextíu daga viðbótar- 
tímabilsins, eftir því hvor dagurinn er síðari. Tilkynningin skal taka gildi fyrir 
öll samningsríkin, nema þau ríki, sem hafa borið fram mótmæli, þegar viðbótar- 
tímabilið eða tímabilin til mótmæla eru liðin. Ef hins vegar meiri hluti samn- 
ingsríkjanna, sem aðild eiga að svæðisnefndinni eða nefndunum, sem um er að 
ræða, ber fram mótmæli, eða þau eru borin fram af meiri hluta allra samnings- 
ríkjanna, þegar um er að ræða tillögu samkvæmt 5. mgr. skal tillagan ekki taka 
gildi, nema einhver eða öll samningsríkin komi sér samt sem áður saman um að 

láta hana öðlast gildi á tilteknum tíma. 
c) Sérhvert samningsríki, sem hefur mótmælt tillögu, getur hvenær sem er 

dregið þau mótmæli til baka og tillagan skal taka gildi gagnvart slíku ríki strax, 
ef tillagan er þegar í gildi, eða á þeim tíma, sem hún tekur gildi samkvæmt ákvæðum 
þessarar greinar. 

8. Vöræluríkið skal tilkynna hverju samningsríki strax og það móttekur sérhver 
mótmæli og um afturköllun mótmæla og gildistöku sérhverra tillagna.“ 

2. gr. 
1. Öllum þeim ríkjum, sem aðilar eru að samningnum, skal heimilt að undirrita 

bókun þessa og fullgilda hana eða samþykkja hana eða gerast aðilar að henni. 
2. Bókun þessi skal taka gildi þann dag, er fullgildingarskjöl hafa verið afhent 

ríkisstjórn Bandaríkjanna til vörzlu, eða skriflegar tilkynningar um, aðild hafa borizt 
henni frá öllum aðildarríkjum samningsins. 

3. Sérhvert það ríki, sem gerist aðili að samningnum eftir að bókun þessi tekur 
gildi, skal gerast aðili að henni og tekur aðild þess að bókuninni gildi sama dag 
og ríkið gerist aðili að samningnum. 

4. Ríkisstjórn Bandaríkjanna skal tilkynna öllum þeim ríkjum, sem undirritað 
hafa samninginn eða gerzt aðilar að honum, um öll þau fullgildingarskjöl og aðildar- 
skjöl, sem þeim berast, og einnig um það, á hvaða degi bókun þessi tekur gildi. 

3. gr. 
1. Frumriti bókunar þessarar skal komið í vörzlu ríkisstjórnar Bandaríkjanna, 

og skal hún senda staðfest eftirrit af því til allra þeirra ríkja, sem undirritað hafa, 
eða gerzt aðilar að samningnum. 

2. Bókun þessi skal dagsett þann dag, er hún er lögð fram til undirskriftar, og 
skal vera unnt að skrifa undir hana í næstu fjórtán daga, en að þeim tíma loknum 
skal vera unnt að gerast aðili að bókuninni.
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Bókun við alþjóðasamninginn um fiskveiðar í norð-vestur Atlantshafi 

um skipan svæðisnefnda og verndarreglur, 1. október 1969. 

Ríki þau, sem aðilar eru að alþjóðasamningnum um fiskveiðar á norð-vestur 
Atlantshafi, er undirritaður var í í Washington 8. febrúar 1949, og er hér á eftir, með 
áorðnum breytingum, nefndur samningurinn, óska þess að leggja betri grundvöll að 
skipan svæðisnefnda, sem gert er ráð fyrir í samningnum, og að stuðla að auknum 
sveigjanleik í tegund verndarreglna, sem norð-vestur Atlantshafsfiskveiðinefndin 
kann að gera tillögur um, og hafa komið sér saman um eftirfarandi: 

1. gr. 
2. málsgrein 4. greinar samningsins orðist þannig: 

„2. Aðild að svæðisnefnd skal endurskoðuð árlega af nefndinni, sem skal 
hafa vald til þess, í samráði við þá svæðisnefnd, sem hér á hlut að máli, að 
ákveða aðild að hverri svæðisnefnd á grundvelli verulegra fiskveiða á því deili- 
svæði, sem um er að ræða, eða á grundvelli verulegra veiða á vöðusel og blöðru- 
sel á samningssvæðinu. Þó skal samningsríki, sem á strendur að deilisvæði, hafa 
rétt til aðildar í svæðisnefnd þess deilisvæðis“. 

2. gr. 
2. málsgrein 7. greinar samningsins orðist þannig: 

„2. Sérhver svæðisnefnd getur, á grundvelli vísindarannsókna og hagfræði- 
legra og tæknilegra sjónarmiða, samþykkt ályktanir til nefndarinnar um sam- 
eiginlegar aðgjörðir samningsríkjanna varðandi þau atriði, sem greind eru í 
1. málsgrein 8. greinar.“ 

3. gr. 
1. málsgrein 8. greinar samningsins orðist þannig: 

„1. Nefndin getur samkvæmt ályktunum einnar eða fleiri svæðisnefndar 
og á grundvelli vísindalegra rannsókna og hagfræðilegra og tæknilegra sjónar- 
miða sent vörzluríkinu viðeigandi tillögur um sameiginlegar aðgjörðir samninss- 
ríkjanna, sem miða að því, að stofnar þeirra fisktegunda, sem alþjóðlegar 
fiskveiðar á samningssvæðinu byggjast á, séu til staðar í því magni, sem gerir 
stöðugan hámarksafla mögulegan. 

4. gr. 
1. Öllum þeim ríkjum, sem aðilar eru að samningnum, skal heimilt að undirrita 

bókun þessa og fullgilda hana eða gerast aðilar að henni. 
2. Bókun þessi skal taka gildi þann dag, er fullgildingarskjöl hafa verið afhent 

ríkissljórn Bandaríkjanna til vörzlu, eða skriflegar tilkynningar um aðild hafa 
borizt henni frá öllum aðildarríkjum samningsins. 

3. Ríki, sem gerist aðili að samningnum eftir að bókun þessi er lögð fram til 
undirskriftar, skal samtímis gerast aðili að bókuninni. 

4. Ríkisstjórn Bandaríkjanna skal tilkynna öllum þeim ríkjum, sem undirritað 
hafa samninginn eða gerzt aðilar að honum, um öll þau fullgildingarskjöl og aðildar- 
skjöl, sem henni berast, svo og um það, hvaða dag bókun þessi tekur gildi. 

5. gr. 

1. Frumriti bókunar þessarar skal komið í vörzlu ríkisstjórnar Bandaríkjanna, 
og skal hún senda staðfest eftirrit af því til allra þeirra ríkja, sem undirritað hafa 
eða gerzt aðilar að samningnum.
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2. Bókun þessi skal dagsett þann dag, sem hún er lögð fram til undirskriftar, 

og skal heimilt að undirrita hana í næstu fjórtán daga, en að þeim tíma liðnum 

skal heimilt að gerast aðili að bókuninni. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Emil Jónsson. 

12. maí 1970. . Nr. 57. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 77 5. júní 1947, um félagsheimili. 

ForseTr ÍsLanDs 

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

1. gr. 
2. gr. laganna orðist svo: 
Í Félagsheimilasjóð rennur skattur af skemmtunum, eftir því sem segir í lög- 

um um skemmtanaskatt. 
Verja skal allt að 90% af tekjum sjóðsins til að styrkja byggingar félagsheim- 

ila samkvæmt Í. gr. Til þess að hefja byggingu nýs félagsheimilis, er njóti styrks 
úr sjóðnum, þarf leyfi menntamálaráðherra, enda samþykki hann staðsetningu þess 
og teikningu. Hann getur sett það skilyrði fyrir styrkveitingu, að sveitarfélags, þar 
sem félagsheimili á að byggja, láti ókeypis í té viðunandi byggingarlóð. Einnig getur 
ráðherra sett það skilyrði fyrir styrk úr sjóðnum, að fleiri en eitt félag slandi að 
byggingu félagsheimilis, svo og sett þau önnur skilyrði viðvíkjandi gerð og notkun 
félagsheimilanna, sem hann telur nauðsynleg til þess, að þau komi að sem beztum 

notum og séu sem mest við hæfi bæjar þess eða byggðar, þar sem þau eru reist. 
Af tekjum Félagsheimilasjóðs skulu 10% renna í menningarsjóð félagsheimila. 

Skal því fé varið til að stuðla að menningarstarfsemi í félagsheimilunum. Styrkveil- 
ingu til menningarstarfsemi einstakra félagsheimila má binda því skilyrði, að til- 
tekinn hluti aðgangseyris að samkomum félagsheimilisins renni í sérstakan menn- 
ingarsjóð þess. Skal stjórn félagsheimilisins varðveita þann sjóð, og verður honum 
eingöngu varið til menningarstarfsemi í því félagsheimili. 

2. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 
Stjórn Félagsheimilasjóðs er í höndum menntamálaráðherra. Veitir hann styrki 

úr sjóðnum samkvæmt 2. gr. að fengnum tillögum fræðslumálastjóra og íþróttanefndar. 
Jmsóknir um styrki skal senda íþróttanefnd. Ef um er að ræða umsókn um bygg- 

ingarstyrk, skal fylgja nákvæm lýsing á húsi því, sem fyrirhugað er að byggja, ásamt 
greinargerð fyrir þörfinni á félagsheimili á viðkomandi stað og um fyrirhugaða notkun 
þess. Sé sótt um styrk úr menningarsjóði félagsheimila, skal gerð nákvæm grein 
fyrir, hvernig fyrirhugað er að verja styrknum. 

Ekki má styrkur til byggingar félagsheimilis, hvort heldur eitt eða fleiri félög 
standa að því, nema hærri fjárhæð en svarar 40% af byggingarkostnaði. 

A 46
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Nú hefur félagsheimili notið eða nýtur byggingarstyrks úr ríkissjóði, auk þess sem 
fyrir er mælt í lögum þessum, og má þá styrkur samkvæmt þeim ekki nema meiru en 
svo, að hann ásamt ríkisstyrknum nemi 40% af byggingarkostnaði. 

Heimilt skal Félagsheimilasjóði að gefa út skuldabréf til allt að 15 ára með venju- 
legum vöxtum til greiðslu á styrk til þeirra félagsheimila, sem byggingu er lokið á eða 
eru Í byggingu. Menniamálaráðherra gerir, að fengnum tillögum fræðslumálastjóra og 
íþróttanefndar, áæilun um, hvernig væntanlegum tekjum sjóðsins skuli skipt milli 
styrkja til félagsheimila og endurgreiðslu á skuldabréfunum ásamt vöxtum, enda 
skulu þá tekjur sjóðsins áætlaðar varlega. Heimilt er að veita ríkisábyrgð fyrir þess- 
um skuldabréfum. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Fellur þá jafnframt úr gildi 2. gr. laga nr. 47 5. júní 

1957, um breyting á lögum nr. 77 5. júni 1947, um félagsheimili. 
Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra ásamt 1. gr. 

laga nr. 47 5. júní 1957 inn í lög nr. 77 5. júní 1947, um félagsheimili, og gefa þau út 
svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  
Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 58. N 12. maí 1970. 

LÖG 

um skemmtanaskatt. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Greiða skal skatt samkvæmt lögum þessum, þegar aðganga er seld að skemmt- 

unum fyrir almenning. 
Í sveitarfélögum, sem hafa færri en 1500 íbúa, skal þó ekki innheimta skatt af 

verði aðgöngumiða á skemmtanir, sem taldar eru í 1., 2. og 3. flokki. 

2. gr. 
Þessar skemmtanir teljast skattskyldar og flokkast þannig: 

1. flokkur. 
Hljómleikar og söngskemmtanir. 
Sjónleikar. 
Danssýningar. 
Fyrirlestrar og upplestrar. 
Hlutaveltur, í hverju skyni sem haldnar eru. 
Af skemmtunum, er til þessa flokks teljast, greiðist 10% skattur af brúttóverði 

seldra aðgöngumiða. Af hlutaveltum greiðist sami skattur, einnig af brúttóverði seldra 
hlutaveltumiða. 

R
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2. flokkur. 

Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 

Af skemmtunum, sem til þessa flokks teljast, greiðist 15% skattur af brúttóverði 

seldra aðgöngumiða. 

3. flokkur. 

a. Dansleikar allir, hvort sem einstök félög eða dansskólar stofna til þeirra eða 

þeir eru haldnir fyrir allan almenning, enn fremur dansæfingar, er standa fram 

yfir kl. 11 að kvöldi. Haldi félag dansleik og sé aðganga ókeypis, er lögreglu- 

stjóra heimilt að ákveða skattinn. 
b. Trúðleikasýningar. 
c. Fjölleikasýningar. 
d. Aðrar almennar skemmtanir, sem aðganga er seld að og eru ekki taldar sér- 

staklega. 
Af skemmtunum þeim, er til þessa flokks teljast, greiðist 20% skemmtana- 

skattur af brúttóverði seldra aðgöngumiða. 

4. flokkur. 

Af hverju knattborði (billiard) fyrir almenning greiðist 300 kr. skemmtanaskatt- 

ur fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem knatiborðið er notað handa al- 

menningi eða félögum. Gjalddagi á skattinum er síðasti dagur hvers mánaðar. 

Skattinn greiðir eigandi knattborðs, enda er knattborðið að veði fyrir skattin- 

um, og gengur það veð fyrir öðrum veðum í eitt ár frá gjalddaga skattsins. 

Nú eru fleiri en eitt knattborð í sama húsnæði, og er þá nægilegt, að eitt sé 

notað, til að öll séu skattskyld. 

5. flokkur. 

Nú eru vinveitingar um hönd hafðar í veitinga- eða samkomuhúsi, án þess að 

skemmtanaskattur sé greiddur samkvæmt ákvæðum 1. eða 3. flokks, og skal þá 

greiða kr. 8.00 í skemmtanaskatt og kr. 2.00 í Menningarsjóð fyrir hvern mann, er 

aðgang fær að húsinu að kvöldi á þeim tíma, er ákveðinn verður í reglugerð. 

ð. gr. 
Undanþegnar öllum skemmtanaskatti eru þessar skemmtanir: 

a. Hljómleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands, svo og aðrir klassískir tónleikar og 

klassískar söngskemmtanir, eftir nánari ákvörðun ráðherra. 

b. Leiksýningar Þjóðleikhússins, svo og hliðstæðar leiksýningar annarra aðila, 

eftir nánari ákvörðun ráðherra. 
c. Sýningar á listdansi og þjóðdönsunm. 

d. Fræðandi fyrirlestrar. 

e. Sýningar á íslenzkum kvikmyndum, og telst það sýning á íslenzkri kvikmynd, 

ef hún tekur a. m. k, helming venjulegs sýningartíma, þótt erlend kvikmynd sé 

sýnd með henni. 
f. Íþróttasýningar, enda renni ágóðinn óskiptur til íþróttastarfsemi. 

g. Skemmtanir skóla og skólafélaga, annarra en dansskóla, enda séu þær aðeins 

fyrir nemendur og kennara ásamt gestum þeirra og haldnar undir umsjá skóla- 

stjórnar. 
h. Innanfélagsskemmtanir, aðrar en dans, sem eru aðeins fyrir félagsmenn og 

gesti þeirra. En sannist það, að utanfélagsmenn hafi átt kost á að kaupa að- 

göngumiða að slíkum skemmtunum, skal það skoðað sem brot á lögum þessum, 

og ber þá að greiða skatt af slíkri skemmtun eftir 2. gr., ð. flokki. 

Ráðherra er heimilt að láta haldast að nokkru eða öllu leyti undanþágur þær 

frá greiðslu skemmtanaskatts, er þær skemmtanir hafa notið, sem haldnar eru til
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fjáröflunar fyrir góðgerðar-, líknar- og björgunarstarfsemi, sjúkrasjóði með stað- 
festri skipulagsskrá, sjúkrahús, elliheimili, æskulýðsheimili, kirkjustarfsemi eða bind- 

indisstarfsemi, sem nýtur siyrks úr ríkissjóði. 

Ráðherra er enn fremur heimilt að undanþiggja skemmtanaskatti dansleiki, sem 
unglingar frá 16 til 21 árs aldurs eiga einir aðgang að, enda sé aðgangur seldur vægu 
verði og fullnægt öðrum skilyrðum, er ráðherra setur. 

Loks er ráðherra heimilt að undanþiggja skemmtanaskatti dansskemmtanir, 
með eða án minni háttar skemmtiatriða, enda sé vín ekki um hönd haft á þessum 
skemmtunum og þær ekki haldnar í danshúsum, sem löggilt eru fyrir 300 gesti eða 
fleiri í sæti. Ráðherra ákveður, hvaða skemmtistaðir skuli teljast danshús í þessu 
sambandi. Þó skulu samkomu- eða veitingahús, þar sem dans fer að jafnaði fram 
20 sinnum á mánuði, ávallt talin danshús. Þeir, sem fá undanþágu frá greiðslu 

skemmtanaskatts samkvæmt framansögðu, eru skyldir til að greiða þann kostnað 
af löggæzlu, sem nauðsynleg er talin í þessu sambandi. 

4. gr. 

Til að halda skemmtun, sem aðgangur er seldur að, skal fá leyfi lögreglustjóra, 
og skal tilkynna honum, hvar og hvenær hún skuli haldin. 

5. gr. 
Lögreglustjóri innheimtir skemmtanaskattinn og fær 2% í innheimtulaun. Setja 

skal nánari ákvæði um innheimtuna í reglugerð. 

6. gr. 
Skemmtanaskattur rennur í Félagsheimilasjð, nema annars sé getið í lögum 

þessum. 
Að því er tekur til reglugerða fyrir bæjar- og hreppsfélög, sem settar hafa verið 

og staðfestar samkvæmt lögum um skemmtanaskatt. nr. #4 22. nóv. 1918, og enn eru 
í gildi, þá skal haldast réttur viðkomandi bæjar- og hreppsfélaga til að innheimta 
í bæjar- eða sveitarsjóði skemmtanaskatt, svo sem í reglugerðunum greinir, enda 
fer og um önnur atriði, sem skattinn varða, eftir ákvæðum reglugerðanna. Skattur 
samkvæmt lögum þessum lækkar um þann hluta, sem fellur til hrepps- eða bæjar- 
félaga samkvæmt reglugerðunum. 

Felld er niður undanþága sú frá greiðslu skemmtanaskatts, sem kvikmyndasýn- 
ingar í Reykjavik á vegum Sáttmálasjóðs og kvikmyndasýningar bæjarsjóða Akra- 
ness og Hafnarfjarðar hafa notið samkvæmt d-lið 3. gr. laga nr. 56/1927, sbr. 2. gr. 
laga nr. 24/1963, svo og undanþágur, sem kvikmyndahúsum hafa verið veittar skv. 2. 
mgr. 3. gr. 1. nr. 56/1927, sbr. l. nr. 24/1963. Skemmtanaskattinn skal þó ráðherra 

heimilt að endurgreiða þeim aðilum, sem að undanförnu hafa notið tekna vegna 

framannefndra undanþága, með þeim skilmálum, að féð verði notað í því skyni, sem 
var ástæða undanþágunnar. Endurgreiðsluréttur nær þó eigi til þess hluta skemmi- 
anaskattsins, sem renna á til Sinfóníuhljómsveitar og Menningarsjóðs, sbr. 7. og 8. 
gr. Heimilt er ráðherra að veita sams konar endurgreiðslurétt vegna eins kvikmynda- 
húss, er rekið sé af opinberum aðila, í hverjum hinna annarra kaupstaða, enda sé 
fénu varið til menningar- eða mannúðarmála. 

7. gr. 

Af skemmtanaskatti samkvæmt 2. gr. renna 10% til Sinfóníuhljómsveitar Ís- 
lands. 

8. gr. 
Leggja skal sérstakt gjald á alla selda aðgöngumiða samkvæmt 2. flokki 2. gr., 

að undanteknum kvikmyndasýningum fyrir börn, og að dansleikjum samkvæmt a-
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lið 3. flokks sömu greinar. Nemur gjald þetta 1.5% af brúttóverði seldra aðgöngu- 

miða að kvikmyndahúsum og 3% af brúttóverði seldra aðgöngumiða að dansleikjum. 

Gjald þetta rennur óskipt í Menningarsjóð. 

Um innheimtu gjaldsins gilda sömu reglur og um innheimtu annars skemmtana- 

skatts samkvæmt lögum þessum. 

9. gr. 

Gjalddagi skemmtanaskatts er næsti virki dagur eftir að skemmtunin hefur 

verið haldin. Heimilt er þó að leyfa kvikmyndahúsum og öðrum skemmtistofnun- 

um, sem rekin eru sem föst atvinnufyrirtæki, að greiða skattinn mánaðarlega. 

Þeim, er skemmtun heldur eða lætur halda, ber að sjá um skilvísa greiðslu 

skattsins. Eigandi húsnæðis þess, sem skemmtun er haldin í, ber ábyrgð á greiðslu 

skattsins. 
Ef ágreiningur verður um skattskyldu, sker ráðherra úr honum, en bera má úr- 

skurð hans undir dómstólana. 

Deila um skattskyldu frestar ekki eindaga skattsins né neinum þeim viðurlög- 

um, sem lögð eru við vangreiðslu hans, en ef skatturinn er lækkaður eða felldur niður 

með úrskurði eða dómi, skal þegar endurgreiða það, sem lækkuninni nemur. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 15. maí 1979. 
Falla þá jafnframt úr gildi: 

Lög nr. 34 22. nóv. 1918, um skemmtanaskatt. 

Lög nr. 30 19. júní 1922, um breyting á lögum nr. 34/1918. 

Lög nr. 61 11. júní 1938, um breyting á lögum nr. 30/1922. 

Lög nr. 56 31. maí 1927, um skennmtanaskatt og þjóðleikhús. 

Lög nr. 57 5. júní 1957, um breyting á lögum nr. 56/1927. 

Lög nr. 94 28. des. 1957, um breyting á lögum nr. 57/1957. 

Lög nr. 52 27. apríl 1962, um breyting á lögum nr. 57/1957. 

Lög nr. 24 26. apríl 1963, um breyting á lögum nr. 56/1927. 

Lög nr. 13 25. april 1964, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta með 

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

og þjóðleikhús, og lögum um breytingar á þeim. 

Loks eru öll önnur eldri lagafvrirmæli úr gildi felld, sem brjóta í bága við 

lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S) 
  

Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 78 28. apríl 1962, um lífeyrissjóð togarasjómanna 

og undirmanna á farskipum. 

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

þvkki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Sjóðurinn nefnist Lífeyrissjóður sjómanna og starfar með því skipulagi og 

markmiði, sem segir í lögum þessum. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
3. gr. laganna orðist svo: 

Sjóðfélagar eru allir þeir, sem lögskráðir eru á íslenzka togara, íslenzk far- 
skip, sem notuð eru til farþegaflutninga eða vö ruflutninga, og á íslenzk varðskip, 
nema yfirmenn á farskipum, sem tryggðir skulu í lífeyrissjóðum, sem skipafélögin 
eru aðilar að. Yfirmenn strandferðaskipa ríkissjóðs og varðskipanna skulu tryggðir 
í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Heimilt er þó útgerð farskipa að tryggja yfir- 
mönnum lífeyrissjóðsréttindi í sjóði þessum, ef samkomulag næst um það við stétt- 
arfélög yfirmanna. 

Sjóðfélagar eru enn fremur þeir sjómenn og beitingamenn, sem lögskráðir eru 
á íslenzk vélskip, 12 lesta eða stærri, er stunda veiðar með línu, netum, botnvörpu, 
dragnót, humarvörpu, þorskveiðar með hringnót, lúðuveiðar með línu, síld- og 
loðnuveiðar, svo og aðrar veiðar, ef í samningum milli félaga sjómanna og útvegs- 
manna eru ákvæði um lífeyrissjóðsréttindi frá 1. janúar 1970 eða síðar. Sama gildir, 
ef slík skip eru notuð til flutninga innanlands, flutninga á ísvörðum fiski eða verið 
er að flytja þau milli landa eða milli staða innanlands. Undanþágu frá þátttöku 
samkvæmt þessari málsgrein skal þó veita fyrstu 4 mánuðina, sem viðkomandi 
starfsmaður er hjá sömu útgerð, enda leggi hann fyrir skráningarstjóra skriflega 
beiðni um slíka undanþágu og eigi ekki réttindi í sjóðnum vegna fyrra tímabils. 
Ráðherra skal ákveða, að sjómenn, sem þessi mgr. tekur til og lögskráðir eru í til- 
teknum byggðarlögum, eða landshlutum, skuli vera utan við sjóðinn, ef fram kæmu 
um það óskir frá félögum sjómanna og útvegsmanna á þeim stöðum og forsvaran- 
lega er frá lifeyrissjóðsmálum hlutaðeigandi manna sengið. Um slíka sjóði skulu 
gilda öll ákvæði þessara laga, sem við geta átt og varða skyldur launagreiðenda til 
að halda eftir af launum vegna iðgjaldagreiðslu og um innheimturétt, lögveð í skipum 
svo og önnur atriði, sem tryggja rétt lifeyrissjóðs samkvæmt þessum lögum. 

Sjóðfélögum samkvæmt 2. málsgr., sem hætta störfum á sjó, skal heimil áfram- 
haldandi þátttaka, ef þeir hefja störf í landi við útgerð. Stjórn sjóðsins setur reglur 
um iðgjaldagreiðslur í slíkum tilvikum. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa félögum og samböndum, sem standa að 
samningum um kaup og kjör sjómanna, er aðild eiga að sjóðnum, að tryggja starfs- 
menn sína í sjóði þessum. Sömuleiðis er stjórn sjóðsins heimilt að leyfa útgerð far- 
skipa, varðskipa og togara að tryggja skipverja sína, þótt þeir séu eigi lögskráðir, 
ef þeir starfa við skip hennar, sem er í viðgerð, flokkunarviðgerð, eða að öðrum 
störfum í þágu útgerðar.
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Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa sjómönnum, sem stunda nám í sjómanna- 

fræðum, slasast eða veikjast, að kaupa sér réttindi í sjóðnum þann tíma, sem úr 
hefur fallið af þessum sökum, og ákveður stjórn sjóðsins iðgjald. Þá er stjórn 
sjóðsins heimilt að ákveða iðgjald, er samsvari meðaltekjum togarasjómanna, ef 
togari tekur upp um skamman tíma aðrar veiðar en togveiðar. 

3. gr. 
Í 4. gr. laganna komi „sjóðfélagar“ í stað „farmenn og togarasjómenn“, og 

enn fremur komi „lögum nr. 40/1963“ í stað „lögum nr. 24/1956“. 

5. gr. laganna orðist svo: 
Í stjórn sjóðsins eiga sæti 7 menn tilnefndir af: Hæstarétti, og er hann for- 

maður stjórnarinnar, Alþýðusambandi Íslands, Sjómannasambandi Íslands, Far- 
manna- og fiskimannasambandi Íslands, Félagi íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, 
Landssambandi íslenzkra útvegsmanna og Vinnuveitendasambandi Íslands. Sömn 
aðilar skipa hver um sig einn varamann í stjórnina. 

Skipunar- og kjörtími stjórnarmanna er þrjú ár. 

5. gr. 
Í 2. mgr. 8. gr. laganna komi „lögum nr. 19/1965, um Húsnæðismálastofnun 

ríkisins“ í stað „lögum nr. 42/1956, um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkis- 

ins o. fl.“ 

6. gr. 

11. gr. laganna orðist svo: 
Iðgjöld til sjóðsins skulu nema 10% af launum, og greiðir sjóðfélagi 4%, en 

launagreiðandi 6%. 

Iðgjöld vegna sjóðfélaga samkvæmt 1. málsgr. 3. gr. skulu reiknast af heildar- 

launum, er sjóðfélaginn tekur hjá hlutaðeigandi launagreiðanda. Skulu launa- 

greiðendur halda iðgjöldum sjóðfélaga eftir af launum þeirra og greiða þau ásamt 
sínum iðgjaldahluta beint til sjóðsins innan tveggja vikna frá útborgun launanna. 

Iðsjöld vegna sjóðfélaga samkvæmt 2. málsgr. 3. gr. skulu á árinu 1970 miðast 

við eftirfarandi mánaðarlaun: 

Fyrir skipstjóra ........0.2002. 0000. kr. 20 000.00 
Fyrir 1. stýrimann og 1. vélstjóra .....22.000000 00... — 18 000.00 
Fyrir 2. stýrimann, 2. og 3. vélstjóra, netamann og matsvein — 16000.00 
Fyrir háseta ..........0%200. 0... .. —- 14000.00 

Fjárhæðir þessar skulu síðan ákveðnar í desembermánuði ár hvert fyrir fram 
fyrir eitt ár í senn og breytast í sama hlutfalli og kauptrygging háseta hefur 

hækkað frá árslokum 1969, þó þannig, að jafnan séu fjárhæðirnar reiknaðar í 

heilum tugum króna. 
Iðgjöldum sjóðfélaga samkvæmt næstu málsgrein hér á undan skulu launagreið- 

endur halda eftir af launum og greiða þau ásamt sínum iðgjaldahluta beint til sjóðs- 

ins innan 30 daga frá lokum hvers kauptryggingartímabils. 

Sé um vanskil að ræða af hálfu útgerðar, skal lögskráningarstjóri ekki skrá á 

hlutaðeigandi skip, ef krafa kemur fram um það af hálfu sjóðsstjórnar. 

Iðgjöld sjóðfélaga og launagreiðenda skulu hvíla sem lögveð á hlutaðeigandi 

skipi og ganga fyrir öllum öðrum veðum. 

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur 

hans niður, svo og iðg gjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna.
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7. gr. 
3. málsgr. 13. gr. laganna orðist svo: 
Það telst eitt starfsár samkvæmt grein þessari, hafi sjóðfélagi verið iðgjalds- 

skyldur til sjóðsins sem lögskráður sjómaður í 9 mánuði eða lengur á sama almanaks- 
ári. 

8. gr. 
6. málsgr. 14. gr. laganna orðist svo: 
Sömuleiðis ber stjórn sjóðsins að hækka örorkulífeyrinn, ef örorkan vex til 

muna og án sjálfskaparvíta frá því, sem hún var metin við fyrri ákvarðanir, enda 
verði aukning örorkunnar ekki rakin til annarra starfa en þeirra, sem aðild sjóð- 
félagans að sjóðnum er tengd. 

9. gr. 
Í 1. málsgr. 18. gr. laganna komi „lífeyrissjóði sjómanna“ í stað „lífeyrissjóði 

togarasjómanna og undirmanna á farskipum“. 
Í 2. málsgr. 18. gr. komi „íslenzku skipi“ í stað „farskipi eða togara“. 

10. gr. 
Í 1. málsgr. 19. gr. laganna komi „lífeyrissjóði sjómanna“ í stað „lífeyris- 

sjóði togarasjómanna og undirmanna á farskipum“. 

11. gr. 
Í 1. málsgr. 20. gr. laganna komi „lifeyrissjóði sjómanna“ í stað „lífeyrissjóði 

togarasjómanna og undirmanna á farskipum““. 

12. gr. 
23. gr. laganna orðist svo: 
Lífeyrissjóður sjómanna skal taka við öllum eignum lífeyrissjóðs togarasjó- 

manna og undirmanna á farskipum, eins og þær eru við gildistöku laga þessara. 
Jafnframt verði allir sjóðfélagar lífeyrissjóðs togarasjómanna og undirmanna á 
farskipum félagar í lífeyrissjóði sjómanna, og skulu réttindi þeirra í sjóðnum m. 
a. miðuð við iðgjöld þau, er þeir höfðu til hans greitt. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1970. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 35 

29. april 1967, um breyting á lögum nr. 78 28. apríl 1962, um lífeyrissjóð togara- 
sjómanna og undirmanna á farskipum. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu, skal fella meginmál þeirra inn í lög 
nr. 78/1962 og gefa þau út með fyrirsögninni: Lög um lífeyrissjóð sjómanna. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Bráðabirgðaákvæði laganna orðist svo: 

1. Skylt er sjóðnum að veita viðtöku iðgjöldum, sem haldið hefur verið eftir 
vegna skipverja á farskipum, frá 1. janúar 1959, svo og hluta útgerðarmanns, 
og veita þeim réttindi sjóðfélaga í samræmi við það. 

2. Skipverji á togara eða undirmaður á farskipi, sem hinn 12. júní 1958 var orð- 
inn eldri en öð ára, skal við 65 ára aldur eiga rétt til lífeyris og annarra bóta 
og réttinda, eins og sá, sem greitt hefur til sjóðsins í 10 ár og náð hefur 65 ára 
aldri. Haldi hann áfram iðgjaldagreiðslu eftir að hafa náð þeim aldri, fær hann 
aukin réttindi samkvæmt ákvæðum laganna.
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Sá, sem hinn 12. júní 1958 var orðinn 65 ára, var enn á togara eða undir- 

maður á farskipi og hafði verið það minnst 10 ár, skal eiga réttindi í sjóðnum 
þannig miðað við framangreindan tíma, að sá, sem var 6óð ára, fær rétt eins 

og sá, sem greitt hefur í 10 ár, 66 ára eins og sá, sem greitt hefur í 11 ár, 67 ára 

í 12 ár o. s. frv. Haldi hann áfram iðgjaldagreiðslu, fær hann aukin réttindi, 

eins og að framan greinir. Starfsár á farskipi eða togara telst í þessu tilfelli 

það sama og ákveðið er í 13. gr. laganna. 
Ákvæði 1. og 2. málsgr. þessa töluliðar skulu einnig gilda um sjóðfélaga 

samkvæmt 2. málsgr. 3. gr. með þeirri breytingu, að í stað 12. júní 1958 komi 

31. desember 1969 eða annað það tímamark síðar, sem aðild að sjóðnum er mið- 

uð við í hlutaðeigandi starfsgrein. 

Ríkissjóður endurgreiði sjóðnum árlega þann kostnað, sem af þessu bráða- 

birgðaákvæði leiðir. Sama gildir um þann kostnað, sem lífeyrissjóðir þeir, sem 

tryggja yfirmenn farskipa, verða að greiða vegna sömu reglna og hér um ræðir. 

3. Vegna sjóðfélaga samkvæmt 2. málsgr. 3. gr. skal ekki greiða full iðgjöld, sbr. 

1. og 3. málsgr. 11. gr., fyrr en frá Í. janúar 1972. Skal á árinu 1970 greiða 40% 

fullra iðgjalda og á árinu 1971 80% fullra iðgjalda, og skal réttindatími þessi 

tvö ár reiknast hlutfallslega skemmri, sem þessu nemur. 

4. Við gildistöku laga þessara fellur niður umboð þeirra stjórnarmanna, sem þá 

eru í stjórn sjóðsins, og varamanna þeirra. Skal ný stjórn skipuð frá sama tíma 

samkvæmt ákvæðum 5. gr. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson. 

12. maí 1970. . Nr. 60. 

LÖG 

um tryggingardeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Stofna skal deild við Ríkisábyrgðasjóð, er nefnist tryggingardeild útflutnings- 

lána. 
2. gr. 

Hlutverk tryggingardeildar er að taka að sér að tryggja lán, sem bankar eða 

aðrar lánastofnanir veita innlendum útflytjendum til fjármögnunar á útflutningslán- 

um, sem þeir veita eða útvega erlendum kaupendum. 

Enn fremur er tryggingardeild heimilt að tryggja aðrar kröfur íslenzkra útflytj- 

enda á hendur erlendum kaupendum, enda hafi þær orðið til vegna útflutnings á 

íslenzkum vörum. 
Þegar sérstaklega stendur á, er tryggingardeild einnig heimilt að tryggja sam- 

keppnislán til innlendra aðila, er kaupa vélar og tæki, sem framleidd eru innan- 

lands. 
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3. gr. 
Hámark skuldbindinga deildarinnar á hverjum tíma vegna trygginga á útflutn- 

ingslánum eða öðrum kröfum má nema samtals 250 millj. króna, eða jafnvirði þeirrar 
fjárhæðar í erlendri mynt. 

4. gr. 
Umsóknir um tryggingu á útflutningslánum skulu lagðar fyrir fjögurra manna 

nefnd, sem tekur afstöðu til umsóknanna auk þess sem hún ákveður, með hvaða kjör- 
um tryggt er hverju sinni. Í nefndinni eiga sæti fulltrúar fjármálaráðuneytis, við- 
skiptaráðuneytis, iðnaðarráðuneytis og Seðlabanka Íslands fyrir hönd Ríkisábyrgða- 
sjóðs. 

Nefndin ákveður iðgjöld af einstökum tryggingum eftir taxta, sem ákveðinn 
er skv. 6. gr. Einnig úrskurðar hún um tjónabætur, en skjóta má þeim úrskurði 
til fjármálaráðherra. 

5. gr. 
Tryggingardeildin tryggir gegn áhættu, sem getur verið viðskiptalegs eða stjórn- 

málalegs eðlis. Í reglugerð skal selja nánari ákvæði um efni og eðli þeirra áhættu- 
flokka, sem um getur verið að ræða. 

6. gr. 
Fjármálaráðherra ákveður iðgjaldataxta tryggingardeildar. Iðgjöld skulu við 

það miðuð, að þau standi straum af kostnaði deildarinnar og greiðslu tjónabóta. 
Tekjuafgangur leggst í sérstakan varasjóð deildarinnar og skal honum varið til 

greiðslu tjóna, sem kunna að verða. Nú er eigi fé fyrir hendi í varasjóði til greiðslu 
tjónsbóta, og skal þá það, sem á vantar, greiðast úr Ríkisábyrgðasjóði. 

7. gr. 
Fjármálaráðherra skal, að fenginni umsögn aðila þeirra, sem nefndir eru í 4. 

gr., setja með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara. 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson. 

Nr. 61. . 12. maí 1970. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 47 11. júní 1960, um tollvörugeymslur o. fl. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
2. mgr. 15. gr. laganna hljóði svo: 
Verzlunum samkvæmt 1. málsgrein er eingöngu heimilt að selja vörur sínar 

áhöfnum og farþegum millilandaflugvéla. Þegar selt er farþega, sem er að leggja
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af stað til útlanda, skal fyrirskipa, að vörurnar séu afhentar í sérstaklega gerðum 
lokuðum umbúðum, sem kaupandi ber ábyrgð á að viðlagðri refsingu, að ekki séu 
opnaðar fyrr en komið er út úr íslenzkri tolllandhelgi. Enn fremur er verzlunum 
þeim, sem hér um ræðir, heimilt að senda vörur sínar í pósti til viðtakenda búsettra 
erlendis samkvæmt reglum, er ráðherra setur. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. mai 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Jónsson. 

12. maí 1970. Nr. 62. 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1968. 
Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

Til viðbótar við gjóldin í 2. gr. fjárlaga 1968 er veitt: 
Þús. kr 

00 Æðsta stjórn ríkisins að undanskildu Alþingi .............0.0.00... 730 
01 Forsætis- og menntamálaráðuneytið ...........020020 000... nn nn 33 712 
02 Utanríkisráðuneytið .............2..0000.0... ses 15 983 
03 Atvinnumálaráðuneytið ............2.2.0000.0eeeesen 358 514 
04 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið .........0...0.0200 200. en sn. 73571 
05 Félagsmálaráðuneytið .............00200000 0. en sn 86 317 
06 Fjármálaráðuneytið ..........0..200000 00 nes 73 758 
07 Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið ............0.020000 00... 0. 0... 138 059 
09 Hagstofa Íslands .............00.. 0. 00 ner sr 305 
10 Ríkisendurskoðun ...........0000. 0000. 0 sn 1091 

Samtals 782 040 
  

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Jónsson. 
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LÖG 
um skipan opinberra framkvæmda. 

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

Þþykki mínu: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Opinber framkvæmd merkir í lögum þessum gerð eða breytingu mannvirkis, 

sem kostuð er af ríkissjóði að nokkru eða öllu leyti, enda nemi áætlaður kostn- 
aður ríkissjóðs a. m. k. 1 millj. kr., sbr. þó 2. mgr. 23. gr. Ákvæði laganna taka einnig 
til kaupa á eignum, eftir því sem við getur átt. 

Heimilt er fjármálaráðuneytinu að breyta áðurgreindri fjárhæð til samræmis 
við verðbreytingar. 

Ríkisstjórnin getur ákveðið, að lög þessi taki, eftir því sem við á, til fram- 
kvæmda á vegum ríkisstofnana, er hafa sjálfstæðan fjárhag og því ekki háðar 
fjárveitingarákvörðunum Alþingis. 

2. gr. 
Meðferð máls varðandi opinberar framkvæmdir frá upphafi, unz henni er lokið, 

fer eftir ákveðinni boðleið, er skiptist í fjóra áfanga, svo sem hér segir: Frumathugun, 
sbr. 3.—-ð. gr., áætlunargerð, sbr. 610. gr., verkleg framkvæmd, sbr. 11.—-19. gr., 
og skilamat, sbr. 20. gr. 

II. KAFLI 

Frumathugun. 

3. gr. 
Frumathugun er könnun og samanburður þeirra kosta, er til greina koma við 

lausn þeirra þarfa, sem framkvæmdinni er ætlað að fullnægja. 
Í greinargerð um frumathugun skulu vera áætlanir um kosti. Þessar áætlanir 

skulu vera tvíþættar. Annars vegar áætlun um stofnkostnað, þ. m. t. kostnað við 
áætlunargerð, og hins vegar áætlun um árlegan rekstrarkostnað, þ. m. t. lánsfjár- 
kostnað og tekjur, ef við á. Í greinargerðinni skal skýrt frá þeim rökum, er Hegja 
að vali kosts þess, sem tekinn er, þ. á m. hagkvæmnireikningum, sem notaðir eru í 
samanburði. Greinargerð um frumathugun skulu auk þess fylgja tillögur um stað- 
setningu og stærð, svo og frumuppdrættir að fyrirhugaðri framkvæmd, eftir því 
sem við á. 

4. gr. 
Frumathugun fer fram á vegum hlutaðeigandi ráðuneytis, ríkisstofnunar, 

sveitarfélags eða annarra væntanlegra eignaraðila. Hafi annar aðili en ráðuneyti 
látið gera frumathugun, skal greinargerð skv. 3. gr. send viðkomandi ráðuneyti. 

Viðkomandi ráðuneyti gerir tillögur til fjármálaráðuneytis, fjárlaga- og has- 
sýslustofnunar, um fjárveitingar til einstakra framkvæmda á grundvelli frum- 
athugana og jafnframt um röð framkvæmda til ákvörðunar við gerð fjárlagafrum- 
varps. Tillögur um röð innan sama framkvæmdaflokks, svo sem skólamannvirkja,
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skulu lagðar fyrir fjárveitinganefnd Alþingis, áður en hún ákvarðar tillögur sínar 
um skiptingu framkvæmdafjár við afgreiðslu fjárlagafrumvarps. 

Ef ráðuneyti telur ekki fært að gera tillögu til fjárlaga- og hagsýslustofnunar 
um fjárveitingu til framkvæmdar skv. frumathugun, sem því hefur borizt, skal sú 
ákvörðun tilkynnt aðilum svo fljótt sem verða má og gerð grein fyrir ástæðum. 

5. gr. 
Nú hefur fjárveiting til opinberra framkvæmda verið lekin í fjárlög, án þess að 

frumathugun hafi verið gerð, og skal þá frumathugun eigi að síður fara fram skv. 

ákvæðum 3. og 4. gr. laga þessara. 

TIl. KAFLI 

Áætlunargerð. 

. 6. gr. 
Áætlunargerð um opinbera framkvæmd fer fram á vegum hlutaðeigandi ráðu- 

neytis, ríkisstofnunar, sveitarfélags eða annarra væntanlegra eignaraðila í samráði 
við fjárlaga- og hagsýslustofnun. 

Þegar opinberri framkvæmd, sem ríkið og annar aðili standa að, er ráðstafað til 
áætlunargerðar, skal gera samning milli væntanlegra eignaraðila og þeirra aðila, er 
taka að sér áætlunargerð. Þátttaka ríkissjóðs í kostnaði vegna áætlunargerðar er 
háð skriflegu samþykki fjármálaráðuneytisins á þeim samningi. 

7. gr. 
Áætlunargerð um opinberar framkvæmdir skal vera í tvennu lagi: 

1. Fullnaðaruppdrættir og tæknileg verklýsing á þeirri framkvæmd, sem fyrir- 
huguð er, skrá um efnisþörf, nákvæm kostnaðaráætlun um verkið, tímaáætlun 
um framkvæmd þess og greiðslu- og fjáröflunaráætlun fyrir framkvæmdar- 
tímabilið. 

2. Rekstraráætlun, sem nær til minnst 5 ára, eftir að framkvæmd er lokið. 

8. gr. 
Að lokinni áætlunargerð skv. 7. gr. skal hlutaðeigandi ráðuneyti senda fjárlaga- 

og hagsýslustofnun áætlunina til athugunar. 
Áætluninni skulu fylgja skilríki um það, að fullnægjandi lóðarréttindi og 

önnur réttindi, sem nauðsynleg eru vegna væntanlegrar framkvæmdar, verði fyrir 
hendi, þegar á þarf að halda. 

9. gr. 
Nú er áætlun um opinbera framkvæmd í fullu samræmi við ákvæði 7. og 8. gr. 

og byggð á raunhæfum forsendum að áliti fjármálaráðuneytis, og skal þá áætlunin 
í heild eða skýrt afmarkaður hluti hennar, er nær nýtanlegum áfanga, koma til 
athugunar við gerð fjárlagafrumvarps fyrir næsta ár. 

Ef fjármálaráðuneytið tekur ekki slíka áætlun í fjárlagafrumvarp, skal það 
tilkynnt hlutaðeigandi ráðuneyti svo fljótt sem verða má og jafnframt gerð grein 
fyrir ástæðum. 

10. gr. 
Í frumvarpi til fjárlaga skal tilfæra þá fjárhæð, sem ætluð er á fjárlagaárinu 

til viðkomandi framkvæmdar, og í greinargerð skal tilfæra þær fjárskuldbindingar, 
sem falla á seinni fjárlagaár í samræmi við áætlunina. Þegar um er að ræða fjár- 
veitingar til einstakra framkvæmdaflokka, svo sem skólamannvirkja, skulu atriði 
þan, sem um getur í 1. málslið, koma fram í tillögum og sérstakri greinargerð fjár-
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veitinganefndar Alþingis. Í fjárlagafrumvörpum næstu ára skal á sama hátt til- 
greina fjárhæðir, sem skv. endurskoðaðri áætlun nægja til þess að ljúka framkvæmd 
á tilsettum tíma. 

IV. KAFLI 

Verkleg framkvæmd. 

ll. gr. 
Verkleg framkvæmd merkir í lögum þessum gerð verksamninga, verkið sjálft, 

eftirlit með því, sbr. 17. gr., og þar með úttekt. Verk merkir bæði vinnu og efni. 

12. gr. 
Verklega framkvæmd, sem greiða skal eingöngu af ríkisfé, er óheimilt að hefja 

fyrr en fyrir liggur: 

1. Heimild í fjárlögum. 
2. Ákvörðun hlutaðeigandi ráðuneytis um að nota þá heimild. 
3. Staðfestins fjármálaráðuneytisins á því, að fjármagn verði handbært í samræmi 

við greiðsluáætlun skv. 7. gr. 

Þegar um er að ræða sameiginlega framkvæmd ríkis og annars aðila, er eigi 
heimilt að hefja opinbera framkvæmd fyrr en fé hefur verið veitt til hennar á fjár- 
lögum og undirritaður hefur verið samningur viðkomandi ráðuneytis og aðilans 

með áritun fjármálaráðuneytisins, er tryggi, að fjármagn verði handbært á fram- 
kvæmdartímanum í samræmi við greiðsluáætlun skv. 7. gr. 

Eigi sveitarfélag hlut að máli og sé í greiðsluáætlun gert ráð fyrir framlögum 
úr sveitarsjóði, nægir um það atriði skrifleg yfirlýsing sveitarstjórnar, að á fram- 
kvæmdartímanum verði fjárhæðir teknar á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins í sam- 
ræmi við greiðsluáætlun skv. 7. gr. 

13. gr. 
Verk skal að jafnaði unnið skv. tilboði á srundvelli útboðs. Ef verk er þess 

eðlis eða aðstæður slíkar að öðru leyti, að útboð telst ekki munu gefa góða raun, 
er heimilt, að fenginni umsögn samstarfsnefndar um opinberar framkvæmdir, sbr. 
22. gr., að víkja frá útboði, sbr. þó 2. mgr. 

Ef tilboð eru óhæfilega há eða að öðru leyti ekki aðsengileg, skal verkinu ráð- 
stafað á grundvelli fasts samningsverðs eða eftir reikningi. 

Útboðslýsingar, verklýsingar og verksamningar skulu vera í samræmi við áætlun 
skv. 9. gr. 

14. gr. 
Innkaupastofnun ríkisins annast útboð verka svo og reikningshald og greiðslur 

vegna verka. Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins, sbr. 23. gr., undirbýr 

samningsgerð við verktaka. 

Þegar um er að ræða sameiginlega framkvæmd ríkis og sveitarfélags, annast 
sveitarfélag útboð, undirbúning samninssgerðar við verktaka og reikningshald og 
greiðslur vegna verksins, nema öðruvísi um semjist eða fjármálaráðherra ákveði 
annað. 

Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir getur áskilið, að sveitarfélag, er sér 
um útboð vegna framkvæmdar, skuli fá samþykki Innkaupastofnunar ríkisins á út- 
boðslýsingu, áður en útboð fer fram. 

Þegar framlög til sameiginlegra framkvæmda ríkis og sveitarfélags ern miðuð 
við ákveðið einingarverð, sbr. TI. kafla laga nr. 49/1967, um skólakostnað, annast 
sveitarfélag úthoð og verklega framkvæmd, nema öðruvísi um semjist.
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15. gr. 

Framkvæmdadeild gerir tillögur til aðila um það, hverju þeirra tilboða, sem bor- 

izt hafa, skuli tekið eða hvort öllum skuli hafnað, en þá koma til ákvæði 2. 

mgr. 13. gr. 

16. gr. 

Samningur við verktaka skal undirritaður af hlutaðeigandi ráðuneyti. Þegar 

um er að ræða sameiginlega framkvæmd ríkis og sveitarfélags eða annars eignar- 
aðila, skal samningur undirritaður af báðum eða öllum aðilum, nema öðruvísi 

um semjist, sbr. þó 4. mgr. 14. gr. 

17. gr. 
Við hvert verk skal framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins ráða einn 

eða fleiri sérfróða eftirlitsmenn eftir þörfum, er hafi eftirlit með framkvæmd verk- 

samnings. Eftirlitsmenn skulu samþykktir af eignaraðila eða eignaraðilum sameigin- 

lega, ef um fleiri er að ræða. Í sérstöku erindisbréfi skal kveða á um störf og vald- 
svið eftirlitsmanna. Skýrslur eftirlitsmanna ber að senda öllum aðilum að fram- 

kvæmdum og ríkisendurskoðun. Framkvæmdadeildin ber ábyrgð á störfum eftirlits- 

manna gagnvart eignaraðilum. 

18. gr. 
Allur kostnaður vegna starfa eftirlitsmanns telst til stofnkostnaðar opinberra 

framkvæmda. 

19. gr. 
Nú raskast kostnaðar- eða tímaáætlun verks vegna verðlagsbreytinga eða af 

tæknilegum orsökum, og skal þá hlutaðeigandi ráðuneyti svo fljótt sem auðið er 
gera tillögur til fjármálaráðuneytisins um breytta greiðsluáætlun. Samþykki fjár- 
málaráðuneytið hina breyttu greiðsluáætlun, skal miða við hana í frumvarpi til 
fjárlaga næsta árs. Sé um að ræða sameiginlega framkvæmd ríkis og annars aðila, 

komi einnig til samþykki þess aðila á breyttri greiðsluáætlun. 

V. KAFLI 

Skilamat. 

20. gr. 
Að lokinni verklegri framkvæmd og úttekt skal fara fram skilamat. Í matinu 

skal gerð grein fyrir því, hvernig framkvæmd hefur tekizt miðað við áætlun. Enn 
fremur skal þar gerður samanburður við hliðstæðar framkvæmdir, sem þegar hafa 

verið metnar. 
Ríkisendurskoðun setur nánari reglur um fyrirkomulag skilamats og sér um 

það, að greinargerðir um skilamat séu lagðar fyrir fjárveilinganefnd Alþingis, sam- 
starfsnefnd um opinberar framkvæmdir og eignaraðila. 

VI. KAFLI 

Yfirstjórn opinberra framkvæmda. 

21. gr. 
Fjármálaráðuneytið, fjárlaga- og hagsýslustofnun, fer með fjármálalega yfir- 

stjórn opinberra framkvæmda, þ. e. frumathugunar, sbr. 3—5. gr., og áætlunargerðar, 
sbr. 6—10. gr. Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins fer með yfirstjórn 
verklegrar framkvæmdar, sbr. 11.—19. gr., og ríkisendurskoðun fer með yfirstjórn 
skilamats, sbr. 20. gr. 
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Sveitarfélög eða aðrir eignaraðilar fara með stjórn þeirra þátta, sem ræddir 
eru í Á., 6. og 14. gr., eftir því sem þar segir nánar. 

Heimilt er að fela einstökum ríkisslofnunum umsjón nánar skilgreindra flokka 
opinberra framkvæmda, enda hafi þessar stofnanir aðstöðu til að annast þetta 
verkefni. 

Ríkissljórnin úrskurðar vafaatriði, sem snerta gildissvið og efni laganna. 

22. gr. 
Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir er fjármálaráðuneytinu til ráðu- 

neytis um fjármálalega framkvæmd laga þessara, sbr. 1— Ii. kafla. Í nefndinni eiga 
sæti ð menn: Formaður fjárveitinganefndar Alþingis eða sérstaklega tilnefndur full- 
trúi nefndarinnar, forstöðumaður framkvæmdadeildar Innkaupastofnunar ríkisins og 
hagsýslustjóri ríkisins, sem er formaður nefndarinnar. Hlutaðeigandi ráðuneyti hafa 
rétt til að eiga fulltrúa á fundum, þar sem fjallað er um mál, sem eru innan verksviðs 
þeirra. Þegar nefndin fjallar um sameiginlegar framkvæmdir ríkis og sveitarfélags, 
á fulltrúi Sambands íslenzkra sveitarfélaga rétt á að sitja fundi hennar, nema sveitar- 
félag óski sjálft að tilnefna fulltrúa til fundarsetu. 

Nefndin hefur það hlutverk að leiða saman sjónarmið eignaraðila opinberrar 
framkvæmdar á undirbúnings- og framkvæmdastigi og rannsaka frumathugun og 
áætlunargerð, sem er undanfari verklegrar framkvæmdar. Nefndin fylgist að öðru 
leyti með framkvæmd hinnar fjármálalegu hliðar opinberrar framkvæmdar. 

Ef nefndin telur, að óþarfadráttur sé á afgreiðslu máls, sem sameignaraðili 
sendir hlutaðeigandi ráðuneyti, skal hún hlutast til um, að úr sé bætt. 

23. gr. 
Þegar eftir gildistöku laga þessara skal koma á fót framkvæmdadeild við Inn- 

kaupastofnun ríkisins. Framkvæmdadeildin fer með yfirstjórn verklegrar fram- 
kvæmdar, sbr. IV. kafla, nema til komi ákvæði 2. og 3. mgr. 21. gr. og hefur auk 
þess frumkvæði um stöðlun mannvirkja, eftir því sem við getur átt. Framkvæmda- 

deildin tekur við starfsemi byggingadeildar menntamálaráðuneytisins og bygginga- 
eftirlits við embætti húsameistara ríkisins. 

Heimilt er að fela framkvæmdadeild umsjón með viðhaldi mannvirkja, enda 
þótt áætlaður kostnaður sé undir þeim talnalegu mörkum, sem getið er í 1. gr. 

24. gr. 
Fjármálaráðherra getur sett reglugerð um framkvæmd laga þessara. 

25. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Um framkvæmdir, sem fé hefur verið veitt til í fjárlögum, en ekki eru hafnar 
við gildistöku laga þessara, skal farið að þessum lögum, enda sé að jafnaði ekki 
raskað þeim undirbúningi, sem unninn hefur verið. 

Um framkvæmdir, sem hafnar voru, en ólokið við setningu laganna, skal ákvæð- 
um þeirra beitt, eftir því sem við getur átt um framkvæmdirnar í heild og einstaka 
áfanga þeirra. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrst um sinn að hækka þau talnalegu mörk, sem 
sett eru um kostnað framkvæmda, sbr. 1. gr. hvort heldur er almennt eða fyrir 
einstakar tegundir framkvæmda.
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Við gildistöku laga þessara skal framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins 
skrá allar opinberar framkvæmdir, sem hafnar eru, en ekki er lokið eða ekki eru 

að fullu greiddar fyrir þann tíma. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Jónsson. 

12. maí 1970. . Nr. 64. 

LÖG 

um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og ísvarinnar síldar 

af fjarlægum miðum sumurin 1969 og 1970. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Stofna skal sjóð, er nefnist Flutningasjóður síldveiða. Sjávarúlvegsmálaráðherra 

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 sjálfskuldarábyrgð 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 sumurin 1969 og 1970. Er henni heimilt að taka á leigu allt að fimm 
flutningaskip í þessu skyni og gera aðrar ráðstafanir, er nauðsynlegar teljast til að 
tryggja flutningana, þ. á m. að ráða nauðsynlegt starfsfólk vegna flutninganna, svo 
og til að veita söluleyfi á fersksíld 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. 

3. gr. 
Tekjur Flutningasjóðs eru gjald, að fjárhæð kr. 100.00 á tunnu, er greiða skal af 

útflutningsandvirði hverrar tunnu saltaðrar síldar, sem unnin er úr sild veiddri á 

Norður-, Norðaustur- og Austurmiðunum á árunum 1969 og 1970. Sé síldin notuð til
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niðurlagningar eða flökunar til útflutnings, greiðist tilsvarandi gjald. Gjaldið er 
miðað við heiltunnu. Skal Síldarútvegsnefnd draga gjald þetta frá útflutningsand- 
virði hverrar útfluttrar tunnu, áður en kemur til greiðslu andvirðisins til síldarsalt- 
enda, 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 útgjalda samkvæmt 1. og 2. gr. og 
endurgreiðslu lána ásamt vöxtum samkvæmt 1. gr. 

Verðlagsráð sjávarútvegsins skal, við ákvörðun fersksildarverðs sumurin 1969 og 
1970, 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, eltir 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 1971, 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 síld 
veiddri á Norður-, Norðaustur- og Austurmiðunum á árinu 1971. 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 safnazt hafa. Verðlagsráð 
sjávarútvegsins skal taka fullt tillit til þessa mismunar (skuldar), ef til kemur, við 
verðákvörðun sumarsíldar til söltunar vorið 1971, 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 í Reykjavík, 12. mai 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 75 1962, um Stofnlánadeild landbúnaðarins, 

landnám, ræktun og byggingar í sveitum. 

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

þykki mínu: 

. 1. gr. 
Á árinu 1970 er ríkisstjórninni heimilt að lækka framlag á fjárlögum til land- 

náms vegna nýbýla skv. 27. gr. laga nr. 75/1962 úr 95 milljónum kr. í 35 milljónir 
króna og til íbúðarhúsa á nýbýlum skv. 48. gr. laga nr. 75/1962 úr 2.4 milljónum 

króna í 0.9 millj. kr. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L.S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

12. maí 1970. . Nr. 66. 
LOG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Gísla Jónssyni, bónda á Engi- 

mýri, eyðijörðina Fagranes í Öxnadalshreppi. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Gísla Jónssyni, bónda á Engimýri, eyðijörð- 

ina Fagranes í Öxnadalshreppi, og er þar með niður fallin sú heimild til sölu jarðar- 
innar, sem getur í lögum nr. 54/1950. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

A 48
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Eystra-Stokkseyrarsel og hluta 

af Vestra-Stokkseyrarseli í Stokkseyrarhreppi. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að selja frú Önnu Valdimarsdóttur, Stekkum, Sand- 

víkurhreppi, jörðina Eysira-Stokkseyrarsel og þann hluta Vestra-Stokkseyrarsels, 
sem hún hefur nú til afnota. 

2. gr. 
Náist ekki samkomulag um kaupverð, skal það ákveðið af þremur mönnum, sem 

sýslumaður Árnessýslu dómkveður. 

3. gr. 
Þurfi ríkið eða ríkisstofnanir á lóð eða landspildu að halda úr hinum seldu jörð- 

um, á það rétt á að fá hana keypta við sama verði hlutfallslega eins og Önnu var 
gert að greiða fyrir jarðirnar. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. mai 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 68. . 12. maí 1970. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 74 28. maí 1969, um breyting á lögum nr. 77 
28. apríl 1962, um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 17. gr. laga nr. 77/1962, eins og hún er ákveðin í 3. gr. laga nr. 74/1969, 

bætist tvær nýjar mgr., sem verða 2.—3. mer., svo hljóðandi: 
Áhafnadeild aflatryggingasjóðs skal greiða eigendum fiskibáta með þilfari, sem 

ekki hafa lögskráningarskyldu, hluta af fæðiskostnaði sjómanna þeirra báta: 85 
krónur á úthaldsdag og áhafnarmann. Skilyrði fyrir greiðslu þessari er, að eigendur 
viðkomandi báta fullnægi reglum áhafnadeildar aflatryggingasjóðs, sem deildin setur 
fyrir greiðslu hluta fæðiskostnaðar á þessari bátastærð, áhafnir bátanna hafi fulla
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atvinnu af þessum störfum eigi skemmri tíma en fimm mánuði á ári og eigendur 

þessara báta tryggi áhafnir sínar sömu slysatryggingum svo og lif- og örorkutrygg- 

ingum sem samið er um í heildarkjarasamningum sjómanna og útvegsmanna. 

Fjárhæðir þær, sem fram koma í a- og b-lið 1. mgr. og í 2. mgr., skulu breytast 

í samræmi við fæðislið framfærsluvísitölu frá 1. janúar 1970. 

2. gr. 

18. gr. laga nr. 77/1962, eins og hún er ákveðin í 3. gr. laga nr. 74/1969, 

orðist svo: 
Greiðslur úr áhafnadeild aflatryggingasjóðs skulu inntar af hendi eigi síðar en 

einum mánuði eftir lok hvers kauptryggingartímabils, eins og þau eru ákveðin í 

heildarkjarasamningum sjómanna og útvegsmanna. 

3. gr. 
Á eftir 1. málslið 19. gr. laga nr. 77/1962, eins og hún er ákveðin í 3. gr. laga 

nr. 74/1969, komi nýr málsliður, svo hljóðandi: 

Á bátum, sem eigi hafa lögskráningarskyldu, skal trúnaðarmaður Fiskifélags 

Íslands staðfesta úthaldsdagafjölda og áhafnarstærð. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og ná til úthalds fiskibáta frá og með 19. febrúar 

1969. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Eggert G. Þorsteinsson. 

12. maí 1970. R Nr. 69. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 51 frá 10. júní 1964, um tekjustofna sveitarfélaga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 14. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Ákvæði 50. gr. laga þessara um gagnkvæma ábyrgð hjóna skulu gilda um inn- 

heimtu aðstöðugjalds. 

2. gr. 
15. gr. laganna, e-liður orðist svo: 
Að greiða 1% af árlegum tekjum sjóðsins til Sambands íslenzkra sveitarfélaga 

vegna starfsemi sambandsins og styrkja að öðru leyti eftir ákvörðun ráðherra til- 

raunir til að koma á betra skipulagi og meira samræmi í framkvæmdir sveitar- 

félaga og samstarf þeirra.
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3. gr. 
Við 15. gr. laganna bætist nýr stafliður, f, svo hljóðandi: 
Að greiða sérstakt framlag þeim sveitarfélögum, þar sem íbúum hefur fækkað 

næstliðið ár, sbr. 20. gr. 5. mgr. 

4. gr. 
4. mgr. 20. gr. laganna orðist svo: 
Áður en úthlutað er framlagi Jöfnunarsjóðs til sveitarfélaganna, skal draga frá 

úthlutunarfénu 4% af tekjum sjóðsins til þess að mæta þörfum sveitarfélaganna 
samkvæmt 15. gr. laga þessara. 

5. gr. 
Við 20. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Nú hefur fólksfækkun orðið í sveitarfélagi næstliðið ár, og skal þá viðkomandi 

sveitarfélag fá sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði, sbr. 15. gr. f-lið, enda sendi sveitar- 
stjórn sjóðnum kröfu um það fyrir 15. júlí ár hvert. Framlagið skal vera meðal- 
útsvar á íbúa í viðkomandi sveitarfélagi næstliðið ár margfaldað með íbúafækkunar- 
tölunni. 

6. gr. 
30. gr., d-liður orðist svo: 
Þó skal skipta útsvari milli sveitarfélaga, ef útsvarsgjaldandi rekur atvinnustöð 

utan lögheimilissveitar o. s. frv. 

7. gr. 
30. gr., e-liður orðist svo: 
Sveitarfélag, þar sem útsvar er á lagt, hlýtur aldrei minna en M, hluta af út- 

svari, sem skipt er skv. d-lið 2, og eigi verður útsvari þá skipt, nema í hlut þess 
sveitarfélags, sem skiptikröfu gerir, komi a. m. k. kr. 75 000; þó má fjárhæðin 
lægri vera, ef hún eigi að síður nemur a. m. k. 5% af heildarúisvörum þess sveitar- 
félags, er kröfuna gerir. 

Tekjuútsvari aðila, sem jafnframt greiðir landsútsvar, skal ekki skipt. 

8. gr. 
Á eftir 1. mgr. 61. gr. laganna, sbr. 5. gr. laga nr. 67/1965, komi ný málsgrein, 

svo hljóðandi: 
Nú telur ríkisskattstjóri, að lokinni rannsókn samkvæmt 3. mgr. 37. gr. og 2. og 

3. mgr. 42. gr. laga nr. 90/1965, um tekjuskatt og eignarskatt, ástæðu til að breyta 
gjöldum, sem á eru lögð samkvæmt lögum þessum, og gelur hann þá lagt málið fyrir 
ríkisskattanefnd, sem ákveða má gjaldþegni gjöld að nýju, þó eigi lengra aftur í tím- 
ann en 6 ár. Ætíð skal ríkisskattanefnd gefa gjaldþegni og álagningaraðila kost á 
að koma athugasemdum sínum að, áður en gjöld eru ákveðin samkvæmt þessari 
málsgrein. Gjalddagi gjalda samkvæmt þessari málsgrein er viku eftir að gjaldanda 
var tilkynnt um álagninguna. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Emil Jónsson.
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LÖG 
um sameiningu sveitarfélaga. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

Félagsmálaráðuneytið skal í samráði við Samband íslenzkra sveitarfélaga stuðla 

að eflingu sveitarfélaganna með því að koma á sameiningu tveggja eða fleiri sveitar- 

félaga Í eitt sveitarfélag, samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum þessum. 

2. gr. 

Félagsmálaráðuneytið annast framkvæmd laga þessara í samráði við Sam- 

band íslenzkra sveitarfélaga og hlutaðeisandi sveitarstjórnir. 

Sérstök áherzla skal lögð á eftirfarandi: 

a. að eiga frumkvæði að því, að athuguð verði skilyrði fyrir sameiningu einstakra 

sveitarfélaga um allt land. 

b. að afla upplýsinga eftir föngum um allt það, sem máli skiptir í sambandi við 

sameiningu sveitarfélaga. 

c. að vera samstarfsnefndum, sbr. 3. gr., til ráðuneytis og aðstoðar við störf þeirra. 

d. að annast fyrirgreiðslu við stjórnvöld um þau mál, sem varða sameininguna. 

e. að vera sveitarstjórnum til aðstoðar við ákvörðun þeirra atvika, sem um ræðir 

í 5. gr. 

3. gr. 

Þegar tvær eða fleiri sveitarstjórnir hafa ákveðið að rannsaka möguleika á sam- 

einingu, skulu þær kjósa samstarfsnefnd til bess að annast rannsóknina. Sæti í sam- 

starfsnefnd eisa fulltrúar, sem hver sveitarstjórn kýs, sem hlut á að máli. Nefndin 

kýs formann úr sínum hópi. 

Samstarfsnefndir skulu haga störfum sínum í samráði við ráðuneytið, enda skal 

það láta þeim í té hvers konar aðstoð, sem það telur horfa til frekari sameiningar. 

A5 lokinni rannsókn þessari skal samstarfsnefnd skila áliti til hlutaðeigandi 

sveitarstjórna. 

4. gr. 

Félagsmálaráðuneytið getur af sjálfsdáðum gert tillögu um sameiningu til- 

greindra sveitarfélaga, og er þá sveitarstjórnum þeim, sem hlut eiga að máli, skylt 

að kjósa samstarfsnefndir, sbr. 3. gr. og fela þeim að rannsaka möguleika á sam- 

einingunni. 
Ákvæði 3. gr. gilda um slíkar nefndir. 

5. gr. 

Þegar samstarfsnefnd hefur skilað áliti sínu um sameiningu, skulu hlutaðeig- 

andi sveitarstjórnir ákveða, hvort og hvernig sameiningin skuli vera. Hafa skal tvær 

umræður í sveitarstjórn um málið samkvæmt 28. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 58/1961. 

Nú verður ágreiningur innan sveilarstjórnar um afgreiðslu málsins, og er þá 

sveitarstjórn heimilt að láta fara fram atkvæðagreiðslu innan sveitarfélagsins um 

sameininguna. Sveitarstjórn ákveður, hvenær atkvæðagreiðsla skuli fara fram. Félags- 

málaráðuneytinu er og heimilt að ákveða, að fram skuli fara atkvæðagreiðsla um 

sameiningu í sveitarfélagi, ef sveitarstjórn þess hefur fellt ályktun um sameiningu,
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og ákveður það þá jafnframt, hvenær atkvæðagreiðsla skuli fara fram. Sveitar- 
stjórn lætur gera atkvæðaseðil til afnota við atkvæðagreiðsluna í samráði við ráðu- 
neytið. Um atkvæðagreiðslur, samkvæmt þessari málsgrein, fer eftir því, sem við 
getur átt, samkvæmt lögum nr. 5 frá 1969, um sveitarstjórnarkosningar. Ef meiri 
hluti atkvæðisbærra íbúa sveitarfélags hefur synjað sameiningu við slíka atkvæða- 
greiðslu, verður það sveitarfélag ekki sameinað öðrum sveitarfélögum að svo 
stöddu. 

Hafi sameiningin hlotið samþykki, annaðhvort með eða án atkvæðagreiðslu, 
skulu sveitarstjórnir þær, sem hlut eiga að máli, ákveða um gildistöku sameiningar, 
fjárhagsmálefni sveitarfélaganna og önnur atriði, sem um ræðir í 9. gr. laga þessara. 

Ályktanir samkvæmt grein þessari skulu sendar ráðuneytinu til frekari fyrir- 
greiðslu. 

6. gr. 
Þegar ráðuneytinu hafa borizt ályktanir sveitarstjórna, sbr. 5. gr., skal leitað 

álits hlutaðeigandi sýslunefnda eða sýslumanna fyrir þeirra hönd um málið. Rétt 
er að ákveða hæfilegan frest til þess að skila áliti. 

7. gr. 
Þegar félagsmálaráðuneytinu hafa borizt sambykktir sveitarstjórna um samein- 

ingu, sbr. 5. gr., ásamt álitsgerðum og tillögum, sbr. 6. gr, getur það ákveðið, að sam- 
eining skuli fram fara. 

Ráðuneytinu er heimilt að skipta hreppi, ef slík skipting telst nauðsynleg, til 
Þess að sameining á hluta eða hlutum úr hreppnum við nágrannasveitarfélag eða 
nágrannasveitarfélög geti orðið með þeim hætti, að hinn nýi hreppur eða hreppar 
fái eðlileg hreppamörk miðað við staðhætti. Slík hreppsskipting getur þó ekki farið 
fram, nema hlutaðeigandi hreppsnefnd samþykki hana. Leita skal umsagnar 
sýslunefndar um skiptinguna, áður en hún verður framkvæmd. 

Samþykki dómsmálaráðuneytisins þarf til þess að sameina sveitarfélög, eða 
hluta af sveitarfélögum, sem eru sitt í hvoru lögsagnarumdæmi. Samþykki Alþingis 
þarf til þess að sameina sveitarfélög, eða hluta af sveitarfélögum, sem eru sitt í 
hvoru kjördæmi. 

Félagsmálaráðuneytið hlutast til um, að samþykktir og reglugerðir, sem gilda í 
Þeim sveitarfélögum, sem sameina skal, verði endurskoðaðar og samræmdar og út 
gefnar nýjar samþykktir og reglugerðir, sem gilda í hinu nýja sveitarfélagi. 

8. gr. 
Þegar ráðuneytið hefur staðfest sameiningu sveitarfélaga samkvæmt 7. gr., skal 

Það gefa út tilkynningu um sameininguna, sem birta skal í B-deild Stjórnartíðinda. 
Þar skal greint frá nafni hins nýja sveitarfélags, hvaða sveitarfélög hafi verið sam- 
einuð, frá hvaða tíma sameiningin gangi í gildi, tölu sveitarstjórnarmanna svo og, 
hvort kosning samkvæmt 9. gr. skuli fram fara og hvenær. 

9. gr. 
Þegar tvö eða fleiri sveitarfélög hafa verið sameinuð í eitt, getur ráðherra 

ákveðið, að sveitarstjórnarmenn verði fleiri í sveitarstjórn hins nýja sveitarfélags 
en ráð er fyrir gert um tölu sveitarstjórnarmanna í 13. og 14. gr. sveitarstjórnar- 
laga, nr. 58/1961, ef þess er óskað af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga, sem sam- 
einuð eru. Samkvæmt ósk sömu aðila getur ráðherra og ákveðið, að kosningar skuli 
fara fram til hinnar nýju sveitarstjórnar þegar við sameiningu svo og kjördag slíkra 
aukakosninga. Kjörtími er þá til næstu almennra sveitarstjórnakosninga.
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10. gr. 

Hreppsnefndir, sem skipaðar eru níu hreppsnefndarmönnum eða fleirum, geta 

ákveðið að setja fastar nefndir til að fara með einstök hreppsmál og hreppsráð, er 

hafi með höndum framkvæmd tiltekinna málefna hreppsins ásamt sveitarstjóra. 

Um slíkar nefndir og hreppsráð gilda ákvæði 3637. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 

58/1961, eftir því, sem við á. 

Heimilt er hreppsnefndum, sbr. Í. mgr., að setja samþykktir um stjórn hrepps- 

mála, sbr. 38. gr. laga nr. 58/1961, og gilda þá ákvæði þeirrar greinar eftir því, sem 

við á. 

11. gr. 

Ráðuneytið getur ákveðið, að Jöfnunarsjóður veiti fjárhagslega aðstoð til þess 

að greiða fyrir sameiningu hreppa umfram þá aðstoð vegna skuldabyrða, sem heim- 

iluð er í 2. mgr. 5. gr. laga nr. 51/1964, þegar sveitarfélög, sem hlut eiga að máli, 

eiga við óvenjulega erfiðleika að stríða vegna framfærsluþunga eða annarra hlið- 

stæðra verkefna. 
12. gr. 

Þegar hreppar, sem eru í dreifbýli, verða sameinaðir kaupstað eða kauptúni, er 

sveitarstjórn hinna sameinuðu sveitarfélaga heimilt að ákveða um tiltekinn tíma, þó 

ekki lengur en 10 ár frá sameiningu: 

1. að innheimta skuli fasteignaskatt, sbr. 5. gr. laga nr. 51/1964, með allt að 400% 

álagi. Ákvæði þetta gildir þó ekki um bújarðir með tilhevrandi jarðarhúsum. 

9. að útsvör, sem lögð eru á gjaldendur, sem eiga lögheimili á bújörðum og hafa 

meiri hluta tekna sinna af landbúnaðarstörfum þar, verði lægri en annarra 

gjaldenda, þannig að frávik frá útsvarsstiga verði hagstæðara fyrir þá. 

13. gr. 

Ráðherra er heimilt að sameina hrepp nágrannasveitarfélagi að fenginni já- 

kvæðri umsögn viðkomandi sýslunefndar og/eða bæjarstjórnar, ef íbúatala hrepps- 

ins er lægri en 30. 

Til þess að koma í veg fyrir, að sveitarfélag, sem til verður samkvæmt Í. mgr. 

greinar þessarar, búi við óeðlilega mikla fjárhagsbyrði vegna sameiningarinnar, 

getur ráðherra veitt sveitarfélaginu árlegan styrk úr Jöfnunarsjóði í allt að fimm ár. 

Birta skal tilkynningu um sameiningu samkvæmt grein þessari á sama hátt og 

fyrir er mælt í 8. gr. 

14. gr. 

Kostnaður við störf samstarfsnefnda greiðist af hlutaðeigandi sveitarfélögum 

í réttu hlutfalli við íbúatölu þeirra. 

15. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Samstarfsnefndir þær, sem eru starfandi, skulu starfa áfram eftir gildistöku 

laga þessara, þar til þær hafa lokið störfum, eða hlutaðeigandi sveitarstjórnir 

hafa kosið nýjar samstarfsnefndir, samkvæmt lögum þessum. 

Gjört í Reykjavik, 12. mai 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. SJ) 

Emil Jónsson.
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LÖG 
um Alþýðubankann h.f. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 
Heimilt er að stofna hlutafélag, sem heiti Alþýðubankinn h.f. Hlutverk félags- 

ins skal vera að starfrækja banka, er hafi það að markmiði að efla atvinnuþróun 
og treysta atvinnuöðryggi launafólks, svo og að styðja menningarlega og félagslega 
starfsemi verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi. 

2. gr. 
Hlutafé félagsins skal nema eigi minna en 40 milljónum króna. Alþýðusam- 

band Íslands og verkalýðsfélög innan þess skulu safna innan sinna vébanda og leggja 
fram hlutafé að fjárhæð 40 milljónir króna. 

Ábyrgðarmenn Sparisjóðs alþýðu skulu hafa rétt til að skrifa sig fyrir hlutum 
í félaginu, er nemi allt að tífaldri fjárhæð núverandi hluta þeirra í heildarábyrgðarfé 
Sparisjóðs alþýðu. Þessi réttur gildir í sex mánuði frá því að ábyrgðarmenn hafa 
með fundarsamþykkt ákveðið að leggja niður sparisjóðinn með þeim hætti, er segir 
í 4. gr. 

Innan níu mánaða frá því að lög þessi öðlast gildi skal boðað til stofnfundar 
hlutafélagsins. 

3. gr. 
Heimili og varnarþing Alþýðubankans h.f. er í Reykjavík. Stjórn félagsins er 

heimilt að ákveða, að bankinn hafi útibú og umboðsskrifstofur, sbr. þó 10. gr. laga 
nr. 10 frá 29. marz 1961, um Seðlabanka Íslands. 

4. gr. 
Alþýðubankinn h.f. skal taka við öllum eignum, skuldum og ábyrgðum Spari- 

sjóðs alþýðu og starfsemi hans og koma að öllu leyti í hans stað, enda samþykki 
meiri hluti ábyrgðarmanna Sparisjóðs alþýðu þá vfirtöku. 

ð. Er. 
Stjórn félagsins (bankaráð) skal kosin á aðalfundi ár hvert. Skal hún skipuð 

fimm aðalmönnum og jafnmörgum til vara, er kosnir skulu á sama hátt. 

6. gr. 
Stjórn félagsins ræður bankastjóra, einn eða fleiri, ákveður ráðningarkjör og 

setur bankastjóra erindisbréf. 

7. gr. 
Á stofnfundi félagsins skal setja því samþykktir. Þá skal og setja reglugerð 

um starfsemi bankans. Í samþykktum og reglugerð skal setja nánari ákvæði um fé- 
lagið og bankann. Skulu þar á meðal vera ákvæði um aukningu hlutafjár, aðilaskipti 
að hlutabréfum og endurskoðun á reikningum bankans (félagsins). Samþykktir og 
reglugerð bankans (félagsins) skulu vera háð staðfestingu viðskiptaráðherra.
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8. gr. 

Arð af hlutafé má því aðeins greiða, að innborgað hlutafé ásamt varasjóði 

nemi samtals 5% af samanlögðu innlánsfé í bankanum, bæði í hlaupareikningum 

og sparisjóði. Þegar því marki er náð, skal eigi heimilt að greiða hærri arð en sem 

nemur innlánsvöxtum af sparifé á almennum bókum, unz innborgað hlutafé ásamt 

varasjóði nemur 10% af innlánsfénu. 

9. gr. 
Bankanum skal heimilt í samræmi við tilgang sinn, sbr. Í. gr.: 

a) Að taka við innlögum með sparisjóðskjörum og í hlaupareikning. 
b) Að kaupa og selja víxla, tékka og aðrar ávísanir. 

c) Að veita lán gegn ábyrgð bæjar-, sýslu- og hreppsfélaga, að áskildu samþykki 

æðri stjórnvalda. 
d) Að veita lán gegn veði eða sjálfskuldarábyrgð. 
e) Að kaupa og selja skuldabréf ríkis, bæjar- eða sveitarfélaga eða önnur trygg 

auðseljanleg verðbréf. Hlutabréf má bankinn ekki kaupa eða selja nema Í um- 

boði annarra. 
f) Að annast öll önnur venjuleg bankastörf. 

10. gr. 

Bankinn skal eiga að minnsta kosti sem svarar 15% af innlánsfé með sparisjóðs- 

kjörum í tryggum og auðseljanlegum verðbréfum, svo sem ríkisskuldabréfum, banka- 

vaxtabréfum Landsbanka Íslands eða öðrum jafntryggum verðbréfum. Verðbréfa- 

eign þessi skal hækka upp í allt að 20%, ef viðskiptaráðherra, að fengnum tillögum 

stjórnar bankans (bankaráðs), telur þess þörf. Í stað verðbréfa má koma inneign 

í Seðlabankanum. 

11. gr. 
Bankinn skal njóta sömu réttinda og Landsbanka Íslands eru veitt í 18., 19., 

21. og 23. gr. laga nr. 11 frá 29. marz 1961. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Gylfi Þ. Gíslason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 82 frá 29. des. 1967, um Bjargráðasjóð Íslands. 

Forseti ÍstanDs 

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

1. gr. 
Aftan við 12. gr. laganna bætist nýr stafliður, svo hljóðandi: 

d. vegna uppskerubrests á kartöflum samkvæmt reglum, sem Bjargráðastjórn 
setur. 

SJ
 

gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 30. apríl 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 4 28. febrúar 1966, um útflutningsgjald 

af sjávarafurðum. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Sjávarútvegsráðherra hefur ljáð mér, að vegna erfiðs fjárhags 

Tryggingasjóðs fiskiskipa beri brýna nauðsyn til að auka tekjur sjóðsins. 
Frá upphafi hefur verið gert ráð fyrir því, að tekjur sjóðsins nægðu fyrir 
útgjöldum hans, en vegna undanfarinna erfiðleika í sjávarútvegi, einkum 
síldarútvegi, hefur hann þegar safnað miklum skuldum enda er halli fyrir- 
sjáanlegur að óbreyttu. Bætt afkoma sjávarútvegsins gerir kleift að bæta 
úr þessu og hækka útflutningsgjöld, einkum magngjöld, og þarf Verðlags- 
ráð sjávarútvegsins að sera ráð fyrir þessari hækkun við ákvörðun lágsmarks- 
verðs ferskfisks, er gildi frá 1. júní til 31. desember 1970. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
2. gr. laga nr. 4 28. febrúar 1966, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, orðist svo: 
Útflutningsgjald af sjávarafurðum samkvæmt lögum þessum greiðist sem hér 

segir: 
1. 

ho
 

6. 

Kr. 1500.00 á hvert útflutt tonn greiðist af freðfiskflökum, frystum hrognum, 
verkuðum saltfiski, verkuðum og óverkuðum saltfiskflökum, óverkuðum söltuð- 
um smáfiski, söltuðum þunnildum, söltuðum hrognum, saltbitum, söltuðum og 
frystum gellum, skreið, hertum þorskhausum, skelfiski og niðursoðnum og 
niðurlögðum sjávarafurðum. 

Nemi gjald samkvæmt þessum tölulið meiru en svarar 4%% af fob-verðmæti 
útfluttrar sjávarvöru, er heimilt að fella niður þann hluta gjaldsins, sem er um- 
fram þetta mark. 
3% gjald af fob-verðmæti greiðist af heilfrystum fiski, frystum fiskúrgansi, 
frystum humar, frystri rækju, frystri loðnu, loðnumjöli, loðnulýsi og hertum 
sjávardýraolíum. Frá 1. janúar 1971 skal gjald samkvæmt þessum tölulið vera 
4% af fob-verðmæti afurðanna. 
5% gjald af fob-verðmæti greiðist af hvalafurðum, öðrum en niðursoðnum eða 
niðurlögðum. 
6% gjald af fob-verðmæti greiðist af fiskimjöli, karfamjöli, humarmjöli, rækju- 
mjöl, lifrarmjöli, þorskalýsi, karfalýsi, heilfrystri síld, frystum síldarflökum 
og öðrum þeim sjávarafurðum, sem ekki eru sérstaklega taldar í þessari grein. 
7% gjald af fob-verðmæti greiðist af óverkuðum saltfiski, öðrum en smáfiski, 
og nýjum og ísvörðum fiski. 

Þó getur sjávarútvegsráðuneytið ákveðið, að útflutningsgjald af nýrri og 
ísaðri síld skuli vera allt að því eins hátt og greitt mundi við sams konar verkun 
hennar hér á landi og hún fer til erlendis, sbr. 4. og 6. tl. þessarar greinar. 
8% gjald af fob-verðmæti greiðist af síldarmjöli, síldarsoðkjarna, síldarlýsi og 
saltsíld. Heimilt er frá 1. janúar 1971 að draga frá fob-verðmæti saltsíldar vegna 

umbúðakostnaðar kr. 300.00 fyrir hvert 100 kg innihalds. 
A4g 
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7. Útflutningsgjald greiðist ekki af selafurðum. 
Niðurlagðar vörur, sbr. 1. tl. 1. mgr. skulu teljast vörur, sem lagðar eru niður 

tilbúnar til neyzlu og hafa innihald 10 kg nettó eða minna. Þó skulu vörur taldar 

niðurlagðar, sem lagðar eru fullverkaðar niður í stærri ílát, ef útflytjandi sannar, 
að hráefnisverðmæti hinnar útfluttu vöru sé minna en % hluti útflutningsverð- 

mætisins. 

Þegar íslenzk fiskiskip selja gjaldskyldar sjávarafurðir í erlendri höfn, nyjar 
eða unnar, hvort heldur er af eigin afla eða annarra skipa, skulu ofangreind gjöld 
af verðmæti reiknast af heildarsöluverðmæti í erlendri höfn (brúttósöluverðmæti) 
að frádregnum tollum og öðrum kostnaði við löndun og sölu eftir nánari reglum, 
sem sjávarútvegsráðuneytið setur. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld 10. gr. laga nr. 79 31. 

desember 1968, um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenzkrar 
krónu. 

Gjört að Bessastöðum, 1. júní 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Eggert G. Þorsteinsson. 

Nr. 74. 1. júní 1970. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
um breyting á lögum nr. 74 28. maí 1969, um breyting á lögum nr. 77 28. apríl 

1962, um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Sjávarútvegsráðherra hefur tjáð mér, að vegna erfiðs fjárhags 
áhafnadeildar Aflatryggingasjóðs sjávarútvegsins beri brýna nauðsyn til að 
auka tekjur deildarinnar. Gert hefur verið ráð fyrir því, að tekjur deildar- 
innar nægðu fyrir útgjöldum hennar, en vegna undanfarinna erfiðleika í 
sjávarútvegi og nýrra kvaða, er á deildina hafa verið lagðar hefur hún þegar 
safnað skuldum enda er halli fyrirsjáanlegur að óbreyttu. Bætt afkoma 
sjávarútvegsins gerir kleift að bæta úr þessu og þarf Verðlagsráð sjávar- 
útvegsins að gera ráð fyrir þessari hækkun við ákvörðun lágmarksverðs 
ferskfisks, er gildi frá 1. júní til 31. desember 1970. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 
Í stað „1%“ í 3. gr. laga nr. 74 28. maí 1969 um breyting á lögum nr. 77 28. 

apríl 1962, um aflatryggingasjóð sjávarútvegsins, sbr. 16. gr. þeirra laga, komi: 1.5%. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 1. júní 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Eggert G. Þorsteinsson. 
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um stöðvun verkfalls stýrimanna, vélstjóra, loftskeytamanna 

og bryta á íslenzkum farskipum. 

ForseTi ÍsLANnDs 
gjörir kunnugt: Samgönguráðherra hefur tjáð mér, að verkfall hafi staðið yfir 

hjá félögum í Stýrimannafélagi Íslands, Vélstjórafélagi Íslands, Félagi 
íslenzkra loftskeytamanna og Félagi bryta, frá 21. þ. m. Hafi sáttatilraunir 
ekki borið árangur og engar horfur séu á lausn deilunnar í bráð. Verkfall 
þetta hafi valdið stöðvun farskipa landsmanna og margvíslegum truflun- 
um og erfiðleikum og sé nú svo komið, að erfitt sé með geymslu frystra 
fiskafurða, því frystigeymslur séu að fyllast og aðkallandi að geta rýmt 
þar til með útflutningi afurðanna. Einnig sé þegar orðinn skortur á olíu 
og benzíni, svo og ýmsum hráefnum til iðnaðar og þannig fyrirsjáanles 
alger stöðvun helztu atvinnugreina landsmanna. 

Því telji ríkisstjórnin, að brýna nauðsyn beri til að koma í veg fyrir 
frekari stöðvun á rekstri farskipanna. 

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

skrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Hæstiréttur tilnefnir þrjá menn í gerðardóm, sem ákveði fyrir Í. september 

1970, kaup og kjör stýrimanna, vélstjóra, loftskeytamanna og bryta á íslenzkum 

farskipum. 
Hæstiréttur kveður á um, hver hinna þriggja gerðardómsmanna skuli vera 

formaður dómsins. 
Gerðardómurinn setur sér starfsreglur, aflar sér af sjálfsdáðum nauðsynlegra 

gagna, og er rétt að krefjast skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstökum 
mönnum og embættismönnum. 

2. gr. 
Gerðardómurinn skal við ákvörðun kaups og kjara stýrimanna, vélstjóra, loft- 

skeytamanna og bryta í meginatriðum miða við eftirfarandi: 

a. Kjarasamninga stýrimanna, vélstjóra, loftskeytamanna og bryta, frá 22. maí 

1969. 
b. Launa- og kjarabreytingar, sem samið hefur verið um milli fulltrúa vinnuveit- 

enda og stéttarfélaga í júní 1970. 
c. Gildandi kjarasamninga sambærilegra starfshópa, sem vinna í landi. 
d. Þau kjaraatriði, sem samkomulag hefur orðið um á sáttastigi málsins milli 

fulltrúa nefndra stétta og eigenda farskipa, skuli tekin til greina í úrskurði 
gerðardómsins. 
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8. gr. 
Verkföll, þar á meðal samúðarverkföll í því skyni að knýja fram aðra skipan 

kjaramála, sem lög þessi taka til, eru óheimil, þar á meðal framhald verkfalla 
Stýrimannafélags Íslands, Vélstjórafélags Íslands, Félags íslenzkra loftskeyta- 
manna og Félags bryta, sem hófst 21. júní 1970. 

4. gr. 
Ákvarðanir gerðardóms, samkvæmt 1. sr., skulu að því er varðar greiðslur 

farskipaeigenda til félaga í þeim starfsmannafélögum, sem um ræðir í 3. gr., gilda 
frá gildistöku laga þessara. 

Að öðru leyti skulu samningar farskipaeigenda og nefndra starfsmannafélaga, 
dags. 22. mai 1969, að viðbættu 15% álagi á útborgað kaup, eins og það var 1. júní 
1970 og fullum vísitölubótum, gilda þar til gerðardómur fellur. 

5. gr. 
Laun gerðardómsmanna greiðist úr ríkissjóði, eftir ákvörðun ráðherra. 

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

brot sektum. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

8. gr. 
Lög þessi gilda til 31. desember 1970, nema nýir samningar hafi áður verið 

gerðir milli farskipaeigenda og Stýrimannafélags Íslands, Vélstjórafélags Íslands, 
Félags íslenzkra loftskeytamanna og Félags bryta. Úrskurður gerðardóms sam- 
kvæmt 1. gr. gildir til sama tíma. 

Eftir 30. nóvember 1970 er úrskurður gerðardóms uppsegjanlegur af hvorum 
aðila um sig, með eins mánaðar fyrirvara, miðað við mánaðamót. 

Eftir 31. desember 1970 gildir úrskurður gerðardóms, meðan honum er ekki 
löglega sagt upp. 

Gjört í Reykjavík, 30. júní 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Ingólfur Jónsson. 
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LÖG 

um lax- og silungsveiði. 

ForseTi ÍsLaNnDs 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 64. gr. laga nr. 38 11. maí 1970, um breyting á 
lögum nr. 58 5. júní 1957, um lax- og silungsveiði, hef látið fella megin- 
mál hinna fyrrgreindu laga inn í lög nr. 53 5. júní 1957, og gef þau út svo 
breytt sem lög um lax- og silungsveiði. 

I. KAFLI 

Orðaskýringar. 

1. gr. 
Merking orða í þessum lögum er sem hér segir: 
Alifiskur: Fiskur, sem alinn er eða látinn ganga sjálfala í tjörnum eða ílátum. 
Almenningur í stöðuvatni: Sá hluti stöðuvatns, sem liggur fyrir utan 115 m 

breitt vatnsbelti (netlög) landareigna þeirra, sem að vatninu liggja. 
Á: Straumvatn frá ósasvæði til upptaka. 
Ál: Sá staður langs eftir vatni, stöðuvatni eða straumvatni, þar sem dýpi er 

mest milli grynninga eða sandeyra, sem eigi teljast bakkar. Nú eru fleiri álar en 
einn, og heitir sá höfuðáll, sem vatnsmestur er. 

Bakki: Fast takmark á farvegi straumvatns eða legi stöðuvatns, svo sem 
klettar, gróið land eða eyrar, sem vatn fellur eigi yfir í meðalvexti eða sjór um 

stórstraumsflæði. 
Dráttur: Staður í veiðivatni, þar sem ádráttarveiði verður við komið. 
Félagsveiði: Félagsskapur eigenda eða notenda veiðiréttar um sameiginlega 

hagnýtingu veiðihlunninda. 
Fiskeldi: Geymsla, fæðsla og gæzla alifisks. 
Fiskihverfi: Veiðivatn eða vötn, sem sami fiskstofn byggir og fer um fram 

og aftur, eða ætla má að sami fiskstofn byggi og fari um fram og aftur, þá er 
ræktaður hefur verið. 

Fiskrækt: Hvers konar aðgerðir, sem ætla má að skapi eða auki fiskmagn 
veiðivatns, sbr. 2. mgr. 44. gr. 

Fiskur: Lax (Salmo salar), silungur (S. trutta og S. alpinus) og regnbogasil- 
ungur (S. irideus) eða annar vatnafiskur, ef ræktaður verður. 

Fiskvegur: Hvers konar mannvirki, er gerir veiðivötn fiskgeng eða greiðir 

fiskför um þau. 
Föst veiðivél: Veiðitæki, sem fest er í vatni og fiskur getur ánetjazt í eða kró- 

azt, svo sem lagnet, króknet, kista og sirðing. 
Göngusilungur: Silungur, er gengur úr sjó í ósalt vatn, svo sem sjóbirtingur 

(urriði) og sjóreyður (bleikja). 
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Jörð: Lögbýli samkvæmt ábúðarlögum. 
Kvísl: Hluti af straumvatni, sem fellur sér milli bakka. 
Lögn: Staður í vatni, þar sem fastri veiðivél verður við komið. 
Ós í á: Sá staður, þar sem straumur þverár sameinast straumi höfuðár. 
Ós í sjó: Sá staður, þar sem straumur ár hverfur í sjó um stórstraumslágflæði. 
Ós í stöðuvatn: Sá staður, þar sem straumur ár hverfur í stöðuvatni. 
Ós úr slöðuvatni: Sá staður, þar sem straumlína ár hefst í stöðuvatni. 
Ósasvæði: Svæði í straumvatni, er nær frá ósi í sjó upp til þess staðar, þar 

sem straumlína hverfur um stórstraumsflæði. 
Sjór: Salt vatn utan árósa. 
Straumlína (strengur): Lína, sem liggur eftir endilöngu straumvatni um þá 

staði þess, þar sem straumur er mestur. 
Straumvatn: Ósalt vatn, á eða ósasvæði, sem í er greinilegur straumur, þá er 

enginn vöxtur er Í, og um stórstraumslágflæði. 
Stöðuvatn: Ósalt vatn, sem eigi er í greinilegur straumur, annar en sá, sem 

stafar af sjávarföllum, vindi eða aðrennsli í leysingum. 
Vatn: Ósalt vatn með föstu legi eða farvegi, straumvatn eða stöðuvatn. 
Vatnasilungur: Silungur, sem elur allan aldur sinn í ósöltu vatni, svo sem 

vatnaurriði, vatnableikja (reyður), lækjarsilungur og murta. 
Veiðihlutur: Hundraðshluti jarðar í veiði vatns samkvæmt arðskrá. 
Veiðimagn: Samanlögð þyngd veiddra fiska. 
Veiðimál: Hvers konar mál, er lúta að lax-, silungs- og álaveiði, fiskrækt eða 

fiskeldi. 

Veiðitala: Tala veiddra fiska. 
Veiðivatn: Á eða stöðuvatn, sem veiði er í eða mætti í vera, ef fiskur væri 

ræktaður þar. 

Veiðivél: sjá föst veiðivél. 

TH. KAFLI 

Um veiðirétt. 

2. gr. 
1. Landeiganda er einum heimil veiði í vatni á landi sínu, enda sé eigi öðru- 

vísi mælt í lögum þessum. 
2. Nú hefur maður fengið veiðiskírteini, slíkt er getur í 99. gr., og er honum 

þá veiði heimil hvar sem er til fiskræktar eða vísindalegra rannsókna. Eigi má 
drepa fisk, sem veiddur er vegna fiskræktar. Veiðieiganda er rétt að hagnýta sér 
fisk, sem veiddur er til vísindalegra rannsókna. Að öðru leyti ber veiðieiganda 
ekki endurgjald fyrir veiði þessa. 

3. Nú er jörð byggð á leigu, og fylgir þá veiði ábúð, nema öðruvísi semjist og 
ráðherra samþykki að fengnu áliti veiðimálastjóra. 

4. Eigi má skilja veiðirétt að nokkru eða öllu leyti við landareign, hvorki fyrir 
fullt og allt né um tiltekinn tíma, sbr. þó 5. mgr. 14. gr., annan en stangarveiðirétt, 
en hann má skilja við landareign um tiltekið tímabil, er þó má eigi vera lengra en 
10 ár, nema leyfi ráðherra komi til og veiðimálastjóri og veiðimálanefnd mæli 
með því, að leyfið sé veitt. 

5. Nú er réttur til stangarveiði skilinn við landareign samkvæmt 4. mgr., og 
er þá löglegt, að landeigandi afsali sér jafnframt afnotarétti til annarrar veiði í 
því vatni það tímabil, er stangarveiði er við landareignina skilin.
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ð. gr. 

1. Veiðiréttindi, er skilin hafa verið við landareign, áður en lög þessi tóku gildi, 

er eigendum landareigna þeirra, er þau ella mundu hafa fylgt samkvæmt Í. mgr. 

2. gr., rétt að leysa til sín, hverjum fyrir sinni landareign, ef ráðherra leyfir, að 

fengnu samþykki veiðimálanefndar, enda krefjist % hlutar þeirra innlausnar. Nú 

á maður fleiri jarðir en eina, og hefur hann þá eitt atkvæði fyrir lögbýli hvert, 

sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati. Erfðafestuhafi skal fara með atkvæði 

jarða í erfðafestu í stað eiganda. Nú er landareign í óskiptri sameign, og kemur þá 

fulltrúi frá eigendum, er fer með eitt atkvæði fyrir þá jörð. 

9. Nú er innlausnar krafizt samkvæmt 1. mgr., en eigi af hálfu allra þeirra land- 

eigenda, er innlausnarrétt eiga, og getur þá eigandi veiðiréttar krafizt þess, að þeir 

landeigendur, sem innlausnar krefjast, leysi til sín veiðirétt hinna, er eigi vilja inn- 

leysa. 
3. Um mat á andvirði veiðiréttar og greiðslu þess fer eftir því, sem segir í 94. 

og 96. gr. 

4. gr. 

1. Nú er landareign eða veiðiréttur í óskiplri sameign, og er þá sameigendum 

öllum veiði jafnheimil. Rétt er þeim, er telst vanhaldinn, að krefjast skipta á veiði, 

annaðhvort svo, að hvor eða hver hafi sinn hluta vatns eða veiði sinn tíma, dag eða 

viku, að tiltölu við eignarhluta sinn, en eigi skulu skipti lengur standa en fimm ár 

um sinn. Mat skal ráða, ef menn skilur á um veiðiskipti. 

9. Nú er landareign í sameign, en skipt eftir merkjum, afnotaskiptum eða eignar, 

og skal réttur hvers aðila til veiði vera í hlutfalli við landverð hvers jarðarhluta, 

þegar landskipti fara fram, án tillits til legu jarðarhlutans að veiðivatni, enda verði 

eigi samkomulag um aðra skipan. Að öðru leyti fara landskiptin fram í samræmi 

við landskiptalög, nr. 46 27. júní 1941. 

5. gr. 

Búendum, sem rétt eiga til upprekstrar á afrétt, er einum heimil veiði í vötnum 

á þeim afrétti til búsþarfa á sama hátt sem verið hefur, enda sé veiðiréttur í þeim 

vötnum eigi einkaeign. Eigi má leigja veiði í slíkum vötnum eða leyfa hana með 

öðrum hætti. Veiðifélagi við slík vötn er heimilt að ráðstafa veiði í samræmi við 

lög þessi. 

6. gr. 

Nú skilur vatn landareignir, enda fylgi veiðiréttur báðum landareignum, og 

er hvorum landeiganda heimil veiði í því veiðivatni innan þeirra marka, er lög þessi 

segja til um. Eigi er landeiganda rétt að standa að veiði hinum megin ár, en bjarga 

má hann veiði og veiðitæki að hinu landinu. 

7. gr. 

Nú leggst á eða lækur í nýjan farveg eða stöðuvatn tekur sér nýtt leg, og hverfur 

þá veiðiréttur til þess, sem land á undir, sbr. þó 7. og 8. gr. laga nr. 15 1923. 

8. gr. 

1. Landeigendum, er land eiga að stöðuvatni, er einum heimil veiði í almenn- 

ingi vatns, og er hún þeim öllum jafnheimil. Nú er forn venja til þess, að veiðiréttur 

í almenningi stöðuvatns fylgi tiltekinni eða tilteknum landareignum, og skal sú venja 

gilda framvegis. 
2. Nú hefur dorgarveiði um ís verið tíðkuð að undanförnu í almenningi vatns frá 

jörðum, er ekki eiga land að vatninu, og skal þá slík veiði heimil framvegis. 

3. Rétt er að skipta veiði þeirri, er getur í þessari grein, eftir 4. gr.
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9. gr. 
Eigi má maður leyfa öðrum veiði fyrir sameignarlandi eða í félagsvatni (4. gr. Í. mgr.) eða almenningi (8. gr. 1. og 2. mgr.), en veiðifélagi skal þó heimilt að leyfa veiði á slíkum stöðum. 

III. KAFLI 
Um skrásetningu veiðivatna, merkingu veiðarfæra og veiðiskýrslur. 

10. gr. 
1. Skrásetja skal veiðivötn. 
2. Í skránni skal greina: 

a. Nafn veiðivatns og legu. 
b. Hvaða jörðum fylgi veiðiréttur í vatni og frá hvaða jörðum veiði hafi stunduð 

verið. 
c. Veiðiaðferðir, er tíðkaðar hafa verið í vatni. 
d. Fastar veiðivélar, er notaðar voru í vatni síðasta veiðitíma, áður en lög þessi 

tóku gildi, og svo þær, er síðar eru teknar til notkunar. 
e. Lagnir, drætti og hrygningarstaði í vatni. 
f. Fossa og aðrar fyrirstöður fyrir fiskför í vatni. : 
g. Önnur atriði, sem máli skipta um veiði í vatni og þörf þykir að skrásetja. 

3. Veiðimálastjóri hefur með höndum skrásetningu veiðivatna. Öllum veiðieig- endum er skylt að gefa honum þær skýrslur, sem hann óskar, um þau atriði, er skrá- 
setja þarf. 

4. Ráðherra er rétt að setja með reglugerð nánari ákvæði um skrásetningu veiði- 
vatna. Í reglugerðinni má ákveða, hver veiðivötn skuli skrásetja. 

11. gr. 
1. Ákveða má í samþykkt veiðifélags eða reglugerð, er ráðherra setur, að merkja skuli tilteknu merki öll ádráttarnet og lagnet, sem nota á til veiði í tilteknu 

vatni, og svo lagnet, er nota á til silungsveiða í sjó. 
2. Eftirlitsmaður með veiði hefur með höndum merkingu veiðarfæra eða hrepp- 

stjóri, þar sem eigi er eftirlitsmaður við veiðivatn. 

12. gr. 
I. Hver sá, sem veiði stundar, skal gefa skýrslu um veiði sína. Eigandi veiði- 

réttinda eða veiðifélag skal heimta veiðiskýrslur af veiðimanni og senda þær veiði- 
málastjóra. 

2. Skýrslur þessar skulu gerðar eftir fyrirmynd, er veiðimálastjóri setur, og skal 
hann sjá um, að þeir menn, sem skýrslur eiga að gefa, geti fengið skýrslueyðublöð 
ókeypis. Kostnaður af prentun eyðublaða greiðist úr ríkissjóði. 

3. Eftirlitsmaður með veiði eða hreppstjóri, þar sem eigi er eftirlitsmaður við 
veiðivatn, skulu safna veiðiskýrslum hver í sínu umdæmi og senda þær veiðimála- 
stjóra. 

13. gr. 
I. Ráðherra er heimilt að fyrirskipa, að hver sá, sem kaupir lax eða silung, 

veiddan innanlands, til sölu innanlands eða utan, og svo gistihús, matsöluhús, sjúkra- 
hús og þess háttar stofnanir, er kaupa þessa vöru, skuli á mánuði hverjum gefa 
skýrslu um þessi kaup. Ráðherra setur nánari reglur um slíka skýrslugerð. 

2. Ráðherra er rétt að setja reglur um merkingu lax og silungs, sem boðinn 
er til sölu.
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IV. KAFLI 

Um friðun lax og göngusilungs. 

14. gr. 
1. Eigi má veiða lax í sjó. 

2. Nú veiðist lax í sjó í veiðitæki, sem ætluð eru til veiði annarra fiska, og skal 
þá þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum í sjó aftur. 

3. Nú hefur laxveiði í sjó verið metin sérstaklega til dýrleika í fasteignamati 
því, er öðlaðist gildi árið 1932, eða tillit hefur verið tekið til hennar við ákvörðun 
fasteignaverðs í því mati, og er þá sú veiði leyfileg. 

4. Veiði lax og göngusilungs í sjó skal hlíta sömu reglum sem veiði í ósöltu 
vatni, eftir því sem unnt er, Ráðherra setur reglur um þessa veiði. 

5. Nú liggur veiðivatn svo nærri sjávarveiði, slíkri sem getur í 3. mgr., að veiði- 
málastjóri telji, að sjávarveiðin rýri veiði í vatninu, en veiðieigendur í vatninu, einn 
eða fleiri, vilja leysa sjávarveiðina til sín, og er ráðherra þá rétt að leyfa það, að 
fengnu samþykki veiðimálanefndar. Um mat á andvirði veiðiréttar og greiðslu þess 
fer eftir því, sem segir í 94. og 96. gr. 

6. Rétt er ráðherra að takmarka eða banna veiði gsöngusilungs í sjó á tilteknum 
svæðum og um tiltekinn tíma, enda æski veiðinotendur eða veiðifélag slíkrar frið- 
unar og sýslunefnd mæli með henni eða bæjarstjórn, ef veiði er fyrir bæjarlandi. 

7. Með sama skilorði og í 6. mgr. segir er ráðherra rétt að banna veiði fiska 
framan við árósa, þar sem hætta er á, að lax og silungur geti veiðzt í veiðiútbúnað, 
sem ætlaður er til slíkrar veiði. 

15. gr. 
1. Veiða má silung í sjó á færi og á stöng, í ádráttarnet og í lagnet, þó eigi í 

króknet, fleygnætur, herpinætur né önnur veiðitæki, þau er lax má í veiða. 
2. Eigi má leggja net né hafa ádrátt í sjó nær ósi straumvatns á tímabilinu frá 1. 

marz til 1. október en 1000 metra, ef meðalvalnsmagn ár er innan við 25 mó á sekúndu, 

en 2000 metra, ef vatnsmagnið er meira. Rétt er ráðherra eftir tillögum veiðimála- 
stjóra að setja reglur um veiðitæki og möskvastærð netja við slíka ósa. Þó getur ráð- 
herra að fengnu áliti veiðimálastjóra leyft ádrátt fyrir síld og loðnu á friðuðu svæði 
tiltekinn tíma árs. 

16. gr. 
1. Eigi má hafa ádrátt í ósi straumvatns eða ósasvæði. 

2. Eigi má veiða fisk í ósum í ár eða ósum í stöðuvötn og eigi 100 metra upp 
frá slíkum ósum eða 250 metra niður frá þeim. Eigi má heldur veiða fisk í ósum 
úr stöðuvötnum þeim, er lax eða göngusilungur fer um, né 50 metra upp eða niður 
frá slíkum ósum. 

3. Ráðherra getur, eftir tillögum veiðimálastjóra, veitt undanþágu að nokkru 
leyti eða öllu frá banni því, er ræðir um í 1. og 2. mgr., þar sem svo hagar ttil, 
að veiði í ós eða við er eigi talin skaðvænleg. 

4. Ráðherra er rétt, með samþykki veiðimálanefndar, hlutaðeigandi veiðifélags 
og eftir tillögum veiðimálastjóra, að banna alla veiði eða tilteknar veiðiaðferðir upp 
eða niður frá ósi, enda þyki það nauðsynlegt til viðhalds veiði í vatni. Bann þetta 
skal standa tiltekinn tíma, og má binda það því skilorði, að veiðicigendur eða ábú- 
endur greiði bætur þeim aðila, sem öðrum fremur missir af veiði vegna slíks 
banns. Ákveða má bætur með mati samkvæmt 94. gr., ef eigi semur. 

or 

17. gr. 
Í straumvatni eða hluta straumvatns, þar sem veiði er stunduð með föstum veiði- 

vélum, skal fiskur eiga frjálsa för eftir miðju vatni, og nefnist þar gönguhelgi. Hún 
A 50
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tekur yfir þriðjung af breidd straumvatns um miðbik, en helming af breidd óss eða 
ósasvæðis. Þó skal fiskur eiga frjálsa för eftir aðalstraumlínu, þótt skemmra liggi 
frá bakka en nemi þriðjungi af breidd vatns. Nú greinir menn á um gönguhelgi eða 
aðalstraumlínu, og má þá skjóta þeim ágreiningi til mats samkvæmt 94. gr. 

18. gr. 
1. Eigi má veiða lax nema á tímabilinu frá 20. maí til 20. september ár hvert. 

Nú telst sannað, að fiskur hrygni í veiðivatni í september, og er ráðherra þá rétt eftir 
tillögum veiðimálastjóra að ákveða, að veiðitíma ljúki fyrr í því vatni. Ádráttarveiði 
er eigi heimil eftir 31. ágúst. 

2. Á tímabili því, er getur í 1. mgr. má hvergi stunda laxveiði lengur en 3 
mánuði. Rétt er ráðherra að setja nánari reglur um veiðitíma í vatni hverju, að fengn- 
um tillögum stjórnar hlutaðeigandi veiðifélags og veiðimálanefndar og með sam- 
Þþykki veiðimálastjóra. 

ð. Göngusilung má einungis veiða frá 1. apríl til 20. september ár hvert. Þá er 
sérstaklega stendur á, getur ráðherra eftir tillögum veiðimálastjóra leyft, að göngu- 
silungur sé veiddur utan þess tíma í lagnet, á stöng og færi. 

4. Frá 1. apríl og þar til laxveiði hefst, má eigi nota önnur veiðitæki til veiði 
söngusilungs en stöng og færi, lagnet og ádráttarnet. 

5. Nú veiðist lax á tímabilinu frá 1. apríl og þar til laxveiðitími hefst, og er 
þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum í vatn aftur. 

6. Á friðunartíma þeim, sem getur í þessari grein, skulu allar fastar veiðivélar 
teknar upp úr veiðivatni, sbr. þó 3. mgr. 

í 
í 

19. gr. 
1. Á veiðitíma þeim, er getur í 18. gr., skal lax og göngusilungur vera friðaður 

gegn allri veiði, annarri en stangaveiði, 84 stundir á viku hverri, frá föstudags- 
kvöldi kl. 10 til þriðjudagsmorguns kl. 10. Friðunartíma þennan má stytta í 60 
stundir á viku, sé að dómi veiðimálastjóra, veiðimálanefndar og hlutaðeigandi 
veiðifélags engin hætta á, að um þverrandi fiskstofn sé að tefla á viðkomandi veiði- 
svæði. Með sama skilorði má lengja friðunartímann um allt að 24 stundir, verði talin 
hætta á þverrandi fiskstofni í fiskihverfinu eða til jöfnunar fiskgengd í því vatni. 
Ádrátt má aldrei hafa frá kl. 9 síðdegis til kl. 9 árdegis og aldrei nema tvo daga í 
viku hverri, þriðjudag og miðvikudag. Stangarveiði og veiði með færi má eigi stunda 
frá kl. 10 síðdegis til kl. 7 árdegis og aldrei lengur en 12 klst. á sólarhring hverjum. 
Rétt er að setja nánari reglur um daglegan stangarveiðitíma með sama hætti og 
ákveðið er í 2. mgr. 18. gr. Nú fer lax og göngusilungur um stöðuvatn, og skal hann 
friðaður þar, svo sem nú var sagt. 

2. Báðherra er rétt að ákveða, að friðun sú, sem getur í 1. mgr. skuli gilda aðra 
daga ofar í straumvatni en neðar, enda telji veiðimálastjóri það nauðsynlegt til jöfn- 
unar fiskgengd í því vatni. 

3. Ráðherra er rétt, eftir tillögum veiðimálanefndar og veiðimálastjóra, að leyfa 
veiðifélagi að veiða lax til flutnings á hrygningarstaði. Einnig getur hann leyft, eftir 
tillögum veiðimálastjóra og veiðimálanefndar, veiðifélagi að veiða göngulax og flytja 
hann upp fyrir ólaxgenga fossa eða mannvirki, er hindra fiskför um vötn. Kostnað, 
er af þessu leiðir, má greiða úr fiskræktarsjóði að % hluta. 

20. gr. 
1. Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimála- 

nefndar að friða tiltekin svæði í vatni, þar sem fiskur safnast saman til hrygningar 
eða vegna fyrirstöðu á göngu, svo sem undir fossum, enda telji veiðimálastjóri, að 
veiði á þeim stöðum sé hættuleg fiskstofni vatnsins. Friðun þessa má binda
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við tiltekinn tíma. Slík friðun er því skilyrði háð, að veiðieigendur eða ábú- 
endur í fiskihverfi greiði bætur þeim aðila, sem missir verulega og öðrum fremur af 
veiði vegna friðunar. Ákveða má bætur með mati samkvæmt 94. gr., ef eigi semur. 

2. Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra að friða heilt vatn gegn allri 
veiði eða einstökum veiðiaðferðum, enda sé sú friðun nauðsynleg til verndar fisk- 
stofni þess vatns, en leita skal hann samþykkis hlutaðeigandi veiðifélags og veiði- 

málanefndar. 

21. gr. 
I. Eigi má veiða lax minni en 35 em að lengd og eigi göngusilung minni en 20 

em að lengd. 
2. Nú veiðist lax eða göngusilungur minni en segir í 1. mgr., og skal þá þeim 

er veiðir, skylt að sleppa honum aftur í vatn. 

22. gr. 
1. Þrátt fyrir ákvæði 1621. gr. svo og ákvæði 38. gr. er leyfilegt að veiða lax 

og silung til klaks og vísindalegra rannsókna, hvenær sem er, hvar sem er og án 
tillits til stærðar. 

2. Til veiði þeirrar, er getur í 1. mgr., þarf veiðiskírteini. Ráðherra gefur út 
veiðiskirteini, að fengnum meðmælum veiðimálastjóra. Veiðiskirteini skal gefið út 
handa einstaklingi eða veiðifélagi, og gildir það um tiltekinn tíma. Veiðiskirteini 
til klaks veitir eigi rétt til veiði í öðru fiskihverfi en því, sem klakið er í, nema með 

fullu samþykki veiðieisenda eða veiðifélags, og má binda leyfi því skilyrði, að sleppt 
sé hæfilegri tölu seiða í það vatn, sem veitt var í Hrogn, sem þannig er aflað, er 
óheimilt að flytja úr landi nema að fengnu leyfi ráðherra með tilteknum skilyrðum, 
ef þurfa þykir, enda mæli veiðimálastjóri með útflutningnum. 

3. Rétt er ráðherra að fengnum tillögum veiðimálastjóra að skipa eftirlitsmann 
með veiði í klak, þegar þurfa þykir, og skal sá, er veiðiskírteini fær, bera kostnað 
af eftirliti. Með sama skilorði getur ráðherra sett reglur um, hvar og hvernig sleppa 
skuli aliseiðum eða fiski í veiðivatn. 

23. gr. 
1. Frá 25. september til 20. maí ár hvert er bannað að gefa, selja eða láta af hendi 

með öðrum hætti lax, kaupa hann, þiggja að sjöf, taka við honum eða flytja hann 
úr landi. 

2. Bann það, er getur í 1. mgr., tekur eigi yfir: 
a. Lax og göngusilung, sem sannanlega er veiddur erlendis. 
b. Lax og göngusilung, sem sannanlega er veiddur á löglegum tíma, enda sé hann 

afhentur eða útfluttur frystur, saltaður, reyktur eða niðursoðinn. 
c. Lax og göngusilung og seiði þeirra, sem afhent eru til fiskræktar innanlands. 
d. Alfisk. 

3. Sá, er sóttur er til sakar fyrir brot gegn banni því, sem felst í þessari grein, 

er sýkn, ef hann sannar, að fiskur sé veiddur erlendis eða á löglegum tíma. 

V. KAFLI 

Um friðun vatnasilungs. 

24. gr. 
1. Vatnasilungur, annar en murta, skal vera friðaður fyrir allri veiði eigi 

skemmri tíma en í 3 mánuði á tímabilinu frá 15. ágúst til 1. marz ár hvert. Veiði- 
málastjóri skal ákveða lengd friðunartíma í vatni hverju, en leita skal hann um- 

sagnar veiðifélags.
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2. Ráðherra er rétt að fengnum tillögum veiðimálastjóra að ákveða allt að 
tveggja sólarhringa friðun á viku hverri í stöðuvatni. 

3. Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimála- 
nefndar að leyfa lagnetjaveiði til heimilisnota á friðunartíma þeim, er getur 
í 1. mgr. þar sem friðunartími er ákveðinn lengri en 4 mánuðir. Leyfi þetta skal 
binda nauðsynlegum skilyrðum til að tryggja, að hrygnandi fiskur verði eigi veiddur 
á þennan hátt, svo sem skilyrði um fjarlægð lagna frá hrygningarstöðvum. 

4. Ráðherra getur eftir tillögum veiðimálastjóra sett reglur um friðun vatna- 
silungs, þar sem hann hrygnir að sumarlagi. 

25. gr. 
I. Ráðherra er rétt með samþykki veiðimálanefndar og eftir tillögum veiði- 

málastjóra að banna að nokkru eða öllu silungsveiði á tilteknum svæðum í vatni, 
Þar sem hitasilungur eða ungviði safnast fyrir. 

2. Rétt er ráðherra eftir tillögum veiðimálastjóra að takmarka eða fella með 
öllu niður friðun þá, er getur í 24. gr. og 1. mgr. þessarar greinar, enda þyki nauð- 
synlegt að fækka fiski í vatni eða uppræta úr því úrkynjaðan fiskstofn í því skyni 
að rækta annan stofn kynbetri. 

3. Nú telst rétt að uppræta fisk úr veiðivatni til þess að rækta annan stofn 
kynbetri eða aðrar fisktegundir en þær, er fyrir voru í vatni, og skal ráðherra 
heimilt að fengnum meðmælum veiðimálastjóra að leyfa notkun sérstakra efna við 
eyðingu fiskstofns vatns með þeim skilyrðum, sem þurfa þykir. 

4. Ákvæði greinar þessarar um friðun og undanþágu frá friðun má binda við 
tiltekið tímabil. 

26. gr. 
Ákvæði 22. gr. taka einnig yfir veiði vatnasilungs. 

VI. KAFLI 

Um veiðitæki og veiðiaðferðir., 

27. gr. 
I. Í straumvatni má nota þau ein veiðarfæri, sem hér segir: Færi, stöng, lag- 

net og króknet. 
2. Leyfi veiðimálanefndar og veiðimálastjóra þarf til að taka í notkun til 

veiða á laxi og silungi veiðarfæri úr nýjum efnum eða úr efnum framleiddum með 
nýjum aðferðum. 

3. Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra að leyfa veiði með girð- 
ingum, kistum og ádráttarnetjum, þar sem sérstaklega hagar til, enda setji hann 
með sama skilorði ákvæði um gerð og notkun þessara veiðitækja umfram það, sem 
segir Í lögum þessum. 

á. Ráðherra getur leyft, að reynd séu eða upp tekin önnur veiðarfæri, m. a. til 
vísindalegra þarfa, enda mæli veiðimálanefnd og veiðimálastjóri með því. Slík leyfi 
skal binda þeim skilyrðum um gerð veiðitækja og notkun, sem nauðsynleg þykja. 

5. Eigi má fjölga lögnum frá því, sem verið hefur síðustu 5 ár fyrir gildistöku laga 
þessara. Nú er breytt um veiðiaðferðir og veiði með föstum veiðivélum tekin upp, 0g 
skal þá heimilt að nota gamlar lagnir, sem löglegar teljast samkvæmt ákvæðum þess- 
ara laga. Einnig er það heimilt, ef veiði hefur ekki verið stunduð um ákveðið árabil, 
en er tekin upp aftur, eða ef veiði er tekin upp í vatni, þar sem ræktun hefur farið 
fram, þótt eigi hafi þar áður verið veitt. 

6. Nú þykja ákvæði þessara laga um friðun og veiðitæki eigi veita fiskstofni
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vatns nægilega vernd gegn ofveiði, og er ráðherra rétt eftir tillögum veiðimálastjóra 

og með samþykki veiðimálanefndar að fækka föstum veiðivélum í því vatni. 

28. gr. 
Í. Eigi má veiða fisk með krók eða sting eða í háf. Þó má nota þessi tæki til 

þess að bjarga á land fiski, sem fastur er á öngli, í neti eða gildru, og skal gerð 

þeirra miðuð við þau not ein. 
2. Eigi má veiða fisk með því að veita af honum vatni. 

29. gr. 

1. Lagnet og króknet skulu liggja frá bakka eða garði, er gengur þvert á straum 

út frá bakka, beint út í straumvatn eða forstreymis. Leiðara má hafa niður frá krók, 

og telst hann hluti veiðivélar. 
2. Í vatni, sem lax eða göngusilungur fer um, má eigi leggja lagnet svo, að af 

verði gildra. 
3. Lagnet og króknet, sem notuð eru í straumvatni, er lax og göngusilungur 

fer um, mega eigi vera smáriðnari en svo, að 4.5 em verði milli hnúta, þá er net eru 

vot. Sama máli gegnir um leiðara frá krókneti eða annarri veiðivél. 

4. Eigi má nota tvöföld net. Í straumvatni, sem mikið ber með sér af slýi eða 

slafaki, má þó hafa net til varnar fyrir reki þessu. Slík varnarnet mega þó hvergi 

vera nær neti eða garði en 3 m, og skulu þau vera þannig gerð, að fiskur geti ekki 

ánetjazt í þeim eða króazt. Veiðimálastjóri setur reglur um gerð varnarnetja. 

30. gr. 

1. Við veiði með færi og stöng skal nota agn, lifandi eða dautt, sem fiskur 

eltir og tekur. Aldrei má við slíka veiði nota krækjur né neitt annað, sem festir Í 

fiski, að honum óvörum og án þess að hann elti það. 

2. Eigi má stunda stangarveiði í þeim hluta straumvatns, þar sem veitt er 

með föstum veiðivélum eða ádrætti né á vikufriðunartíma þessara veiðitækja. Veiði- 
málastjóra er rétt að setja nánari reglur um, hversu haga skuli veiði og friðun í 
vatni hverju, en hafa skal hann samráð um það við veiðifélag. Nú verða öll net 
tekin upp ákveðið tímabil veiðitímans, samkvæmt ákvörðun stjórnar veiðifélags, og 
getur hún þá um það tímabil leyft stangarveiði í þeim hluta straumvatns, þar sem 

veitt var með föstum veiðivélum eða ádrætti. 
3. Eigi má stunda stangarveiði nær föstum veiðivélum né stöðum, þar sem 

veitt er með ádrætti, en 100 metra. Þó má Þilið ekki vera skemmra en sem svarar 
fimmfaldri lengd veiðivélarinnar, sem næst liggur. 

4. Veiðimálastjóri ákveður með samþykki veiðimálanefndar, hversu margar 
stengur megi hafa um sinn í veiðivatni. Leita skal hann um það álits veiðifélags. 

5. Nú rís ágreiningur um skiptingu veiðitíma, veiðistaði eða leigu eftir veiði 
milli notenda veiðiréttar í vatni, slíku er ræðir um í 4. mgr., og er þá þeim, er telur 
sig vanhaldinn, rétt að krefjast mats samkvæmt 94. gr. laga þessara. 

ðl. gr. 
1. Girðing í straumvatni, sem lax eða göngusilungur fer um, skal þannig gerð, 

að hlið sé á henni, eigi minna en 5 m breitt við inngang í gildru eða veiðikró. Veiði- 
málastjóri getur mælt svo fyrir, að hlið skuli höfð á girðingu, þar sem hún liggur 
yfir ál, sem ætla má, að mikil fiskför sé um. Hlið þessi skulu standa opin þann tíma 
viku, sem vatn er friðað samkvæmt 19. gr. Eigi má hafa nema einn leiðara við 
girðingu, og telst hann hluti veiðivélarinnar. 

2. Inngangur í veiðikrær skal vita undan straumi, og má leiðari frá girðingu 
aldrei liggja á móti straumi né girðingu að öðru leyti vera þannig hagað, að hætta 
sé á, að hún taki fisk, sem forstreymis gengur.
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32. gr. 
Í. Laxakista eða silunga skal þannig gerð, að í þeirri hlið kistu, er mest veit 

móti straumi, séu eigi færri en tíu spelar sívalir, er standi lóðrétt og nái frá botni 
kistunnar til yfirborðs vatns. Slár má því einungis hafa milli spela, að þær gangi 
þvert á þá, og sé aldrei minna bil en 50 em á milli slánna. 

2. Garður sá, sem gengur milli lands og kistu, skal einnig vera gerður úr spelum, 
og skal spelum og slám á milli þeirra vera svo fyrir komið sem segir í 1. mgr. Á 
garði þessum skal vera hlið, þar sem straumur er mestur eða ætla má að fiskur 
eigi greiðasta för í þeim hluta ár, er garðurinn nær yfir. Má hliðið eigi þrengra 
vera en 50 em og ná frá botni til yfirborðs vatns. 

3. Garður sá, sem gengur forstreymis frá kistu, skal vera gerður úr spelum, 
og skal spelum og þversláni í garðinum svo hagað sem segir í 1. mgr. Veiðimálastjóri 
getur skipað fyrir um, að sett skuli hlið á garð þennan, þar sem ætla má, að fiskför 
verði mest í þeim hluta straumvatns, er garðurinn nær yfir. Hlið þessi skulu svo 
gerð sem fyrir er mælt í 2. mgr. 

4. Kistum skal þannig fyrir komið, að auðvelt sé að sanga að þeim til eftirlits. 

3ð. gr. 
Í. Eigi má draga ádráttarnet yfir meira en % hluta af breidd straumvatns í 

senn, og skal fiskför því jafnan vera frjáls og óhindruð um þriðjung af breidd 
vatnsins, sbr. 17. gr. 

2. Fyrirstöðunet eða annað, er tálmar undankomu fisks, má eigi nota við 
ádrátt. Eigi má ádráttarnet vera tvöfalt. 

3. Eigi má hafa ádrátt nær fastri veiðivél en 200 metra. 

34. gr. 
1. Aldrei má föst veiðivél, né nokkur hluti hennar, ná lengra út frá bakka 

9, en svo, að utan hennar verði % hlutar af breidd ár, en % af breidd óss eða ósa- 
svæðis, sbr. 17. gr., og skal mælt þvert á meginstraumstefnu. Aldrei má veiðivél 
ná lengra út en í aðalstraumlínu eða í miðjan höfuðál óss eða ósasvæðis. 

2. Í vatni, sem lax eða göngusilungur fer um, skulu lagnet, króknet og net í 
öðrum veiðivélum eigi vera smáriðnari en svo, að 45 em verði milli hnúta, þá er 
net eru vot. Í kistum og görðum að kistum má eigi vera skemmra á milli spela 
en 4.5 em. 

3. Garður að lagneti og krókneti skal þannig gerður, að fiskur geti eigi ánetjazt 
eða orðið fastur í honum. Veiðimálastjóri setur nánari ákvæði um gerð garðs. 

4. Eigi má hafa fleiri en eitt lagnet, einn krók, kistu eða veiðikró í veiðivél 
hverri. 

5. Þann tíma viku, sem fiskur er friðaður segn veiði samkvæmt 19. gr., skulu 
kistur og veiðikrær vera tryggilega lokaðar, en lagnet og króknet vera tekin öll upp 
úr vatni og á land flutt. Veiðimálastjóri getur mælt svo fyrir, að á garði að lagncti, 
krókneti, kistu eða veiðikró skuli höfð fleiri hlið en áður getur, og skulu þau standa 
opin þann tíma viku, er vötn eru friðuð samkvæmt 19. gr. Hlið á girðingum að 
kistu eða veiðikró skulu standa opin á sama tíma. Veiðimálastjóra er rétt að setja 
nánari reglur um þetta efni. 

6. Þá er veiðitíma er lokið ár hvert, skal taka veiðivélar upp úr vatni, svo 
fljótt sem unnt er. Veiðimálastjóra eða eftirlitsmanni er rétt að taka upp veiðivél 
á kostnað eiganda, er eigi tekur hana upp á réttum tíma. 

35. gr. 
1. Milli fastra veiðivéla, hvort sem þær eru sömu megin í straumvatni eða sitt 

frá hvoru landi, skal jafnan vera 100 metra bil eftir endilöngu vatni, þar sem
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skemmst er á milli þeirra. Þó má bil aldrei vera skemmra en fimmföld lengd veiði- 
véla frá bakka og út á vatn. Leiðari, er liggur frá fastri veiðivél, telst hluti hennar. 
Ráðherra er rétt að veita undanþágu frá ákvæði þessarar málsgreinar, þegar sér- 

staklega stendur á og veiðimálastjóri mælir með því. 
9. Lengd fastrar veiðivélar skal miða við það, að meðalrennsli sé í straumvatni. 
3. Til lengdar fastrar veiðivélar samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar telst fjar- 

lægð hennar frá bakka straumvatns, hvort sem girt er yfir allt það svæði eða eigi. 

Leiðari telst til fastrar veiðivélar. 
4. Nú hagar svo til, að styttra verður milli lagna tveggja veiðieigenda en leyfi- 

legt er samkvæmt þessari grein, en hvorugur vill víkja, og skal mat skera úr ágrein- 
ingi. Þar sem föst veiðivél er sett, skal lögn vera löggilt af lögreglustjóra í sam- 
ráði við veiðimálastjóra. Nánari ákvæði um löggildingu lagna getur ráðherra sett. 

36. gr. 
1. Í þann hluta straumvatns, sem fiskur á frjálsa för um fram hjá fastri veiði- 

vél, má eigi láta grjót eða aðra hluti, er tálma för fisksins fram hjá veiðivélinni. 
Eigi má heldur dýpka farveg straumvatns niður frá fastri veiðivél eða upp frá 
henni, svo að þar verði dýpi meira en utan veiðivélarinnar. 

2. Nú hefur veiðieigandi brotið scegn ákvæðum 1. mgr., og skal honum þá 
skylt, þá er krafizt er, að nema farartálmann á brott eða fylla farveg svo, að í samt 
lag komist. Verk þetta má eftirlitsmaður með veiði eða hreppstjóri láta vinna 
á kostnað veiðieiganda, ef hann lætur eigi vinna það sjálfur. Veiðivél skal þá og 
upp tekin, og má eigi setja hana niður fyrr en straumvatn er komið í samt lag og 

áður. 
3. Bannað er að styggja eða teygja fisk í fasta veiðivél, ádráttarnet eða á 

veiðistað, svo sem með hávaða, grjótkasti eða ljósum. 

37. gr. 
Nú rennur straumvatn í kvíslum, og skal þá svo haga veiði í kvísl hverri sem 

væri hún sérstakt vatn. Þó getur ráðherra eftir tillögum veiðimálastjóra leyft að 
leggja veiðivél út í miðja kvísl, ef eigi er lagt nema í eina. 

38. gr. 
1. Í stöðuvatni má nota þau veiðitæki ein, er hér segir: Færi, dorg, stöng, 

lóð, lagnct og ádráttarnet. Þó getur ráðherra leyft, að notuð séu önnur veiðitæki 
samkvæmt því, sem segir í 4. mgr. 27. gr. 

2. Eigi má hafa ádrátt í almenningi stöðuvatns. Ráðherra er þó rétt að veita 
undanþágu frá ákvæði þessu, enda mæli veiðimálastjóri og veiðimálanefnd með þvi. 

3. Ráðherra er rétt að fengnum tillögum veiðimálastjóra að setja reglur um 
fjölda, gerð og notkun þeirra veiðitækja, sem leyfð eru samkvæmt 1. mgr., og um 

lágmarksstærð silungs, er veiða má. 
4. Veiði í stöðuvatni, sem lax og göngusilungur fer um, skal hlíta sömu 

ákvæðum sem í straumvatni væri um fjarlægð veiðivéla og gönguhelgi. 
5. Nú veiðist vatnasilungur minni en leyfilegt er að veiða samkvæmt reglum 

þeim, er getur í 3. mgr., og skal þeim, er veiðir, skylt að sleppa honum aftur í vatn.
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VII. KAFLI 

Um fiskvegi og aðra mannvirkjagerð í veiðivötnum. 

39. gr. 
Í. Ráðherra er rétt að leyfa, að gerður sé fiskvegur í vatni eða meðfram vatni, 

enda samþykki veiðimálastjóri gerð fiskvegar og hafi umsjón með framkvæmd 
verksins. 

2. Hverjum manni er skylt að láta af hendi land, landsafnot, vatn eða afnot 
vatns, er með þarf til fiskvegar, og þola verður hann þær eignakvaðir, óhagræði 
og takmörkun á afnotarétti, sem fiskvegurinn kann að hafa í för með sér, enda 
komi fullar bætur fyrir eftir mati, nema samkomulag verði. 

3. Um breytingu á fiskvegi eða vatnsmagni í honum fer eftir því, sem segir 
i Í. og 2. mgr. 

40. gr. 
1. Eigi má veiða eða styggja fisk í fiskvegi né nær neðra mynni hans en 50 

metra né nær efra mynni hans en 30 metra. Ákvæði þetta tekur þó eigi yfir veiði 
til klaks eftir veiðitíma né yfir veiði hl vísindaþarfa, enda hafi sá, er veiðir, fengið 
veiðiskirteini samkvæmt 22. gr. 

2. Eigi má spila fiskvegum né tálma með nokkrum hætti fiskför að þeim né 
um þá. 

41. gr. 
1. Nú er stífla gerð í veiðivatni eða önnur mannvirki, sem tálma fiskför í 

vatninu og eru eigi lögleg veiðitæki, og skal þá þeim, er gera lætur, skylt að gera 
fiskveg í vatninu eða meðfram því, til þess að fiskur geti átt jafngreiða för um 
Það og áður. Honum er og skylt að halda fiskveginum við. Gerð fiskvegar er háð 
samþykki veiðimálastjóra, og skal verkið unnið undir umsjón hans. 

2. Ákvæði 1. mgr. gilda eigi: 
a. Ef vatn er eigi fiskgengt af öðrum ástæðum. 
hb. Ef mannvirki lýtur að því að bæta veiðiskilyrði eða lífsskilyrði í veiðivatni, 

og það hefur verið samþykkt á aðalfundi veiðifélags, enda sé það háð sam- 
þykki veiðimálastjóra á sama hátt sem fiskvegur. 

c. Ef talið er í matsgerð, að gerð fiskvegar og viðhald hafi meiri kostnað í för 
með sér en hagnaði af veiði nemur, enda séu þá veiðispjöll þau, er af mann- 
virkinu leiðir, bætt fullum bótum. 
3. Heimilt er eignarnám, svo sem segir í 2. mgr. 39. gr. til fiskvegar, sem 

gerður er samkvæmt þessari grein. 

42. gr. 
Nú er vatni veitt úr veiðivatni til áveitu, vatnsveitu eða annarra áþekkra nota 

eða vatni er veitt í veiðivatn úr áveituskurði, vatnsveituskurði, öðrum skurði eða 
leiðslu, og getur þá veiðimálastjóri krafizt þess, að búið sé svo um skurð eða 
leiðslu, að fiskur eða fiskseiði sansi eigi í. Kostnað af umbúnaði þessum greiðir 
eigandi veitu. 

43. gr. 
Nú verða tíðar breytingar á vatnsmagni veiðivatns vegna vatnsmiðlunar, og 

skal þá haga miðlun þannig, að sem minnst tjón hljótist á fiskstofni veiðivatns. 
Svo skal og til haga, þá er uppistöður eru tæmdar, svo sem vegna hreinsunar. Hafa 
skal samráð við veiðimálastjóra um þetta.
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VHI. KAFLI 

Um veiðifélög. 

44. gr. 

1. Skylt er mönnum að gera með sér félagsskap um skipulag veiði í hverju fiski- 

hverfi, svo fljótt sem kostur er. Rétt er félagi: 

a. Að ákveða, að veiða skuli með tilteknum veiðitækjum, eftir því sem segir Í 

lögum þessum. 
b. Að láta stunda veiði. 

c. Að selja á leigu rétt til stangarveiði í öllu fiskihverfinu eða hluta þess. 

d. Að skipta veiði milli félagsmanna og úthluta hverjum veiðihlut sínum. 

9. Veiðifélagi er skylt að stunda fiskrækt, eftir því sem við á. Fiskrækt telst 

friðun fisks, umbætur á lífsskilyrðum fisks, flutningur fisks í veiðivatn, auðveldun 

á gönguleiðum fisks, eftirlit með veiði og annað, er lýtur að aukningu fiskstofns 

eða viðhaldi hans. 
3. Um slíkan félagsskap, sem getur í grein þessari, skal fara svo sem mælt er 

í kafla þessum. 

45. gr. 
1. Félagssvæði veiðifélags getur lekið yfir: 

a. Heilt fiskihverfi. 
b. Einstakt veiðivatn í fiskihverfi. 
c. Hluta af veiðivatni, þar sem sérstaklega hagar til um veiði eða vatnskosti. 
d. Veiðivötn á afrétti, sem eru hluti af einu eða fleiri fiskihverfum og eru á sama 

landssvæði. 
2. Veiðifélag skal taka til allrar veiði á félagssvæðinu. 
3. Nú er félagssvæði hluti straumvatns, og er rétt, að félagssvæði nái svo langt 

upp með vatninu sem veiði er stunduð, nema sérstaklega standi á. 

46. gr. 
1. Veiðimálastjóri og veiðimálanefnd ákveða félagssvæði veiðifélags innan marka 

laganna. 
2. Frumkvæði að stofnun veiðifélags hafa: 

a. Einn eða fleiri ábúendur eða eigendur jarða á hinu fyrirhugaða félagssvæði í 

samráði við veiðimálastjóra og veiðimálanefnd. 
bh. Veiðimálastjóri í samráði við veiðimálanefnd. 

3. Veiðimálastjóri hlutast til um boðun stofnfundar. 

47. gr. 
1. Nú ber að stofna félag við vatn, sem veiði er í, og skal kveðja til fundar 

ábúendur allra jarða á hinu fyrirhugaða félagssvæði svo og eigendur eyðijarða. Ef 

félag á eða hefur til afnota land, sem veiðiréttur fylgir, skal boða formann félags. 
Nú hefur veiðiréttur verið skilinn frá landareign að fullu, og skal boða handhafa 

veiðiréttar. Þá menn, er veiði kunna að eiga í almenningi stöðuvatns samkvæmt 2. 
mgr. 8. gr., er eigi skylt að boða, en gefa skal þeim kost á þátttöku í félaginu, þá 
er stofnað hefur verið, ef þeir sanna rétt sinn. Eigi skulu þeir hafa atkvæðisrétt um 
málefni, er varða aðrar veiðiaðferðir en dorgarveiði. 

2. Nú ber að stofna veiðifélag við vatn, sem verið hefur veiðilaust, og skal 
boða til fundar ábúendur allra þeirra jarða, sem lönd eiga að vatni á hinn fyrir- 
hugaða félagssvæði. 

3. Fund skal boða skriflega eða í símskeyti og eigi síðar en 14 dögum fyrir 
AS1
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fundardag og auk þess með auglýsingu í Ríkisútvarpinu tvo daga í röð sigi síðar 

en viku fyrir fundardag. Fundur er lögmætur, ef hann er löglega boðaður 

48. 
1. Á fundi þeim, sem boðaður hefur verið samkvæmt 47. gr., skal leggja fram 

bréf með ákvörðun veiðimálastjóra og veiðimálanefndar um félagsstofnun ásamt 

öðrum skjölum, sem fram hafa komið um málið. Á fundinum skal ræða um stofnun 

félags og verkefni, kjósa stjórn og bóka fundargerð. . 

2. Á þeim fundi og öðrum fer um atkvæðisrétt eins og hér segir: Ábúandi 
hvers lögbýlis, sem metið er til verðs í gildandi fasteignamati við gildistöku laga 
þessara, skal hafa eitt atkvæði. Nú býr maður á fleiri en einni jörð, og hefur hann 

þá eitt atkvæði. Nú er jörð í eyði, og hefur eigandi hennar eitt atkvæði. Nú eru 

ábúendur lögbyýlis eða eigendur eyðijarðar fleiri en einn, og skulu þeir gera með 

sér skriflegan samning um, hver fari með atkvæðisrétt jarðarinnar. Fela má öðrum 
að fara með atkvæði, enda sé umboðið skriflegt og eigi eldra en þriggja mánaða og 
þess getið í fundarbók. 

3. Nú er stofnað veiðifélag, sem einungis tekur til veiðivatna á afréttum, og 
skal koma eitt atkvæði fyrir hvert lögbyli við gildistöku laga þessara, sem á veiði- 
rétt á þeim afréttum eða rétt á til upprekstrar á þá. 

49. gr. 
1. Nú er stofnun félags löglega ákveðin, og skal setja félaginu samþykkt á stofn- 

fundi eða á öðrum fundi, sem boðaður er á sama hátt sem stofnfundur. Atkvæði % 

félagsmanna þarf til þess, að samþykkt sé gerð. Greiða má atkvæði skriflega, enda sé 
þess getið í fundarbók. Nú verður samþy rkkt eigi gerð vegna ónógrar fundarsóknar 
eða af öðrum ástæðum, og skal boða til annars fundar á sama hátt og að framan 

greinir, Ræður þar afl atkvæða. Um félagsmál, sem eigi er sérstaklega ákveðið í 
lögum, gildir afl atkvæða. 

2. Nú er eigi gerð lögmæt samþykkt samkvæmt Í. mer., og er þá veiðimálastjóra 
og veiðimálanefnd rétt að setja félaginu samþykkt, sem gildir, unz félagið setur sér 
lögmæta samþykkt með þeim hætti, er í Í. mgr. segir. Nú greinir veiðimálastjóra 
og veiðimálanefnd á, og sker ráðherra úr. 

3. Í sambykkt félags skulu vera ákvæði um: 
a. Nafn félags, heimilisfang og varnarþing. 

b. Félagssvæði. Skulu þar taldar, svo að eigi verði um villæt, allar þær jarðir, sem 
eru á félagssvæðinu. 
Verkefni félags. 

Skipun og starfssvið félagsstjórnar. 

Reikninga félags og endurskoðun. 

Meðferð á afla félags eða arði og greiðslu kostnaðar af starfsemi félags. 

4. Í samþykkt má ákveða, að veiðifélag starfi í deildum, enda taki hver deild 
yfir tiltekið veiðivatn eða hluta vatns samkvæmt e-lið 1. mer. 45. gr. Hver deild ráð- 
stafar veiði í sínu umdæmi með þeim takmörkunum, sem aðalfundur setur. 

m
s
 0 
0
 

50. gr. 

1. Á fundi, boðuðum á sama hátt og stofnfundur, skal gera skrá, er sýni hluta 

þann af veiði eða arði af veiði, sem koma á í hlut hverrar jarðar eða jarðarhluta, 

er veiðiréttur fylgir í vatni á félasssvæði. Við niðurjöfnun veiði eða arðs af henni 

skal m. a. taka tillit til aðstöðu við neljaveiði os stangarveiði, landlengdar að veiði- 

vatni, til hrygningar yrða og uppeldisskilyrða fisks. 

2. Arðskrá skal 088 undir úrskurð fundarmanna, og skal greiða alkvæði 
um hana, eins og segir Í 1. mar. 49. gr. Í arðskrá skal greina tímamark fyrir gildis-
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töku hennar. Nú verður arðskrá eigi löglega samþykkt, og skal stjórn veiðifélags 

óska eftir mati samkvæmt 94. gr. Einnig er félagsmanni, sem telur gengið á hlut 

sinn með arðskrá, rétt að krefjast mats samkvæmt 94. gr. Tekur mat gildi tveimur 

mánuðum eftir birtingu í ábyrgðarbréfi frá stjórn veiðifélags eða á annan sannan- 

legan hátt, enda sé yfirmats eigi krafizt. Nú fer yfirmat fram, og tekur það gildi 

frá þeim tíma, er yfirmatsmenn ákveða. 

3. Rétt er félagsmanni að krefjast endurskoðunar á arðskrá fimm árum eftir 

setningu hennar í fyrsta skipti, en síðar á átta ára fresti. 

öl. gr. 

Kostnað af starfsemi veiðifélags skulu félagsmenn greiða í sama hlutfalli sem 

þeir taka arð. 

52. gr. 

Félagsstjórn skal senda ráðherra samþykkt og arðskrá til staðfestingar. Nú þykja 

samþykkt og arðskrá eigi þannig úr garði gerðar, að staðfesta megi, og sendir ráð- 

herra þær aftur til félagsstjórnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. 

Annars kostar staðfestir hann þær, eða þá er lagfært hefur verið það, er ábóta- 

vant þykir, enda mæli veiðimálastjóri og veiðimálanefnd með staðfestingu. Líða 

skulu minnst sex mánuðir frá stofnfundi félags og þar til samþykkt er staðfesl. 

Aldrei má samþykkt brjóta í bág við réttarákvæði, almennar srundvallarreglur 

laga né réttindi einstakra manna. 

öð. gr. 

Nú hefur veiðifélag verið stofnað samkvæmt 47. og 48. gr. og getur þá sá, sem 

telur félagið ólöglega stofnað, vefengt félagsstofnunina fyrir ráðherra, áður en sex 

mánuðir eru liðnir frá stofnfundi félags. Vefenging, sem síðar berst um stofnun 

félags, skal eigi tekin til greina. Nú hefur vefenging fyrir ráðherra verið borin 

fram á lögmætum tíma, en hann tekur hana eigi til greina, og er þá rétt að skjóta 

málinu til dómstóla, áður en sex mánuðir eru liðnir frá staðfestingu samþykktar. 

54. gr. 

Nú hefst veiði fyrir landi jarðar, er liggur að fiskihverfi veiðifélags, en utan 

félagssvæðis, og skal leggja þá jörð við það félagssvæði, og er ábúanda hennar þá 

skylt að gerast félagi. Boða skal ábúanda slíkrar jarðar á fund, og á hann þar at- 

kvæði um málið. 

ðð. gI. 

Skylt er stjórn veiðifélags að gefa veiðimálastjóra árlega skýrslu um starfsemi 

félagsins og þær skýrslur aðrar, er veiðimálastjóri kann að æskja. 

56. gr. 
í. Aðalfund skal halda árlega og aukafund, þá er félagsstjórn telur ástæðu til 

eða 1 félagsmanna æskir og tilgreinir fundarefni. Nú lætur félagsstjórn undir 

höfuð leggjast að boða fund í tvo mánuði, og er þeim, er fund vilja halda, rétt að 

boða hann. 
2. Fund skal boða með auglýsingu í Ríkisútvarpinu tvo daga í röð eigi síðar en 

viku fyrir fundardag. Þó má boða fund í félagi, sem hefur færri en 30 félagsmenn, 

með símtölum eða á annan þann hátt, sem tíðkast um boðun funda í því héraði. 

3. Á fundi skal liggja frammi skrá um atkvæðisbæra félagsmenn. 

4. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum. Þó verður breyting á samþykkt 

eða arðskrá að hljóta samþykki % félagsmanna. Nú verður breyting á samþykkt 

eða arðskrá eigi afgreidd vegna ónógrar fundarsóknar, og má þá boða til annars 
fundar. Á þeim fundi ræður afl atkvæða. Nú er ráðgert að breyta samþykkt eða
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arðskrá, og skal þess getið í fundarboði. Greiða má atkvæði skriflega, enda sé þess 
getið í fundarbók. 

5. Um endurskoðun arðskrár skal að öðru leyti fara eins og segir í 50. gr. (“f
s 

57. gr. 
1. Þá er veiðifélag hefur verið stofnað með löglegum hætti, skal hverjum 

manni óheimilt að veiða í vatni á félagssvæðinu, nema hann hafi samþykki félags- 
stjórnar. 

2. Í samþykkt félags má selja ákvæði, er banna félagsmanni og öðrum þeim, 
sem á félagssvæði búa, að hafa undir hendi ádráttarnet, nema sannað geti, að net 

eigi að nota til veiði í vatni utan félagssvæðis. 
3. Ákvæði 1. mgr. tekur eigi til þess manns, sem fengið hefur veiðiskirteini 

samkvæmt 22. gr. 

58. gr. 

Ráðherra er rétt eftir tillögum veiðimálastjóra og með samþykki veiðimála- 
nefndar að veita veiðifélagi undanþágu frá ákvæði 1. mgr. 31. gr. lasa þessara um 
hlið á girðingum, 1. mgr. 34. gr. um lengd fastra veiðivéla út í vatn og 4. mgr. 
34. gr. um fjölda veiðitækja við garð og binda undanþágu þeim skilyrðum, sem 
þurfa þykir. 

59. gr. 
Í. Nú verða ábúendaskipti á jörð á félagssvæði, og er þá hinum nýja ábúanda 

skylt að gerast félagi og taka á sig skuldbindingar félagsmanns. 
2. Eignir veiðifélags skulu teljast til jarða á félagssvæðinu í arðskrárhlut- 

falli. Ef ágreiningur verður vegna eignarhluta í veiðifélagi, sker mat úr, sbr. 94. gr. 

60. gr. 
1. Nú starfar veiðifélag við fiskihverfi, bar sem áður var engin veiði eða svo 

lítil, að hún var eisi talin í skýrslum um undanfarin 10 ár, og er þá félaginu rétt að 
gera samþykkt á lögmætum félagsfundi um fullnaðarfriðun fisks í því fiskihverfi 
eða friðun gegn allri veiði eða tilteknum veiðiaðferðum. 

2. Samþykkt um friðun samkvæmt 1. mer. gildir um 5 ár í senn, nema meiri 
hluti félagsmanna samþykki að breyta henni fyrr eða ráðherra mæli svo fyrir. 
Leita skal staðfestingar ráðherra á samþykkt samkvæmt 52. gr. 

61. gr. 
1. Nú vill veiðifélag með ráði og samþykki veiðimálastjóra auka friðun eða 

láta vikufriðun gilda aðra daga oftar í straumvatni en neðar, auka fjarlægð milli 
fastra veiðivéla frá því, sem í lögum er mælt, stytta hámarkslengd þeirra, draga 
úr veiðni veiðitækja, fækka þeim eða kveða á um meiri lágmarksstærð fisks, sem 
veiða má, og er það rétt, ef allir félagsmenn hverfa að einu ráði eða lögmætur félags- 

9 fundur sambykkir með % atkvæða félagsmanna, enda fari um fundarboðun og 
atkvæðagreiðslu eins og mælt er í 49. gr. laga þessara, og fundarefnis sé getið í fund- 
arboði. 

2. Samþykkt samkvæmt 1. mgr. öðlast gildi, þá er ráðherra staðfestir hana. 
enda mæli veiðimálanefnd með samþykkt,
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IX. KAFLI 

Um klak- og eldisstöðvar ríkisins og fiskeldi. 

62. gr. 

Rétt er ráðherra að koma upp klak- og eldisstöð, einni eða fleiri, þegar fé 

er veitt á fjárlögum. Rétt er, að slík stöð sé reist og rekin af félagi, er bæði ríkis- 

sjóður og aðrir aðilar standa að. Veiðimálastjóri hefur umsjón með stöðvum 

þessum. 

63. gr. 

Klak- og eldisstöðvar ríkisins afla seiða til fiskræktar og gera tilraunir um 

klak og eldi fisks. Þær skulu og veita fræðslu um meðferð klaks og um fiskeldi, 

eftir því sem við verður komið. 

64. gr. 

Klak- og eldisstöðvum þeim, er getur í 62. og 63. gr., skal heimilt, að fengnu 

leyfi ráðherra, sbr. 22. gr., að afla stofnfisks til klaks í hvaða veiðivatni sem er, 

enda séu svo mörg seiði sett í vatn í slaðinn, að því sé að dómi veiðimálastjóra 

að fullu bættur skaðinn. 

65. gr. 
Þeir, sem rækta vilja fisk í veiðilausu vatni, skulu ganga fyrir öðrum um 

kaup á seiðum. 

66. gr. 
Nú tekur maður upp fiskeldi, og skal hann þá tilkynna veiðimálastjóra það. 

Tilkynningu skulu fylgja skilríki um vatnsafnot og uppdrættir af ráðgerðum mann- 
virkjum. Er slíkum skilríkjum hefur verið skilað og þau teljast fullnægjandi, skal 
veiðimálastjóri gefa út viðurkenningu á eldisstöðinni, og öðlast hún þar með réti- 
indi samkvæmt því, sbr. 70. gr. Ráðherra er rétt að setja skilyrði í reglugerð. 

67. gr. 
Skylt er að láta af hendi við veiðifélag land eða landsafnot, vatn eða afnot 

vatns, er þarf til byggingar eða starfsemi klakstöðvar eða klak- og eldisstöðvar, 
svo og þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, er bygging 
slíkra stöðva eða starfsemi kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur 
fyrir eftir mati, nema samkomulag verði. 

68. gr. 
1. Nú er vatn tekið úr veiðivatni til afnota í eldisstöð, og skal búa svo um 

vatnsleiðslur að eldistjörn og frá, að fiskur gangi eigi úr veiðivatni í leiðslur. Um- 
búnaður slíkra vatnsleiðslna skal háður samþykki veiðimálastjóra. 

2. Nú er straumvatn stíflað vegna eldisstöðvar, og fer um gerð stíflu sam- 
kvæmt 41. gr. 

69. gr. 
Nú truflar vatnstaka til eldisstöðvar göngu fiska í veiðivatni, og skal þá haga 

vatnstöku svo, að hún valdi sem minnstri truflun. Tilhögun vatnsveitu skal háð 

samþykki veiðimálastjóra. 

. 70. gr. 
Akvæði 21., 27., 28. og 38. gr. taka eigi yfir fisk í eldisstöðvum.
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71. gr. 

Forráðendur eldisstöðvar skulu gefa veiðimálastjóra árlega skýrslu um starf- 
semi stöðvarinnar. 

72. gr. 
Nú veldur eldisstöð rýrnun á veiði í vatni, og skal bæta tjónið eftir mati, ef 

eigi semur. 
7ð. Er. 

Ráðherra er rétt að fengnum meðmælum veiðimálastjóra að ákveða friðunar- 
svæði í sjó framan við frárennsli fiskeldisstöðva á sama hátt og ákveðið er í 6. og 

7. mgr. 14. gr., enda hafi gönguseiðum verið sleppt frá stöðinni í því skyni, að fiskur 
gangi aftur upp Í hana úr sjó. 

14. gr. 
Ráðherra er rétt, samkvæmt meðmælum veiðimálanefndar og veiðimálastjóra, 

að heimila eldisstöð laxveiði í sjó innan 200 metra frá frárennsli hennar, enda hafi 
sönguseiðum verið sleppt í frárennslið í því skyni, að þau gangi í sjó og komi aftur 
upp í eldisstöðina að sjávarvist lokinni. 

X. KAFLI 

Um innflutning á lHfandi fiski og hrognum. 

79. gr. 
1. Ráðherra fer með yfirstjórn fisksjúkdómamála. Honum til aðstoðar er fisk- 

sjúkdómanefnd, en í henni eiga sæti yfirdýralæknir, og sé hann formaður, veiðimála- 
stjóri og forstöðumaður Tilraunastöðvar Háskólans í meinafræði að Keldum. Hún 
skal hafa forgöngu um fisksjúkdómarannsóknir og gera tillögur til ráðherra um 
aðgerðir til varnar gegn útbreiðslu fisksjúkdóma, sem getur um í kafla þessum, og 
annað, er að fisksjúkdómum lýtur. 

2. Rétt er ráðherra þeim, er í hlut á, að skipa við Tilraunastöð Háskólans í 
meinafræði að Keldum sérfræðing í fisksjúkdómum, og skal hann vera fisksjúk- 
dómanefnd til aðstoðar og ráðuneytis. 

76. gr. 
Bannað er að flytja til landsins lHfandi laxfisk eða annan fisk, er lifir í ósöltu 

vatni. Ráðherra er rétt að leyfa innflutning lifandi hrogna slíkra fiska, enda mæli 

fisksjúkdómanefnd með því og telji eigi hættu á, að sjúkdómar flytjist til landsins 
með slíkum hrognum, og þeim fylgi heilbrigðisvottorð frá viðkomandi yfirvöldum. 

71. gr. 
Eigi má flytja til landsins lifandi skrautfiska né hrogn þeirra. Rétt er ráðherra 

að leyfa tilteknum aðilum slíkan innflutning, enda samþykki fisksjúkdómanefnd 
það hverju sinni og sé fyrir hendi heilbrigðisvottorð, sem hún metur gilt. 

78. gr. 
1. Sótthreinsa skal hrogn, ilát og umbúðir um hrogn eða skrautfiska, sem flutt 

eru til landsins samkvæmt 76. og 77. gr., baða skrautfiska úr lyfjablöndu, ef ástæða 
þykir til, svo og hafa hrogn og fisk í sóttkví, ef nauðsynlegt þykir. Fisksjúkdóma- 
nefnd gefur fyrirmæli um sótthreinsun og sóttkví og hefur eftirlit með henni. 

2. Nú er fiskur fluttur milli landa með viðkomu á Íslandi, og skal sá flutn- 
ingur háður fyrirmælum yfirdýralæknis. 

79. gr. 
Fisksjúkdómanefnd er rétt, ef ástæða þykir til, að fyrirskipa sótthreinsun veiði- 

tækja og veiðibúnaðar, sem notaður hefur verið erlendis, áður en leyfilegt sé að
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flytja hann inn í landið, enda sé vottorð eigi lagt fram um, að veiðitæki og veiði- 

búnaður hafi verið sótthreinsaður erlendis. Enn fremur er nefndinni rétt að banna, 

ef ástæða þykir til, innflutning á dauðum vatnafiski, ferskum eða frystum. 

80. gr. 

Nú kemur upp næmur sjúkdómur í veiðivatni eða í klak- og eldisstöð eða grun- 

samlegt þykir, að næmur sjúkdómur leynist í fiski á slíkum stöðum, og er ráð- 

herra rétt að fengnum tillögum fisksjúkdómanefndar að gera hvers konar ráðstaf- 

anir, sem taldar eru nauðsynlegar til að hefta útbreiðslu sjúkdómsins. 

81. gr. 

Ráðherra er rétt eftir tillögum fisksjúkdómanefndar að setja reglur um heil- 

brigðiseftirlit í klak- og eldisstöðvum, um töku sýnishorna, um sóttvarnaraðgerðir 

og um kostnað af nauðsynlegum ráðstöfunum, svo og kveða nánar á um önnur 

ákvæði þessa kafla, eftir því sem þurfa þykir. 

KI. KAFLI 

Um álaveiðar. 

82. gr. 

Ráðherra er rétt að setja reglur um álaveiðar að fengnum tillögum veiðimála- 

stjóra og veiðimálanefndar. Í reglum þessum má mæla fyrir um gerð veiðilækja og 

veiðitíma, og skal þess gætt, að lax og silungur veiðist eigi í blóra við ál. 

XII. KAFLI 

Um ófriðun sels. 

83. gr. 

Rétt er að skjóta eða styggja sel í veiðivatni og í ósi þess eða ósasvæði, enda 

sé eigi Öðruvísi mælt í lögum. 
84. gr. 

1. Nú eru friðlýst eða arðgæf selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða nær ósi 

vatns, er lax eða göngusilungur fer um, en 7 km, og getur þá ráðherra ófriðað 

þau eftir tillögum veiðimálanefndar og veiðimálastjóra, enda sýni mat, að arður 

af laxveiði eða göngusilungi í ánni sé meiri en arður af selveiði. 

9. Nú eru friðlýst eða arðgæf selalátur eða selalagnir í veiðivatni eða svo 

nærri ósi vatns sem segir í Í. mgr. en lax- og silungsveiði í vatninu er metin 

minna virði en selveiðin, og er ráðherra rétt eftir tillögum veiðimálastjóra að ófriða 

þau, enda hafi fiskrækt verið stunduð við vatnið svo lengi og með þeim árangri, 

að mat þyki sýna, að laxveiði eða göngusilungs í vatninu verði arðsamari en selveiðin. 

85. gr. 

1. Fyrir missi selveiðinytja þeirra, er getur í 84. gr., skulu koma fullar bætur. 

9. Bætur greiða eigendur laxveiði eða göngusilungs í því fiskihverfi, er í hlut 

á. Skulu þær vera árgjald, sbr. þó 3. mgr. Bætur skulu ákveðnar með mali, ef eigi 

semur, og greiða veiðieigendur þær í arðskrárhlutfalli. Sýslumaður jafnar niður 

gjaldi og innheimtir á manntalsbingi. Fylgir því lögtaksréttur. Nú er veiðiréttur 

leigður samkvæmt 2. gr., og greiðir þá leigutaki bætur í stað leigusala. 

3. Nú eykst eftir ófriðun sels lax- eða göngusilungsveiði jarðar, er bætur hlýtur 

samkvæmt 2. mgr., og skal sá hagsauki þá dreginn frá bótum, enda krefjist mats 

einhver, sem bætur skal greiða. Nú sýnir mat, að arður af lax- eða silungsveiði jarðar 

hefur aukizt sem nemur arði af selveiði, og skulu bætur fyrir hana niður falla.
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XIII. KAFLI 

Um stjórn veiðimála og eftirlit. 

86. gr. 
1. Ráðherra hefur yfirstjórn allra veiðimála. 
2. Til aðstoðar ráðherra um stjórn veiðimála eru veiðimálastjóri og veiðimála- 

nefnd. 

87. gr. 
1. Veiðimálastjóri skal vera kunnáttumaður um vatnaliffræði og veiðimál. Ráð- 

herra skipar veiðimálastjóra, og tekur hann laun úr ríkissjóði. 
2. Veiðimálastjóri hefur með höndum þessi störf: 

a. Hann annast þau verkefni, sem honum eru falin í lögum þessum. 
b. Hann annast rannsókn vatna og fiska og sér um skrásetningu veiðivatna. 
c. Hann annast merkingu vatnafiska, en getur gefið öðrum leyfi til merkinga með 

skilyrðum, sem hann setur. 

d. Hann safnar skýrslum um veiði og fiskrækt. 
e. Hann gerir eða lætur gera uppdrætti að klakstöðvum, eldisstöðvum og fiskveg- 

um og hefur umsjón með gerð slíkra mannvirkja. 
f. Hann gerir tillögur um reglugerðir og önnur ákvæði, sem sett eru samkvæmt 

lögum um friðun, fiskeldi eða veiði. 

Ss. Hann veitir leiðbeiningar um veiðimál og er ráðherra til aðstoðar um allt, sem 
að þeim lýtur. 

88. gr. 
1. Í veiðimálanefnd eiga sæti fimm menn. Ráðherra skipar nefndina til 4 ára 

Í senn, einn án tilnefningar, einn samkvæmt tilnefningu Búnaðarfélass Íslands, einn 
samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknastofnunarinnar, einn samkvæmt tilnefningu 
Landssambands stangarveiðifélaga og einn samkvæmt tilnefningu Landssambands 
veiðifélaga. Ráðherra. skipar formann nefndarinnar. Nú tilnefnir einhver framan- 
greindra aðila eigi mann í veiðimálanefnd, og skipar ráðherra í nefndina í hans 
stað. Varamenn skal skipa með sama hætti og aðalmenn. 

2. Veiðimálanefnd er ráðherra til aðstoðar um veiðimál og fer með þau mál, 
sem henni er falið Í lögum þessum. Getur hún gert tillögur um allt, er að veiðimálum 
lýtur. Samþykkis veiðimálanefndar skal leita um setningu reglugerða og annarra 
ákvæða um friðun, fiskeldi og veiði. 

3. Fundur er ályktunarfær, ef minnst þrír menn eru á fundi. 
4. Atkvæði þriggja nefndarmanna þarf til þess, að ákvörðun veiðimálanefndar 

sé lögmæt. 

89. gr. 
1. Ráðherra skipar eftirlitsmenn með veiði, þar sem þurfa þykir. Um tölu þeirra 

og skipun skal leita tillagna veiðimálastjóra. 
2. Eftirlitsmenn skulu hafa nákvæmar gætur á því, að veiði í umdæmi þeirra 

sé stunduð með löglegum hætti. Þeir safna veiðiskýrslum, hver í sínu umdæmi, og 
gefa veiðimálastjóra þær skýrslur um veiði og vötn, er hann kann að æskja. Þeir 
skulu gera skrár um veiðivélar, lagnir og drætti í umdæmum sínum og sjá um merk- 
ingu veiðarfæra. Nánari fyrirmæli um starfsemi eftirlitsmanna setur veiðimálastjóri 
í erindisbréfi. 

3. Veiðimálastjóri gefur út skilríki handa eftirlitsmönnum. 
4. Eftirlitsmenn skulu eiga frjálsa för um veiðivatn og meðfram því, eftir því 

sem þörf krefur. Þeir hafa vald til að taka upp úr veiðivatni ólögleg veiðitæki eða 
veiðitæki, sem notuð eru á óleyfilegum tíma eða óleyfilegum stað. 

5. Nú leikur grunur á, að fiskur sé ólöglega veiddur, og getur eftirlitsmaður
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krafizt þess, að sá, er hefur hann undir höndum, geri eftirlitsmanni grein fyrir, hvar 

hann hafi fengið fiskinn, ella telst fiskurinn ólöglegt veiðifang. 

6. Nú leikur grunur á, að ólöglegt veiðifang sé geymt í verzlun, reykhúsi, frysti- 

húsi eða í öðru geymsluhúsi, og er eftirlitsmanni heimilt án undangengins úrskurðar 

dómara að gera leit að slíku veiðifangi og taka það í sína vörzlu, ei þurfa þykir, en 

gera skal hann dómara þeim, er í hlut á, þegar viðvart, en hann skal þegar taka 

málið til meðferðar. 

90. gr. 

1. Ráðherra ákveður kaup eftirlitsmanna, að fengnum tillögum. veiðimálastjóra. 

Greiðist það að hálfu úr ríkissjóði og að hálfu úr sýslusjóði eða sýslusjóðum. Rétt 

er sýslunefnd að kveða svo á, að veiðieigendur endurgreiði sýslusjóði hluta hans að 

tiltölu við veiði hvers þeirra um sig næstliðið ár. Sýslumaður jafnar niður gjaldi, og 

má taka það lögtaki. 
2, Rétt er ráðherra að skipa eftirlitsmann með veiði, þar sem sérstaklega stendur 

á, enda æski þess eigendur eða notendur veiði og greiði kostnað af eftirliti. 

KIV. KAFLI 

Um Fiskræktarsjóð og styrkveitingar til fiskræktar. 

91. gr. 

1. Stofna skal sjóð, er nefnist Fiskræktarsjóður, til stuðnings fiskrækt og fisk- 

eldi í landinu. Tekjur sjóðsins eru: 
a. Fjárveiting úr ríkissjóði. 
b. Gjald af skírum veiðitekjum, 2%, er innheimtist af veiðifélögum. 

c. Tekjuafgangur fiskeldisstöðva ríkisins, eftir ákvörðun ráðherra. 

d. 3% af Óskírum tekjum vatnsaflsstöðva í landinu, sem selja orku til almennings. 

e. Aðrar tekjur. 
2. Með stjórn Fiskræktarsjóðs fara veiðimálanefnd og veiðimálastjóri. Ákvarð- 

anir um styrki og lán úr sjóðnum skulu háðar samþykki ráðherra. Ráðherra er rétt 

að setja Fiskræktarsjóði starfsreglur. Nú greinir veiðimálanefnd og veiðimálastjóra 

á, og sker ráðherra úr. 

92. gr. 
Í. Lán og styrki skal veita úr Fiskræktarsjóði til framkvæmda, er lúta að fisk- 

rækt eða fiskeldi, enda samþykki veiðimálastjóri tilhögun framkvæmda, þær séu 

gerðar undir eftirliti hans og hann mæli með styrkveitingu. 
2. Þessar framkvæmdir njóta styrks, er nemi allt að % af áætluðum kostnaði: 

1. Fiskvegir og önnur meiri háttar mannvirki, er stefna að því að auka fiskför 

um vatn. 

2. Klakhús og eldisstöðvar. 

93. gr. 

Veita skal lán úr Stofnlánadeild landbúnaðarins samkvæmt lögum nr. 75 27. 

apríl 1962, um Stofnlánadeild landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar 
í sveitum, til framkvæmda þeirra, sem getur í 92. gr. Lán skulu og veitt til að reisa 
íbúðarhús við eldisstöðvar samkvæmt lögum nr. 75 27. april 1962, þegar fiskur 
hefur verið alinn þar í 3 ár og skilyrði til eldis hafa reynzt hagkvæm. Lán til íbúðar- 
húsa við eldisstöðvar skulu hlíta sömu reglum sem lán til íbúðarhúsa á nýbýlum.
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ÁV. KAFLI 

Um matsgerðir og skaðabætur. 

94. gr. 
1. Nú greinir menn á, hvar um sé að tefla sjó, straumvatn, stöðuvatn, á, ós, ósa- 

svæði, kvísl, ál, takmörk fiskihverfis, vatns eða hluta af vatni, svo sem ós, ósasvæði, 

kvísl, ál, foss, lögn eða veiðistað, legu aðalstraumlínu eða önnur slík efni, sem getur 
í lögum þessum, og skal þá skera úr ágreiningi með mati. 

2. Mat samkvæmt 1. mgr. og annað mat, sem getur í lögum þessum, skulu fram- 
kvæma tveir menn dómkvaddir af héraðsdómara, þar sem er vatn það, er meta skal. 
Héraðsdómari skal að jafnaði dómkveðja menn búsetta í öðru lögsagnarumdæmi, en 
ráðfæra skal hann sig við veiðimálastjóra, áður en hann framkvæmir dómkvaðn- 
ingu. Nú varðar mat merkivatn milli lögsagnarumdæma, og ákveður þá ráðherra, 
hvaða héraðsdómari dómkveður matsmenn. 

3. Mati má skjóta til yfirmats, áður en liðnir eru tveir mánuðir frá birtingu 
mats. Í yfirmati eiga sæti 3 menn, er ráðherra skipar, einn meðal dómara Hæsta- 

réttar, en annan eftir tillögu veiðimálanefndar. 
4. Rétt er að skjóta ágreiningi, er getur í 1. mgr., beint til yfirmatsmanna, enda 

séu aðilar ásáttir um það. 
5. Matsmenn ákveða kostnað af mati og skiptingu hans á aðila. 
6. Rétt er matsmönnum að kveðja kunnáttumenn sér til aðstoðar, ef þörf þykir. 

og telst kostnaður af því til matskostnaðar. 

95. gr. 
1. Nú hefur veiðieigandi, er veiði átti áður en lög þessi komu til framkvæmda, 

misst hana að mestu eða öllu fyrir þá sök, að lögin fyrirmuna honum að nota þá 
veiðiaðferð, er hann áður mátti einni við koma, og á hann þá kröfu til skaðabóta 
eftir mati, sbr. 94. gr. 

2. Matsmenn samkvæmt 1. mgr. skulu leita umsagnar veiðimálastjóra og veiði- 
málanefndar. Skaðabætur greiðast að hálfu úr ríkissjóði og að hálfu úr sjóði sýslu 
þeirrar eða sýslna, sem í hlut eiga. 

3. Nú hefur maður í öðrum tilvikum en í 1. mgr. segir orðið að mun öðrum 
fremur fyrir tjóni vegna ákvæða og framkvæmdar laga þessara, og á hann kröfu 
til skaðabóta eftir mati. Skaðabætur skulu greiða eigendur veiðiréttar í fiskihverfi 
því, sem í hlut á, eftir ákvörðun matsnefndar, og má taka þær lögtaki. Ákveða má 

þeim, er tjón hefur beðið, bætur með því að úthluta honum arði í arðskrá. Stjórn 
2 

veiðifélags er skylt að annast innheimtu bóta á félagssvæði sínu. 

96. gr. 
Um fjárhæð og greiðslu bóta eða endurgjald, er greinir í lögum þessum, fer eftir 

lögum um framkvæmd eignarnáms. 

XVI. KAFLI 

Refsiákvæði og réttarfars. 

97. gr. 
1. Það varðar mann sektum og varðhaldi, ef miklar sakir eru, ef: 

a. Hann veiðir ólofað í vatni annars manns. 
b. Hann hittist með veiðarfæri við veiðivatn annars manns fyrir utan venjulega 

vegi, nema sannað sé, að hann hafi átt þar lögmætt erindi. 
c. Hann veiðir á tíma, þegar veiði er bönnuð, eða á stöðum, þar sem veiði er 

bönnuð.



25. júní 1970. 417 Nr. 76. 

d. Hann notar veiðitæki eða veiðiaðferðir, sem bannað er að nota, eða fylgir eigi 

settum reglum um tilhögun veiðitækja eða um veiðiaðferð. 

e. Hann veiðir fisk, sem er minni en leyft sé að veiða, eða sleppir eigi í vatn veidd- 

um fiski, er sleppa skal. 

f. Hann brýtur ákvæði 23., 30. eða 38. gr. 

g. Hann spillir fiskvegi eða tálmar á ólögmætan hátt fiskför um vatn. 

h. Hann notar sprengiefni, skotvopn, rafmagn, eitruð efni eða deyfandi eða veitir 

vatni af fiski við veiði. 

i. Hann hlítir eigi settum reglum um veiðifélög eða samþykktum þeirra. 

j. Hann hlítir annars eigi lögum þessum eða reglum, settum samkvæmt þeim. 

9. Brot gegn ákvæðum 14. gr. innan íslenzkrar fiskveiðilandhelgi varðar fésekt- 

um allt að 500 000 kr. og auk þess varðhaldi, ef miklar sakir eru. 

98. gr. 

Brot þau, er getur í c-, d- og hliðum 97. gr., teljast fullframin, jafnskjótt og 

veiðarfæri er komið að veiðistað, nema sannað sé, að það hafi verið flutt þangað í 

lögmætum tilgangi. 

99. gr. 

Nú veiðir maður ólofað í vatni annars manns, og skal sá, er misgert var við, 

fá allt veiðifang eða andvirði þess auk bóta fyrir annað tjón, sem hann kann að 

hafa orðið fyrir. 

100. gr. 

Ólögleg veiðitæki og veiðitæki, sem eru notuð með ólöglegum hætti, skulu upp- 

tæk ger. Eins fer um ólöglegt veiðifang, sbr. þó 99. gr. 

101. gr. 

Sektir samkvæmt lögum þessum og andvirði upptækra veiðitækja renna í ríkis- 

sjóð. 

102. gr. 

1. Rétt er dómsmálaráðherra að fela Landhelgisgæzlunni löggæzlu samkvæmt 

lögum þessum, eftir því sem við verður komið. 
2. Rétt er dómsmálaráðherra, samkvæmt tillögu landbúnaðarráðherra, að skipa 

sakadómara í Reykjavík til þess að rannsaka og dæma brot gegn lögum þessum. 

XVII. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

103. gr. 
Veiðifélag, sem löglega hefur verið stofnað samkvæmt eldri lögum, skal haldast, 

en breyta skal samþykktum þess samkvæmt 1—2. mgr. 49. gr. 

Gjört í Reykjavík, 25. júní 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Ingólfur Jónsson.
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LÖG 
um tilbúning og verzlun með ópíum o. fl. 

Forseti ÍsranDs 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 4. gr. laga nr. 25 18. apríl 1970 um breyting á 
lögum um tilbúning og verzlun með ópíum o. fl. nr. 14 20. júní 1923 hef 
látið fella meginmál þeirra ásamt meginmáli laga nr. 43 2. maí 1968 inn í 
lög nr. 14 20. júní 1923 um tilbúning og verglun með ópíum o. fl. og gef þau 
út svo breytt. 

1. gr. 
Bannaður er tilbúningur, innflutningur og útflutningur á unnu ópíum og 

verzlun með það. 
Undir bann þetta falla og ópíumsleifar allar og hvers kyns afgangur, einnig 

það, sem eftir verður þegar ópíum er reykt. 

2. gr. 
Lyfsölum er heimilt að búa til og vinna úr, flytja inn og út og verzla með óunnið 

ópíum og ópíum til lækninga, morfín, kókaín og heróin, svo og hvers konar efnis- 
blöndun, sem í er meira en 14% af morfin eða meira en %0% af heróin og kókaín. 
Dómsmálaráðuneytið semur nánari reglur um afhendingu lækna á umgetnum lyfj- 
um. Áfengisverzlun ríkisins er heimilt að útvega læknum lyf þessi frá útlöndum, 
svo sem Önnur lyf. 

Dómsmálaráðuneytið setur nánari ákvæði um tilbúning og úrvinnslu, inn- og 
útflutning, svo og verzlun og afhendingu á nefndum efnum, og selur reglur um 
eftirlit með slíkri iðju og verzlun. 

3. gr. 
Unnið og óunnið ópíum, ópíum til læknislyfja, morfin, kókaín og heróin ber 

að skilja í lögum þessum samkvæmt skilgreiningum alþjóðaópíumfundar 23. janúar 
1912. 

4. gr. 
Dómsmálaráðuneytið getur úrskurðað, að ákvæði laga þessara gildi um öll efni, 

hvort sem þau eru afleidd af morfíni, kókaíni eða söltum þeirra eða ekki, enda hafi 
sannazl við vísindalega rannsókn, að misnota megi þau á líkan hátt, eða að þau 
hafi lík skaðvænleg áhrif sem efni þau, sem nefnd eru í 2. gr. 

5. gr. 
Óheimilt er að hafa undir höndum eða varðveita, veita viðtöku, gefa, afhenda, 

selja eða verzla með hvers konar lyf og efni, er ákvæði laga þessara taka til og ólög- 
lega eru flutt inn eða framleidd. Gera skal upptæka til ríkissjóðs slíka vöru og hagnað af verzlun með hana. 

6. gr. 
Brot á lögum þessum og reglum seltum samkvæmt þeim varða sektum allt að 1 milljón króna eða varðhaldi og fangelsi allt að 6 árum, ef um stórfellt brot er að ræða. Það telst stórfellt brot, ef lyfjum þeim eða efnum, sem undir lögin falla og 

ólöglega eru flutt inn eða framleidd, er dreift til margra manna eða þau seld gegn
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verulegu gjaldi, eða ef um er að ræða innflutning, útflutning, vörzlu, verzlun, mól- 

töku, afhendingu, framleiðslu eða vinnslu þessara lyfja eða efna í því skyni að selja 

þau, eða dreifa þeim til margra manna eða gegn verulegu gjaldi með öðrum hætti 
en lög þessi eða lyfsölulög heimila. 

Með mál út af brotum á lögum þessum skal fara að hætti opinberra mála. 

Gjört í Reykjavík, 16. júni 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 
Jóhann Hafstein. 

10. ágúst 1970. . Nr. 78. 

LÖG 

um lífeyrissjóð sjómanna. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 2. mgr. 13. gr. laga nr. 59 12. maí 1970 um 

breyting á lögum nr. 78 28. apríl 1962, um lífeyrissjóð togarasjómanna og 
undirmanna á farskipum hef látið fella meginmál hinna fyrrnefndu laga 
nr. 59/1970 inn í lög nr. 78 28. apríl 1962 og gef þau út svo breytt: 

1. gr . gr. 
Sjóðurinn nefnist Lífeyrissjóður sjómanna og starfar með því skipulagi og 

markmiði, sem segir í lögum þessum. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Sjóðfélagar eru þeir nefndir í lögum þessum, er skylt er að greiða iðgjöld til 

sjóðsins og rétt eiga á lífeyri úr honum. 

3. gr. 

Sjóðfélagar eru allir þeir, sem lögskráðir eru á Íslenzka togara, Íslenzk far- 
skip, sem notuð eru til farþegaflutninga eða vöruflutninga. og á Íslenzk varðskip, 

nema yfirmenn á farskipum, sem tryggðir skulu í lífeyrissjóðum, sem skipafélögin 

eru aðilar að. Yfirmenn strandferðaskipa ríkissjóðs og varðskipanna skulu tryggðir 
í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Heimilt er þó útgerð farskipa að tryggja yfir- 
mönnum lífeyrissjóðsréttindi í sjóði þessum, ef samkomulag næst um það við 

stéttarfélög yfirmanna. 
Sjóðfélagar eru enn fremur þeir sjómenn og beitingamenn, sem lögskráðir eru 

á íslenzk vélskip 12 lesta eða stærri, er stunda veiðar með línu, netum, botnvörpu, 

dragnót, humarvörpu, þorskveiðar með hringnót, lúðuveiðar með línu, sild- og 

loðnuveiðar, svo og aðrar veiðar, ef í samningum milli félaga sjómanna og útvess- 
manna eru ákvæði um lífeyrissjóðsréttindi frá 1. janúar 1970 eða síðar. Sama gildir 
ef slík skip eru notuð til flutninga innanlands, flutninga á Ísvörðum fiski eða 

verið er að flytja þau milli landa eða milli staða innanlands. Undanþágu frá þátt- 

töku samkvæmt þessari málsgrein skal þá veita fyrstu 4 mánuðina, sem viðkom- 
andi starfsmaður er hjá sömu útgerð, enda leggi hann fyrir skráningarstjóra skrif- 
lega beiðni um slíka undanþágu og eigi ekki réttindi í sjóðnum vegna fyrra tíma-
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bils. Ráðherra skal ákveða, að sjómenn sem þessi mgr. tekur til og lögskráðir eru 
í tilteknum byggðarlögum eða landshlutum, skuli vera utan við sjóðinn, ef fram 
kæmu um það óskir frá félögum sjómanna og útvegsmanna á þeim stöðum og 
forsvaranlega er frá lífeyrissjóðsmálum hlutaðeigandi manna gengið. Um slíka 
sjóði skulu gilda öll ákvæði þessara laga, sem við seta átt og varða skyldur launa- 
greiðenda til að halda eftir af launum vegna iðsgjaldagreiðslu og um innheimtu- 
rétt, lögveð í skipum svo og önnur atriði, sem tryggja rétt lífeyrissjóðs samkvæmt 
þessum lögum. 

Sjóðfélögum samkvæmt 2. málsgr., sem hætta störfum á sjó, skal heimil áfram- 
haldandi þátttaka, ef þeir hefja störf í landi við útgerð. Stjórn sjóðsins setur reglur 
um iðgjaldagreiðslur í slíkum tilvikum. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa félögum og samböndum, sem standa að 
samningum um kaup og kjör sjómanna, er aðild eiga að sjóðnum, að tryggja starfs- 
menn sína í sjóði þessum. Sömuleiðis er stjórn sjóðsins heimilt að leyfa útgerð 
farskipa, varðskipa og togara að tryggja skipverja sína, þótt þeir séu eigi lög- 
skráðir, ef þeir starfa við skip hennar, sem er í viðgerð, flokkunarviðgerð, eða að 
öðrum störfum í þágu útgerðar. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa sjómönnum, sem stunda nám í sjómanna- 
fræðum, slasast eða veikjast, að kaupa sér réttindi í sjóðnum þann tíma, sem úr 
hefur fallið af þessum sökum, og ákveður stjórn sjóðsins iðgjald. Þá er stjórn 
sjóðsins heimilt að ákveða iðgjald, er samsvari meðaltekjum togarasjómanna, ef 
togari tekur upp um skamman tíma aðrar veiðar en togveiðar. 

4. gr. 
Réttindi þau, er sjóðfélagar öðlast með lögum þessum, skulu í engu rýra rétt 

þeirra til elli-, örorku- eða Þbarnalifeyris. slysa- eða dánarbóta samkvæmt lögum 
nr. 40/1963, um almannatryggingar. 

5. gr. 
Í stjórn sjóðsins eiga sæti 7 menn, tilnefndir af: Hæstarétti, og er hann for- 

maður stjórnarinnar, Alþýðusambandi Íslands, Sjómannasambandi Íslands, Far- 
manna- og fiskimannasambandi Íslands, Félagi íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, 
Landssambandi íslenzkra útvegsmanna og Vinnuveitendasambandi Íslands. Sömu 
aðilar skipa hver um sig einn varamann í stjórnina. 

Skipunar- og kjörtími stjórnarmanna er þrjú ár. 

6. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins annast reikningshald og daglega afgreiðslu sjóðs- 

ins fyrir þóknun eftir samkomulagi hennar og stjórnar sjóðsins. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skal fylgjast vandlega með fjárhag, rekstri og starfsemi sjóðs- 

ins og gæta þess, að hann starfi í samræmi við lög og reglugerðir á hverjum tíma. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoð- 
aðir af ríkisendurskoðuninni. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun hans. Skal ávaxta sjóðinn í tryggum verð- 

bréfum, svo sem ríkisskuldabréfum og skuldabréfum með ríkisábyrgð, skulda- 
„bréfum tryggðum með fyrsta veðrétti í fasteignum samkvæmt því, sem nánar 
verður ákveðið í reglugerð, eða með öðrum tryggilegum hætti. 

Við lánveitingar til íbúðarbygginga skulu sjóðfélagar sitja fyrir. Lán úr sjóðn-
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um skulu í engu skerða rétt sjóðfélaga til veðlána samkvæmt lögum nr. 42/1956, 

um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins o. fl. 

Fé sjóðsins, sem ekki er ráðstafað í föstum lánum eða verðbréfum, skal ávaxt- 

að eftir því, sem við verður komið, í tryggum lánastofnunum á þeim stöðum, þar 

sem fé sjóðsins fellur til. 

9. gr. 

Stjórn sjóðsins skal fimmta hvert ár láta tryggingafræðing rannsaka fjárhag 

sjóðsins. Þyki honum rannsókn sin leiða í ljós, að fjárhagsgrundvöllur sjóðsins 

sé ótryggur, skal hann gera tillögur til stjórnar sjóðsins um aðgerðir til að efla 

sjóðinn. Sýni rannsóknin hins vegar, að fjárhagur sjóðsins sé svo góður, að ið- 

gjöld mætti lækka, skal hann athuga vandlega, hversu mikil sú lækkun mætti vera, 

og gera tillögur sínar um það til sjóðstjórnarinnar. Sjóðstjórnin má aldrei lækka 

iðgjöld meira en tryggingafræðingur hefur lagt til, að gert yrði. 

10. gr. 

Sjóðfélagar beri eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins nema með iðgjöldum 

sínum. 
11. gr. 

Iðgjöld til sjóðsins skulu nema 10% af launum, og greiðir sjóðfélagi 4%, en 

launagreiðandi 6%. 

Iðgjöld vegna sjóðfélaga samkvæmt 1. málsgr. 3. gr. skulu reiknast af heild- 

arlaunum, er sjóðfélaginn tekur hjá hlutaðeigandi launagreiðanda. Skulu launa- 

greiðendur halda iðgjöldum sjóðfélaga eftir af launum þeirra og greiða þau ásamt 

sínum iðsjaldahluta beint til sjóðsins innan tveggja vikna frá útborgun launanna. 

Iðgjöld vegna sjóðfélaga samkvæmt 2. málsgr. 3. gr. skulu á árinu 1970 miðast 

við eftirfarandi mánaðarlaun: 

Fyrir skipstjóra .......00000000 00 0000 . kr. 20 000.00 

Fyrir Í. stýrim. og Í. vélstj. .....0.0000000... oe0ee..  — 18 000.00 

Fyrir 2. stýrim., 2. og 3. vélstj., netam. og matsvein .. — 16 000.00 

Fyrir háseta ........0..0.0000.nnnnnnn nn 14 000.00 

Fjárhæðir þessar skulu síðan ákveðnar í desembermánuði ár hvert fyrir fram 

fyrir eitt ár í senn og breytast í sama hlutfalli og kauptrygging háseta hefur hækkað 

frá árslokum 1969, þó þannig, að jafnan séu fjárhæðirnar reiknaðar Í heilum tugum 

króna. 
Iðgjöldum sjóðfélaga samkvæmt næstu málsgrein hér á undan skulu launa- 

greiðendur halda eftir af launum og greiða þau ásamt sínum iðgjaldahluta beint til 

sjóðsins innan 30 daga frá lokum hvers kauptryggingartímabils. 

Sé um vanskil að ræða af hálfu útgerðar, skal lögskráningarstjóri ekki skrá á 

hlutaðeisandi skip, ef krafa kemur fram um það af hálfu sjóðsstjórnar. 

Iðgjöld sjóðfélaga og launagreiðenda skulu hvíla sem lögveð á hlutaðeigandi 

skipi og ganga fyrir öllum öðrum veðum. 

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur 

hans niður, svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna. 

12. gr. 

Sjóðurinn greiðir sjóðfélögum ellilifeyri og örorkulífeyri og eftirlátnum maka 

þeirra og börnum lífeyri samkvæmt ákvæðum þeim, sem hér fara á eftir. 

13. gr. 

Hver sjóðfélagi, er greilt hefur iðgjöld til sjóðsins í 10 ár eða lengur og er orð- 

inn fullra 65 ára að aldri, á rétt á árlegum ellilífeyri úr sjóðnum.
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Upphæð ellilifeyrisins er hundraðshluti af meðallaunum hlutaðeigandi sjóð- 
félaga síðustu 10 starfsár hans eða síðustu 20 starfsár, ef það er sjóðfélaga hagfelld- 
ara, og er hundraðshluti þessi hækkandi eftir því, sem starfstíminn verður lengri, 
svo sem hér segir: 

Starfstími: Ellilífeyrir: *Starfstími: Ellilífeyrir: 

10 ár ........... 10% A ár ........... 32% 
Il — 12% 22 . 34% 
12 — 14% 23 — ee... 396% 
13 16% 24 — 38% 
14 — 18% 25 — . 40% 
ÍS — 20% 20 — 429 
16 — 22% 21 — ARRR 44% 
17 — 24% 28 — . 46% 
18 — 26% 29 — 2... AIR 48% 
19 28% 30 — eða lengur ... 50% 
20 — 30% 

Það telst eitt starfsár samkvæmt grein þessari, hafi sjóðfélagi verið iðgjalds- 
skyldur til sjóðsins sem lögskráður sjómaður í 9 mánuði eða lengur á sama alman- 
aksári. 

Upphæð ellilífeyris má aldrei nema meiru en 75% af meðallaunum togarasjó- 
manna eða undirmanna á farskipum á hverjum tíma Í sams konar starfi og því, er 
sjóðfélaginn lét af. 

14. gr. 
Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur gengt 

Þangað til, að eigi á kost á öðru jafngóðu starfi við hans hæfi, er veitir aðgang að 
sjóðnum, eða missir einhvern hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á rétt 
á örorkulífeyri, ef tryggingayfirlæknir metur örorkuna meiri en 35%. Örorkumat 
þetta skal aðallega miðað við vanhæfni sjóðfélaga til að gegna starfi því, er hann 
hefur gengt að undanförnu. 

Ef rekja má aðalorsök örorkunnar til starfs þess, sem öryrkinn gegndi, er há- 
mark hins árlega örorkulífeyris hans jafnhátt ellilífeyri þeim, er hann hefði öðlazt 
rétt til, ef hann hefði gegnt stöðu sinni til 65 ára aldurs. Endranær miðast hámark 
örorkulifeyrisins við starfstíma og meðallaun 10 síðustu starfsár öryrkjans með 
sama hætti og segir í 18. grein. 

Örorkulífeyrir hvers einstaks er sami hundraðshluti af hámarksörorkulifeyri 
hans samkvæmt 2 mgr. þessarar greinar sem Örorka hans er metin. Þrátt fyrir 
örorku getur enginn fengið örorkulifeyri meðan hann heldur jafnháum launum og 
hann áður hafði hjá aðila, sem tryggir starfsmenn sína í lífeyrissjóði, sem stofn- 
aður er með lögum eða viðurkenndur af fjármálaráðuneytinu. 

Skylt er öryrkja, sem sækir um örorkulifeyri úr sjóðnum eða nýtur hans, 
að láta stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt, sem nauðsyn- 
legar eru til að dæma um rétt hans til örorkulífeyris. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að lækka eða fella niður örorkulífeyri beirra öÖr- 
yrkja, sem fá starfsorku sína aftur að nokkru eða öllu leyti. 

Sömnleiðis ber stjórn sjóðsins að hækka örorkulífeyrinn, ef örorkan vex til 
muna og án sjáflsskaparvíta frá því, sem hún var metin við fyrri ákvarðanir, enda 
verði aukning örorkunnar ekki rakin til annarra starfa en þeirra, sem aðild sjóð- 
félagans að sjóðnum er tengd.
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15. gr. 

Nú andast sjóðfélagi og lætur eftir sig maka á lífi, og á þá hinn eftirlifandi 

maki rétt til lífeyris úr sjóðnum, enda hafi hinn látni greitt iðgjöld sín til sjóðs- 

ins í 10 ár eða lengri tíma og hjónabandinu hafi eigi verið slitið að lögum áður 

en hann lézt. 
Nú andast sjóðfélagi, er greitt hefur iðgjöld til sjóðsins skemmri tíma en 10 

ár, og skal þá endurgreiða með vöxtum til eftirlifandi maka hans iðgjöld þau, er 

hann hefur greitt til sjóðsins. 
Upphæð lífeyris hins eftirlifandi maka fer eftir starfstíma hins látna og með- 

alárslaunum hans síðustu 10 starfsár hans. Ef starfstíminn er 10 ár, er hinn árlegi 

lífeyrir 20% af meðalárslaunum, en hækkar síðan fyrir hvert starfsár um 0.75% 

af meðalárslaunum, unz hámarkinu 35% af meðalárslaunum er náð, eftir 30 ára 

starfstíma. Lífeyrir eftirlifandi maka má þó aldrei nema meiru en 50% af meðal- 

tekjum manna í sömu starfsgrein á hverjum tíma. 
Sé hinn eftirlifandi maki yngri en 50 ára og hafi hann verið meira en Í0 árum 

yngri en hinn látni, lækkar lífeyrir hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert 

ár, sem aldursmunurinn nemur umfram 10 ár. Þó skal frádrálturinn ekki vera 

fleiri hundraðshlutar af meðalárslaunum en ár þau, er hinn eftirlifandi maka 

vantar á 50 ára aldur. 
Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband eftir að hann var orðinn 60 ára, eða 

á þeim tíma, er hann naut lífeyris úr sjóðnum, eða hann var lagæztur banaleguna, 

og úrskurðar þá stjórn sjóðsins, hvort hinn eftirlifandi maki hans skuli njóta 

lífeyris úr sjóðnum eða eigi. 
Réttur til lífeyris samkvæmt þessari grein fellur niður, ef hinn eftirlifandi 

maki gengur í hjónaband að nýju, en kemur aftur í gildi, sé hinu síðara hjóna- 
bandi slitið, enda veiti hið síðara hjónaband eigi rétt til lífeyris úr sjónum. Veiti 
síðara hjónabandið einnig rétt til lífeyris, má eftirlifandi maki velja um, hvort 

hann tekur lífeyri eftir fyrri eða síðari makann. 

16. gr. 
Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og segnir starfi sínu áfram, eftir að 

iðgjaldagreiðslu hans er lokið og hann hefur öðlazt rétt til að hætta störfum og 

fá ellilífeyri, og hækkar þá réttur hans til ellilífeyris um 3% af meðalárslaunum 
hans síðustu 10 starfsárin fyrir hvert ár, er hann frestar að taka ellilífeyri. Á til- 

svarandi hátt hækkar lífeyrisréttur maka hans um 1%%% af meðalárslaunum fyrir 

hvert ár. 
Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og tekur jafnframt við öðru starfi, er 

veitir aðgang að sjóði þessum, lægra launuðu en því, er hann gegndi áður, og gilda 
þá reglur næstu málsgreinar að framan óbreyttar að öðru leyti en því, að ellilíf- 
eyrir og makalífeyrir skulu reiknaðir af meðallaunum síðustu tíu ára í því starf- 
inu, sem hærra var launað, ef það meðaltal er hærra en meðaltal launa síðustu 10 
starfsárin. 

17. gr. 
Börn eða kjörbörn, sem sjóðfélagi lætur eftir sig, er hann andast, og yngri eru 

en 16 ára, skulu fá árlegan lífeyri úr sjóðnum, þar til þau eru fullra 16 ára að 
aldri, enda hafi hinn látni séð um framfærslu þeirra að nokkru eða öllu leyti. 
Sama gildir um börn eða kjörbörn, er sá maður lætur eftir sig, er naut elli- eða 
örorkulífeyris úr sjóðnum, er hann andaðist. 

Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er 
lífeyrir þess 50% af meðalmeðlasi því, er félagsmálaráðherra hefur ákveðið með 

A 53



Nr. 78. 424 10. ágúst 1970. 

barni á sama aldri í Reykjavík á þeim tíma, sem lífeyrinn á að greiðast. Að öðrum 
kosti er lífeyrinn meðalmeðlag þetta. 

Sama rétt öðlast börn og kjörbörn sjóðfélaga, þegar hann verður öryrki. 
Fósturbörn, er sjóðfélasi hefur framfært að mestu eða Öllu leyti, njóta sama 

réttar sem börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan. 

18. gr. 
Nú hættir sjóðfélagi í lifanda lifi og af öðrum ástæðum en elli eða Örorku 

störfum, er veita honum aðgang að lífeyrissjóði sjómanna og á hann þá rétt á að 
fá endurgreidd vaxtalaus iðgjöld þau, er hann hefur greitt í sjóðinn. Hafi hann 
verið sjóðfélagi í 10 ár, er hann lætur af stöðunni, getur hann valið um, hvort 
hann fær iðgjöld sín endurgreidd eða hann lætur þau standa inni í sjóðnum. Velji 
hann síðari kostinn, fellur niður skylda hans til að greiða framvegis iðgjöld til 

sjóðsins, svo og réttur hans til örorkulifeyris. Eliilifeyrir hans og lifeyrir til 
eftirlátins maka miðast þá við starfstíma hans og meðalárslaun síðustu 10 starfs- 
ár hans samkvæmt 13. og 15. gr. Lífeyrir barna hans skal ákveðinn þannig, að 
full upphæð samkvæmt 17. gr. skal margfölduð með hlutfallinu milli þess ellilífeyris, 
sem hann hefur öðlazt rétt til, og þess etlilífeyris, sem hann hefði öðlazt rétt til, ef 
hann hefði gegnt starfinu til 65 ára aldurs. 

Aldrei getur sjóðfélasi fengið endurgreidd iðgjöld sín samkvæmt þessari grein, 
fyrr en níu mánuðir eru liðnir frá því hann var síðast afskráður af íslenzku skipi, 

nema hann eigi lögheimili erlendis. 

19. gr. 
Nú flyzt maður, er verið hefur í lífeyrissjóði sjómanna í starf, sem veitir 

aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með lögum, og má þá endurgreiða 
með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn hans vegna. Það er skil- 
yrði fyrir bessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á lífeyrisréttindum fyrir 

viðkomandi mann í sjóði, er hann flyzt til. Þó má aldrei endurgreiða hærri upp- 
hæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er svari til þess starfs- 
tíma, er sjóðfélaginn hafði öðlazt. 

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglu, þegar sjóðfélagi 
flyzt í annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér 
lífeyri hjá tryvgsingafélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðu- 
neytið samþykkir, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lífeyris 
og ákveðnar eru í lögum þessum. 

20. gr. 
Nú verður undirmaður á farskipi yfirmaður á farskipi, og flyzt hann þá úr 

sjóðnum í lífeyrissjóð hlutaðeisandi útserðarfélags eða í lifeyrissjóð starfsmanna 
ríkisins, sbr. þó 3. gr. i.f., og skal þá sjóðurinn greiða sjóði beim, er farmaðurinn 

flyzt til, iðgjöld þan, sem hann hefur greitt sjóðnum og greidd hafa verið sjóðnum 

hans vegna, ásamt vöxtum. Hlutdeild í ágóða þeim, sem til fallið hefur vegna brott- 

farinna sjóðfélaga, meðan þeir voru sjóðfélagar í lífeyrissjóði sjómanna, skal og greidd 
við brottför úr sjóðnum sjóði þeim, sem við þeim tekur. Hlutdeild þessi skal vera 
samanlagður ágóðinn, deildur með tölu sjóðfélaganna við flutning. 

fAkvæði 1. mgr. skulu og gilda um flutning undirmanna þeirra, sem verið hafa 
félagar í lífeyrissjóði útgerðarfélaganna, en flytjast nú við gildistöku laga þessara 
til lífevrissjóðs togarasjómanna og undirmanna á farskipum. Uppgjöri samkvæmt 
þessari mgr. skal að fullu lokið innan tvegsja ára frá gildistöku laga þessara.1)) 

1) Ákvæði Þetta er tekið upp úr lögum nr, 78/1962. um lifeyrissjóð togarasjómanna og 

undirmanna á farskipum.
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21. gr. 
Nánari ákvæði um skipulag sjóðsins og starfsemi hans skal setja í reglugerð, er 

ráðherra staðfestir, en stjórn sjóðsins semur. 

22. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja lifeyriskröfur samkvæmt lögum þessum, 

og ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuld- 
heimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn 
hátt, og eigi má halda líifeyrisfé eftir til greiðslu opinberra gjalda. 

23. gr. 
Lifeyrissjóður sjómanna skal taka við öllum eignum lífeyrissjóðs togarasjó- 

manna og undirmanna á farskipum, eins og þær eru við gildistöku laga þessara. 
Jafnframt verði allir sjóðfélagar lífeyrissjóðs togarasjómanna og undirmanna á far- 
skipum félagar í lífeyrissjóði sjómanna og skulu réttindi þeirra í sjóðnum m. a. miðuð 

við iðgjöld þau, er þeir höfðu til hans greitt. 

24. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1970. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 

35 29. apríl 1967, um breyting á lögum nr. 78 28. apríl 1962, um lifeyrissjóð togara- 
sjómanna og undirmanna á farskipum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

1. Skylt er sjóðnum að veita viðtöku iðgjöldum, sem haldið hefur verið eftir vegna 
skipverja á farskipum, frá Í. janúar 1959, svo og hluta úftgerðarmanns, og veita 

þeim réttindi sjóðfélaga í samræmi við það. 
Skipverji á togara eða undirmaður á farskipi, sem hinn 12. júní 1958 var orðinn 
eldri en 55 ára, skal við 65 ára aldur eiga rétt til lífeyris og annarra bóta og 
réttinda, eins og sá, sem greitt hefur til sjóðsins í 10 ár og náð hefur 65 ára 
aldri. Haldi hann áfram iðgjaldagreiðslu eftir að hafa náð þeim aldri, fær hann 
aukin réttindi samkvæmt ákvæðum laganna. 

Sá, sem hinn 19. júní 1958 var orðinn 65 ára, var enn á togara eða undir- 
maður á farskipi og hafði verið það minnst 10 ár, skal eiga réttindi í sjóðnum 
þannig miðað við framangreindan tíma, að sá, sem var 65 ára, fær rétt eins og sá, 
sem greitt hefur í 10 ár, 66 ára eins og sá, sem greitt hefur í 11 ár, 67 ára í 12 

ár o. s. frv. Haldi hann áfram iðgjaldagreiðslu, fær hann aukin réttindi, eins 
og að framan greinir. Starfsár á farskipi eða togara telst í þessu tilfelli það 
sama og ákveðið er í 13. gr. laganna. 

Ákvæði 1. og 2. málsgr. þessa töluliðar skulu einnig gilda um sjóðfélaga sam- 
kvæmt 2. málsgr. 3. gr. með þeirri breytingu, að í stað 12. júní 1958 komi 31. 
desember 1969 eða annað það tímamark síðar, sem aðild að sjóðnum er miðuð 

við í hlutaðeigandi starfsgrein. 
Ríkissjóður endurgreiði sjóðnum árlega þann kostnað, sem af þessu bráða- 

birgðaákvæði leiðir. Sama gildir um þann kostnað, sem lífeyrissjóðir þeir, sem 
tryggja yfirmenn farskipa, verða að greiða vegna sömu reglna og hér um ræðir. 

3. Vegna sjóðfélaga samkvæmt 2. málsgr. 3. gr. skal ekki greiða full iðgjöld, sbr. 
1. og 3. málsgr. 11. gr., fyrr en frá 1. janúar 1972. Skal á árinu 1970 greiða 40% 
fullra iðgjalda og á árinu 1971 80% fullra iðgjalda, og skal réttindatími þessi 
tvö ár reiknast hlutfallslega skemmri, sem þessu nemur. 

b
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Við gildistöku laga þessara fellur niður umboð þeirra stjórnarmanna, sem þá 
eru Í stjórn sjóðsins, og varamanna þeirra. Skal ný stjórn skipuð frá sama tíma 
samkvæmt ákvæðum 5. gr. 

Gjört í Reykjavík, 10. ágúst 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.)   

Magnús Jónsson. 
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AUGLÝSING 

um breyting á skipting starfa ráðherra skv. auglýsingu nr. 97/1969. 

.. Eftir tillögu ríkisstjórnarinnar og skv. 15. gr. stjórnarskrárinnar hefur forseti 

Íslands í dag gert eftirfarandi breyting á skiptingu starfa ráðherra: 

Jóhann Hafstein fer með forsætisráðuneytið auk dóms- og kirkjumálaráðuneyt- 

isins og iðnaðarráðuneytisins. 

Forsætisráðuneytið, 10. júlí 1970. 

Jóhann Hafstein. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

9. júlí 1970. - Nr. 80. 
BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum um kirkjuþing og kirkjuráð íslenzku þjóðkirkjunnar, 

nr. 43 3. júní 1957. 

Forseti ÍsLaNnDs 

gjörir kunnugt: Dóms- og kirkjumálaráðherra hefur tjáð mér, að þar sem lög um 
skipun prestakalla og prófastsdæma og um kristnisjóð, nr. 35 9. maí 1970, 
sem samþykkt voru í lok síðasta Alþingis, hafi í för með sér breytingar á 
skipun prófastsdæmanna, sem jafnframt eru kjördæmi í kosningum til kirkju- 
þings, samkvæmt lögum um kirkjuþing og kirkjuráð íslenzku þjóðkirkjunnar, 
nr. 43 3. júní 1957, en kosningar til kirkjuþings eiga að fara fram á þessu 
sumri, beri brýna nauðsyn til að gera breytingar á síðarnefndu lögunum, til 

samræmis við hina breyttu skipan, og jafnframt að gera lagfæringu á óhag- 
kvæmu fyrirkomulagi á kjöri varamanna, samkvæmt tillögu kirkjuþinss. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnar- 
skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 

2. málsgr. 2. greinar laga nr. 43 3. júní 1957, um kirkjuþing og kirkjuráð íslenzku 
þjóðkirkjunnar, orðist svo: 

Kjördæmin eru þessi: 
Reykjavíkurprófastsdæmi. 
Kjalarness-, Borgarfjarðar- og Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi. 
Barðastrandar- og Ísafjarðarprófastsdæmi. 
Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi. 
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi. 

Múla- og Austfjarðaprófastsdæmi. 
Skaftafells-, Rangárvalla- og Árnessprófastsdæmi. ST
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Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 
9. grein laganna orðist svo: 
Kjörstjórn telur atkvæði og úrskurðar kosningar. Skal við talningu reikna 

fyrsta manni eitt atkvæði, öðrum manni % atkvæðis og þriðja manni % atkvæðis. 
Sá, sem flest hlýtur atkvæði, skal taka sæti á kirkjuþingi sem aðalmaður, en hinir 
vera fyrsti og annar varamaður eftir atkvæðamagni. Hljóti tveir eða fleiri jöfn at- 
kvæði, sker hlutkesti úr. Kjörstjórn sendir kirkjuþingsmönnum kjörbréf og vara- 
mönnum skírteini um það, að þeir séu 1. og 2. varamaður í því kjördæmi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 9. júlí 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

  

Jóhann Hafstein. 
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AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 76/1958 

fyrir Háskóla Íslands, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 13. þ. m. á tillögu menntamálaráðherra um að stað- 

festa eftirfarandi breyting á reglugerð nr. 76/1958 fyrir Háskóla Íslands, með áorðn- 

um breytingum: 

1. gr. 

48. gr. orðist þannig: 

49. gr. a 

Námi til 

I
 

S
I
 

Kennslugreinar í lagadeild eru þessar: 

Almenn lögfræði. 

Sifjaréttur, erfðaréttur og persónuréttur. 

Stjórnskipunarréttur, stjórnarfarsréltur og ágrip af þjóðarétti. 

Fjármunaréttur. 
Refsiréttur. 
Réttarfar. 
Æfingar í úrlausn raunhæfra verkefna. 

Afbrotafræði. 
Alþjóðlegur einkamálaréttur. 
Félagaréttur. 
Hagfræði. 
Opinber stjórnsýsla. 
Réttarsaga. 
Sjóréttur. 
Skattaréttur. 
Vátryggingaréttur. 

„ Þjóðaréttur. 
Sérstakar kjörgreinar, sbr. 49. gr. a lll. og 49. gr. b. H. 

2. gr. 

orðist þannig: 
embættisprófs í lögfræði skal skipta í þrjá hluta. 

I. Kennslugreinar í fyrsta hluta eru þessar: 

Almenn lögfræði. 
Sifjaréttur, erfðaréttur og persónuréttur. 

Stjórnskipunarréttur, stjórnarfarsréttur og ágrip af þjóðarétti. 

Fjármunaréttur. 
Æfingar í úrlausn skriflegra verkefna. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Kennslu í almennri lögfræði skal haga þannig, að prófi í þeirri grein verði lokið 
í lok fyrsta námsárs. Vera skal eitt skriflegt próf í greininni, og þarf 1. einkunn til 
að standast það. 

Æfingar skulu vera í úrlausn skriflegra verkefna, en ekki skal prófa í þessari grein. 
Kennslu í öðrum greinum í Í. hluta skal haga þannig, að prófum í þeim verði 

lokið í lok 2. námsárs. Í fjármunarétti skal vera eitt skriflegt próf og einkunn ein. 
Í kennslugreinum 1.2 og 1.3 skulu vera tvö próf í hvorri grein, annað munnlegt, en 
hitt skriflegt, og skulu bæði vera á sama próftímabili. Ein einkunn skal gefin fyrir 
hvert próf — Lagadeild er heimilt að ákveða með samþykkt, sem birt skal eigi síðar 
en 15. október, að á því háskólaári skuli vera sérstök próf í námsefni, sem farið er 
yfir á því tímabili, í grein 1.2 og/eða grein 1.3. Kemur það próf þá í stað annars 
þeirra prófa, sem fyrr getur, fyrir þá stúdenta, sem fengið hafa einkunnina 9 eða 
hærri einkunn. Þegar þessi háttur er hafður á, skulu skrifleg próf koma í stað munn- 
legra prófa. 

Stúdent skal hafa lokið 1. hluta prófi, áður en hann þreytir próf í 2. hluta. 

II. Kennslugreinar í öðrum hluta eru þessar: 

1.4. Fjármunaréttur. 
15. Refsiréttur. 
1.6. Réttarfar. 
1.7. Æfingar í úrlausn raunhæfra verkefna. 

Kennslu í 2. hluta skal haga þannig, að ljúka megi náminu á tveimur árum. Í 
greinum 1.4, 1.5 og 1.6 skulu vera tvö próf, bæði á sama próftímabili. Skal annað 
vera skriflegt, hitt munnlegt. Ein einkunn skal gefin fyrir hvert próf. Í grein 1.7 
skal vera eitt skriflegt próf, en einkunn í því hafa tvöfalt gildi. — Vera skulu sérstök 
próf í greinum 1.4, 15 og 1.6 miðuð við námsefni eins árs og ætluð stúdentum, 
sem óska að ljúka 2. hluta prófi í þessum greinum, einni eða fleiri, í tvennu lagi. 
Slíkt próf kemur í stað annars þeirra prófa, sem fyrr getur, fyrir þá stúdenta, sem 
fengið hafa einkunnina 9 eða hærri einkunn. Þegar þessi háttur er hafður á, skulu 
skrifleg próf koma í stað munnlegra prófa. — Á prófi í úrlausn raunhæfs verkefnis 
skal reyna á sem flesta þætti í prófgreinum 1. og 2. hluta. 

Stúdent skal hafa lokið 2. hluta prófi, áður en hann þreytir próf í 3. hluta. 

Ill. Kennsla í þriðja hluta. 

Stúdent skal í samráði við umsjónarkennara sinn gera áætlun um nám sitt Í 
þriðja hluta eftir nánari reglum, sem deildin setur. Ágreiningi um námsáætlun má 
skjóta til lagadeildar. 

Stúdent skal velja tvær bundnar kjörgreinar (þ. e. greinar 2.1—-2.10) og ljúka 
munnlegum prófum í þeim báðum. Gefin skal sérstök einkunn fyrir hvort próf, en 
meðaltal þeirra reiknast sem ein einkunn á embættisprófi. Að öðru leyti skal nám 
í 3. hluta að jafnaði vera á einu sviði og miða að framhaldsnámi í grein, sem 
stúdentinn hefur áður lagt stund á lagadeild, þ. e. greinum 1.1--1.6 og 2.1—2.10. 
Fyrir námsárangur skal gefa tvær einkunnir, ýmist fyrir próf eða ritgerð eftir 
ákvörðun í námsáætlun. 

Lagadeild getur leyft, að námi í 3. hluta verði hagað með öðrum hætti en greint 
/ar, bæði þannig, að sérstakar kjörgreinar skv. lið 3.1 í 48. gr. verði viðfangsefni 
hans í deildinni, svo og að nám í öðrum háskóladeildum komi í stað náms í lagadeild 
og próf þar í stað prófa í lagadeild, allt eftir því sem nánar verður ákveðið í hvert 
sinn. 

Nám í þriðja hluta skal stundað undir umsjón kennara, og kennslu með fyrir- 
lestrum, samtölum, umræðufundum og æfingum skal haldið uppi, eftir því sem hag-
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kvæmt og unnt er. Ef sérstakir erfiðleikar eru á kennslu í greinum 2.1—-2.10, getur 
lagadeild ákveðið fyrir eitt ár í senn, að þær skuli ekki kenndar og viðurkenndar 
sem hluti af námi í 3. hluta. 

3. gr. 
49. gr. b orðist þannig: 
I. Framhaldsnám. Í lagadeild skal halda uppi kennslu og leiðbeiningum fyrir 

kandidata, eftir því sem aðstæður leyfa. Skal stefnt bæði að leiðbeiningum fyrir ein- 
staka kandidata, að námskeiðum fyrir hópa og að reglubundinni fræðilegri fram- 
haldsmenntun. Kandidatar eiga kost á að fylgjast með kennslu fyrir stúdenta í 3. 
hluta, eftir því sem við verður komið. Að öðru leyti ákveður lagadeild, hvernig 
kennslu fyrir kandidata er hagað. Heimilt er að gefa út vottorð um nám þeirra að 
fullnægðum skilyrðum, sem deildin setur, t. d. um próf. Lagadeild setur nánari reglur 
um vottorð þessi. 

TI. Önnur fræðsla. Við lagadeild skal efna til fyrirlestra og annarrar fræðslu 

umfram það, sem talið hefur verið, eftir því sem aðstæður leyfa, og fer um það eftir 
nánari ákvörðunum deildarinnar hverju sinni. 

Fræðsla þessi skal meðal annars miðuð við þarfir annarra háskóladeilda. Fer 
þá um próf eftir sérstakri ákvörðun hverju sinni. 

Ill. Námsreglur. Lagadeild er heimilt að setja reglur um leiðbeiningar og 

umsjón með námi stúdenta, um skyldu þeirra til að leysa tiltekinn fjölda raun- 

hæfra verkefna, meðan þeir er við nám í 2. hluta, um skyldu þeirra til að aka þátt 
í æfingum Í tengslum við kennsluna, um skyldu þeirra til að halda seminarerindi 
og skila ritgerðum um afmörkuð efni. 

IV. Námsvist á lögfræðistofum. Áður en stúdent segir sig til 3. hluta prófs, skal 

hann leggja fram skilríki fyrir starfi á lögfræðiskrifstofu í a. m. k. tvo mánuði, 
eftir að hann lauk Í. hluta prófi. Starfað skal hann hafa undir handleiðslu lögfræð- 
ings á skrifstofu í stofnun, þar sem reynir á lagaleg atriði. Lagadeild setur nánari 
reglur um þetta starf, m. a. um, að umsjónarkennari samþykki fyrirfram, hvar 

það skuli stundað og hvenær. 

V. Námstími. Kennslu í lagadeild skal haga þannig, að stefnt sé að því, að em- 
bættisprófi sé lokið eftir 5 ára nám. 

Stúdent skal ljúka prófi í almennri lögfræði ekki síðar en á því almanaksári, 
þegar hann hefur verið samfleytt tvö ár í deildinni. Hann skal ljúka 1. hluta prófi 

ekki síðar en á því almanaksári, þegar hann hefur verið samfleytt fjögur ár í deild- 
inni. Hann skal ljúka embættisprófi ekki síðar en á því almanaksári, þegar hann 
hefur verið samfleytt sjö ár í deildinni. Ef stúdent lýkur ekki prófum samkvæmt 
framanskráðu, ber að taka nafn hans af skrá yfir nemendur lagadeildar. Lagadeild 
getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar málsgreinar, ef veikindi eða svipaðar 
vítaleysisástæður koma til. 

VIL. Próf. Próf í almennri lögfræði og lokapróf í 1., 2. og 3. hluta skal halda í 
mai—júní og september. Þá skal og halda áfangapróf í 1. og 2. hluta. Önnur próf 
skal halda eftir ákvörðun deildar hverju sinni. 

Embættispróf er fólgið í prófum 1., 2. og 3. hluta, og skulu einkunnir lagðar 

saman, eftir að einkunn í bundnum kjörgreinum hefur verið fundin skv. ákvæði 

49. gr. a III. Þeir, sem lokið hafa embættisprófi. bera próftitilinn candidati juris 
(cand. jur.). 

VII. Umsjónarkennarar og námsstjóri. Er stúdent hefur lokið 2. hluta prófi, skal 

deildarforseti velja einn af kennurum deildarinnar til að vera umsjónarkennari 
hans, og skal það gert í samráði við viðkomandi stúdent og kennara. Hlutverk um- 
sjónarkennara er að fylgjast með námi stúdentsins í 3. hluta og leiðbeina honum. 
Ef stúdent óskar þess, að hann fái umsjónarkennara fyrr á námsferlinum, skal orðið 
við þeirri ósk, nema sérstök vandkvæði séu á því að dómi lagadeildar. 
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Lagadeild getur með samþykkt falið einum af kennurum deildarinnar að vera 
námsstjóri, og skulu verkefni hans ákveðin af deildinni. 

VIII. Gildistaka o. fl. Reglur þær um lagakennslu, sem settar eru í reglugerð 
þessari, skulu gilda um þá stúdenta, sem innritast til laganáms eftir 1. júní 1970. 
Stúdentar, sem fyrr eru innritaðir, mega haga námi sínu og prófum eftir þessum 
ákvæðum, enda segi þeir til um það fyrir 1. apríl 1971. Síðast skal prófað eftir eldri 
reglugerðarákvæðum árið 1977. Stúdent, sem stundar nám eftir þeim og ekki hefur 
lokið embættisprófi 1977, skal felldur af skrá yfir nemendur lagadeildar. — Ákvæði 
11I. og IV. töluliða þessarar greinar um námsreglur og námsvist í lögfræðistofum, 
skulu gilda um þá stúdenta, sem innritazt hafa, áður en reglugerð þessi er sett og 
ekki stunda að öðru leyti nám eftir henni. 

Í 59. gr. bætist, næst á eftir orðunum „... 
fræði lyfsala ...“: 49. gr. b VI. um próf í lagadeild. 

50. gr. orðist þannig: 

I. Kennslugreinar í viðskiptadeild eru þessar: 

Bókfærsla. 
Reikningshald 1. 
Reikningshald IH. 
Reikningshald MI. 
Stærðfræði 1. 
Stærðfræði II. 
Tölfræði. 
Skrifstofustörf. 
Rafreiknar 1. 
Íslenzk haglýsing. 
Enska. 
Lögfræði. 
Almenn þjóðhagfræði. 
Almenn rekstrarhagfræði. 
Stjórnun 1. 
Stjórnun II. 
Fjármál fyrirtækja 1. 
Fjármál fyrirtækja 11. 

Sala 1. 
Sala II. 
Framleiðsla 1. 
Framleiðsla 11. 
Þjóðhagfræði 11. 
Þjóðhagfræði II. 
Opinber stjórnsýsla. 
Stjórnskipunar- og stjórnarfarsréttur. 
Skattaréttur, skattskil. 
Almenn hagsaga. 
Saga hagfræðikenninga. 
Hagkerfi. 
Félagsmálahagfræði. 

13. júlí 1970. 

sbr. þó 46. gr. b 1 um próf í lyfja-
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4.8. Hagrannsóknir. 
4.9. Stærðfræðileg hagfræði. 
5.0. Áhættukenningar. 
5.1. Hagræn landafræði. 
5.2. Aðgerðarrrannsóknir. 
5.3. Rafreiknar ll. 
5.4. Reikningshald IV. 
5.5. Endurskoðun. 
5.6. Vinnusálfræði. 
5.7. Utanríkisverzlun og alþjóðaslofnanir. 
5.8. Fyrirtækið og þjóðfélagið. 
5.9. Vinnurannsóknir. 
6.0. Markaðsrannsóknir. 
6.1. Samgönguhagfræði. 
6.2. Fiskihagfræði. 
6.3. Félagsfræði. 
81— 
8.9. Erlend tungumál, skv. nánari ákvörðun deildar. 
9.0. Ritgerð um efni, sem stúdent velur í samráði við prófessor í deild- 

inni, skv. nánari ákvörðun deildar. 

Kennslugreinar 1.1--2.5 eru fyrri hluta greinar. Kennslugreinar 3.1—9.0 eru 
síðari hluta greinar. Greinar 3.1—3.8 eru í fyrirtækjakjarna og greinar 4.1—4.3 
ásamt greinum, 3.1, 3.3, 3.7 og 3.9 og 4.0 í almennum kjarna, sbr. I. kafla þessarar 
reglugerðar. 

Kennslugreinar 4.4—8.9 eru kjörgreinar. Greinar 3.1—-4.3, sem ekki eru í kjarna, 
sem valinn er (fyrirtækjakjarni, almennur kjarni), eru einnig kjörgreinar eftir því, 
sem við á. Hluti kjörgreina (12 námseiningar, sbr. IV. kafla þessarar reglugerðar) 
skal mynda sérstakt kjörsvið samkvæmt nánari reglum, sem deildin setur, sbr. IT. 
kafla þessarar reglugerðar. Hluti kjörgreina (9 námseiningar) er eftir frjálsu vali 
úr greinum, sem kenndar eru í síðari hluta í viðskiptadeild og mynda hvorki kjarna 
né kjörsvið samkv. framansögðu. Heimilt er einnig að velja frjálsar kjörgreinar í 
öðrum deildum með samþykki viðskiptadeildar og þeirrar deildar, sem á hlut að 
máli hverju sinni. 

Viðskiptadeild ákveður námsefni í hverri einstakri námsgrein, hvort skylda skuli 
stúdenta til að skila ritgerðum um tiltekin efni, hvort halda skuli æfingar í ein- 
stökum kennslugreinum og hvernig þeim æfingum skuli háttað. Við ákvarðanir þess- 
ar skal jafnan haft samráð við kennara í viðkomandi grein. Heimilt er deildinni að 
meta vinnu stúdenta í fyrirtækjum og stofnunum og vinnu við ákveðin verkefni utan 
deildar jafngilda samningu ritgerða og þátttöku í æfingum. 

Viðskiptadeild ákveður, hvenær tímabært er að hefja kennslu í einstökum kjör- 
greinum innan þess ramma, sem fjárveitingar leyfa. Eftir að kennsla í kjörgrein er 
hafin er viðskiptadeild heimilt að fella niður kennslu einstök ár, ef ekki fæst, að 
dómi deildarinnar, næg þátttaka stúdenta, eða ef ekki er, að dómi deildarinnar 

kostur hæfra kennslukrafta, en stúdent skal þó heimilt að þreyta próf í viðkom- 
andi grein. 

Kennslu í fyrri hluta skal haga þannig, að farið sé yfir allt námsefnið árlega, 
og við það miðað, að hægt sé að ljúka prófi í fyrri hluta á tveimur árum. 

Kennslu í síðari hluta skal haga þannig, að farið sé yfir námsefni í kjarna- 
greinum árlega, en námsefni í öðrum greinum a. m. k. annað hvert ár með þeim 
takmörkunum, sem leiðir af öðrum ákvæðum þessarar greinar.
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I. Próf í viðskiptafræðum. 

Fyrri hluta próf. 

Prófgreinar í fyrri hluta eru þessar: 

1.1. Bókfærsla. 
Reikningshald I. 
Reikningshald 11. 
Reikningshald II. 
Stærðfræði 1. 
Stærðfræði 11. 
Tölfræði. 
Skrifstofustörf. 
Rafreiknar 1. 

1. Íslenzk haglýsing. 
2.2. Enska. 
2.3. Lögfræði. 
24. Almenn þjóðhagfræði. 
2.5. Almenn rekstrarhagfræði. 
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Prófgreinar 1.1—2.5 mynda einn prófhluta í merkingu 2. málsgr. 68. gr. háskóla- 
reglugerðar, sbr. þó næstu málsgr. 

Heimilt er viðskiptadeild að krefjast lágmarkseinkunnar 9 í prófgreinum 1.1, 
24 og 2.5, enda séu reglur þar að lútandi tilkynntar fyrir upphaf kennsluárs. 

Próf skulu vera skrifleg, en jafnframt einnig verklegt próf í kennslugrein 1.8. 
Heimilt er þó að hafa munnlegt próf í prófgreinum 2.1, 2.3 og 2.4, enda ákveði deildin 
það innan mánaðar frá því að kennsla hefst í viðkomandi grein á hverju ári. 

Vægi prófgreina skal miða við námseiningafjölda þeirra, sbr. IV. kafla þessarar 
reglugerðar. 

Þessar greinar eru metnar 6 námseiningar: 1.7, 2.1, 22, 23, 24, 25. Aðrar 
greinar fyrri hluta eru metnar 3 námseiningar. 

Stúdent er heimilt að þreyta próf í einstökum prófgreinum í lok yfirferðar. 
Hafi hann ekki neytt þess réttar um einhverja grein, skal hann þreyta próf í grein- 
inni við lok næstu yfirferðar yfir hana eða samtímis því og hann gengur undir 
síðustu próf í fyrri hluta. 

Síðari hluta próf. 

Síðari hluta próf er samsett af kjarna, kjörsviði, frjálsum kjörgreinum og 
ritgerð. 

Kjarni er metinn 30 námseiningar, kjörsvið 12 einingar, frjálsar kjörgreinar 
9 einingar og ritgerð 9 einingar. 

Stúdent getur valið milli tveggja kjarna, A og B. A er fyrirtækjakjarni, B er 
almennur kjarni. 

Prófgreinar í fyrirtækjakjarna (A) eru þessar: 

3.1. Stjórnun 1. 
3.2. Stjórnun II. 
3.3. Fjármál fyrirtækja 1. 
3.4. Fjármál fyrirtækja I. 
3.0. Sala 1. 
3.6. Sala II. 
3.7. Framleiðsla 1. 
3.8. Framleiðsla I.
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. 
Prófgreinar í almennum kjarna (B) eru þessar: 

3.1. Stjórnun 1. 
3.3. Fjármál fyrirtækja 1. 
3.7. Framleiðsla 1. 
3.9. Þjóðhagfræði 1. 
4.0. Þjóðhagfræði MI. 
4.1. Opinber stjórnsýsla. 
4.2. Stjórnskipunar- og stjórnarfarsréttur. 
4.3. Skattaréttur, skattskil. 

Prófgreinar í kjörsviði eru mismunandi eftir samvali greina, sbr. einnig I. 

kafla, um val kjörsviða. Próf í frjálsum kjörgreinum fer einnig eftir vali greina. 

Prófgreinar í síðari hluta mynda allar einn prófhluta í merkingu 2. málsgr. 

68. gr. háskólareglugerðar. 

Próf skulu vera skrifleg, nema viðskiptadeild kveði á um aðra tilhögun almennt 

eða í einstökum tilvikum, enda sé slík ákvörðun tekin innan mánaðar frá því að 

kennsla hefst í viðkomandi grein á hverju ári. Ef próf eru tekin við aðrar deildir, 

fer eftir ákvæðum þeirra deilda um próftilhögun. 

Vægi prófgreina skal miða við námseiningafjölda þeirra, sbr. IV. kafla þessarar 

reglugerðar. Greinar 3.9 og 4.0 eru metnar 6 námseiningar, greinar 3.2, 3.4 og 36 

á 5 námseiningar og greinar 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 43 og kjörgreinar 4.1—6.3 á 

3 námseiningar. Greinar 8.1—-8.9 (erlend tungumál) skulu metnar sérstaklega af við- 

skiptadeild að höfðu samráði við stjórnir þeirra deilda, sem tungumálin eru kennd Í. 

Ritgerð er metin 9 námseiningar. Efni hennar skal vera úr sviði kjarna eða kjör- 

sviðs og vera valið í samráði við a. m. k. einn prófessor deildarinnar fyrir lok 

kennslu á fyrsta ári í síðari hluta. Ritgerðina skal afhenda deildarforseta í tveimur 

vélrituðum eintökum, áður en stúdent lætur skrá sig til lokaprófs í síðari hluta. 

Stúdent er heimilt að þreyta próf í einstökum prófgreinum í lok yfirferðar. 

Hafi hann ekki neytt þess réttar um einhverja grein, skal hann þreyta próf í grein- 

inni við lok næstu yfirferðar yfir hana eða samtímis því og hann gengur undir próf 

í síðari hluta. 

III. Val kjörsviða. 

Viðskiptadeild setur sjálf reglur um val kjörsviða, bæði að því er tekur til sam- 

vals námsgreina og tímasetningar valsins. Stúdent skal þó aldrei velja sér kjörsvið 

síðar en í aprilmánuði á fyrra ári í síðari hluta. Kennsla á kjörsviði skal að jafnaði 

vera á öðru ári Í síðari hluta og vera metin 12 námseiningar sbr. næsta kafla. 

IV. Námseiningar. 

Fyrri hluta nám er metið 60 námseiningar og síðari hluta nám er einnig metið 
60 námseiningar. Misserisnám í deildinni er þannig að jafnaði metið 15 námsein- 
ingar. Að baki hverri námseiningu skal að jafnaði vera a .m. k. 1 vikuleg misseris- 

kennslustund eða Í námsvika. 
Ritgerð, sbr. kennslugrein 9.) er metin 9 námseiningar. 

V. Kennsluár og árlegur próftími. 

Próf skal halda 7—-20. janúar, í maí og júní og 1.— 15. sept. 
Haustpróf skal þó binda við þá eina, sem eru að ljúka fyrri hluta próti, eða 

síðari hluta prófi. Enn fremur er heimilt að láta þetta síðasta ákvæði ná til upptöku- 

prófa.
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VI. Námstími. 
Kennslu í viðskiptadeild skal haga þannig, að hægt sé að ljúka fyrri hluta prófi 

eftir tveggja ára nám og síðari hluta prófi eftir tveggja ára nám til viðbótar. 
Ekki má líða lengri tími en 6 kennslumisseri frá innritun þar til lokið er fyrri 

hluta prófi. Ef út af bregður, fer stúdent af skrá og próf, sem hann hefur tekið, 
falla úr gildi. 

Ekki má líða lengri tími en 6 kennslumisseri frá því, er stúdent lýkur fyrri 
hluta prófi, þar til hann lýkur síðari hluta prófi. Ef út af bregður, fer stúdent af 
skrá og próf, sem hann hefur tekið, falla úr gildi 

Viðskiptadeild getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar um tíma- 
takmörk, ef stúdent hefur verið veikur eða öðrum vilaleysisástæðum er til að dreifa. 

VII. kafli. 
Viðskiptadeild annist, eftir því sem fjárveitingar og kennslukraftar leyfa, upp- 

rifjunar- og framhaldsnámskeið fyrir kandidata og ennfremur almenn námskeið 
og fyrirlestra, eftir því sem efni standa til. 

VIIL Gildistaka. 
Reglur þær um nám í viðskiptafræðum, sem hér eru settar, skulu gilda um 

stúdenta, sem innritast eftir 1. júní 1970. 
Kandidatspróf samkvæmt eldri tilhögun skal haldið í síðasta skipti vorið 1975. 

6. gr. 
56. gr. orðist svo: 

Kennsla og nám í verkfræði. og raunvísindadeild. 

a. Hlutverk deildarinnar. 

Hlutverk deildarinnar er kennsla og rannsóknir á sviði raunvísinda hreinna og 
hagnyttra. Deildin stuðlar að stjálfstæðri rannsóknarstarfsemi kennara sinna og 
getur tekið tillit til hennar við verkaskiptingu innan deildarinnar. Deildin stuðlar 
að eflingu raunvísinda í landinu með því meðal annars að vinna að bættri aðstöðu 
til rannsókna og starfa á því sviði. Deildin er stjórnvöldum til ráðuneytis um mál 
á sviði raunvísinda, eftir því sem ákveðið er á hverjum tíma. 

b. Stjórn deildarinnar. 

Stjórn deildarinnar er falin deildarfundum, deildarráði og deildarforseta. 

b.1 Deildarfundur. 

Á deildarfundum eiga sæti 1) allir fastráðnir kennarar, 2) aðrir kennarar, sem 
sæti eiga Í deildarráði, 3) forstöðumenn rannsóknarstofa, er lúta deildinni og 4) full- 
trúar stúdenta í deildarráði. 

Deildarfundur hefur úrslitavald í málefnum deildarinnar. Hann kýs deildar- 
forseta ásamt varaforseta úr hópi prófessora til tveggja ára. Að fengnum tillögum 
frá stjórnarnefndum skora kýs hann formenn þeirra til eins árs. 

Deildarfundir skulu haldnir tvisvar á ári, annar að jafnaði í september og hinn 
í maí. Auk þess skulu deildarfundir haldnir, ef 1) deildarráð gerir um það sérstaka 
samþykkt, 2) þriðjungur þeirra, sem sæti eiga á deildarfundi, sendir deildarforseta 
skriflega ósk um það og 3) rektor eða deildarforseti telur nauðsyn til bera. Deildar- 
forseti boðar deildarfundi, stýrir þeim, og sér um, að haldin sé fundargerðabók. 
Fundargerðir skulu fjölritaðar og sendar skorum. Deildarfulltrúi er fundarritari.
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Milli deildarfunda fer deildarráð með ákvörðunarvald í málefnum deildarinnar 

í umboði deildarfundar en deildarforseti annast venjuleg stjórnunarstörf. Honum til 

aðstoðar er deildarfulltrúi og annað starfslið á deildarskrifstofu. 

b.2 Deildarráð. 

Í deildarráði eiga sæti: 

1. Deildarforseti. 
9. Tveir fulltrúar úr hverri skor úr hópi kennara, og skal annar þeirra vera 

formaður stjórnarnefndar skorar. 
3. Formaður námsnefndar. 

4. Tveir fulltrúar stúdenta kjörnir á aðalfundi deildarfélaga ár hvert, einn 

frá hvoru félagi. 

Deildarfultrúi er ritari ráðsins. 

Nýtt deildarráð tekur til starfa í upphafi háskólaárs. 

Deildarforseti boðar fundi og stýrir þeim, en varaforseti deildarinnar í forföll- 

um hans. 
Fulltrúum stjórnarnefnda skora er skylt að gera grein fyrir afstöðu skorar 

sinnar í málum, sem koma fyrir deildarráð og skorin hefur fjallað um, en eigi er 

þeim skylt að fara eftir samþykkt skorar, er þeir neyta atkvæðisréttar í deildarráði. 

Deildarráð skal sjá um, að kennsla í deildinni fari fram í samræmi við lög og 

reglugerð háskólans og samþykktir deildarfunda. 

Deildarráð gerir tillögur til háskólaráðs um ráðningu fastra starfsmanna við 

deildina og kýs fulltrúa í nefndir til að dæma hæfi umsækjenda um prófessors- og 

dósentsembætti. Aðra starfsmenn deildarinnar ræður deildarráð. 

Hlutverk deildarráðs er auk þess, sem áður getur, að vinna að samræmingu 

námsefnis og prófa, semja kennslu- og stundaskrár og leiðbeiningar fyrir kennara 

og stúdenta og gera áætlanir um fjár- og húsnæðisþarfir deildarinnar. 

Deildarráð getur falið sérstökum nefndum með fulltrúum bæði frá deildinni og 

öðrum aðilum að vinna að tilteknum verkefnum, sem einkum varða framtíð deild- 

arinnar. Með samþykki rektors skulu slík nefndarstörf vera launuð. 

Fundargerðir deildarráðs skulu fjölritaðar og sendar skorum. Deildarráð ákveð- 

ur, ef fara skal með mál sem trúnaðarmál. 

b.3 Skorir. 

Deildin skiptist í skorir eftir kennslugreinum. Að jafnaði skulu 25 prófessors- 

embætti heyra til hverri skor. Skipting kennslugreina milli skora er ákveðin á deildar- 

fundi að vori og skal tilgreind í kennsluskrá. 

Skorir eru fjórar: 

1. Stærðfræðiskor. 

2. Eðlisfræðiskor. 

3. Verkfræðiskor. 

4. Náttúrufræðiskor. 

Fyrir hverri skor er stjórnarnefnd. Í henni eiga sæti eftirtaldir kennarar í 

kennslugreinum, sem heyra undir skorina: 

1. Prófessorar. 
2. Dósentar. 

3. Lektorar. 
4. Aðjúnktar.
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5. Forstöðumenn rannsóknarstofa deildarinnar, sem starfa á sviðum, er 
heyra undir skorina. 

6. Einn fulltrúi stúdenta kjörinn í apríl ár hvert af félagssamtökum þeirra 
úr hópi stúdenta. 

Nú fer kennari með kennslu í greinum, sem heyra undir tvær skorir eða fleiri. 
og ákveður þá deildarfundur til hvaða skorar kennarinn heyrir, en getur jafnframt 
veitt honum rétt til fundarsetu í öðrum stjórnarnefndum. 

Hver stjórnarnefnd tilnefnir í apríl ár hvert formann úr hópi prófessora eða 
dósenta og kýs jafnframt annan fulltrúa í deildarráð úr hópi kennara, sem sæti eiga 
í stjórnarnefndinni. Taka þeir sæti í deildarráði frá upphafi næsta háskólaárs. 
Deildarforseti getur ekki verið formaður stjórnarnefndar en á rétt til fundarsetu í 
sérhverri stjórnarnefnd. 

Formaður stjórnarnefndar getur með samþykki nefndarinnar boðið stunda- 
kennara sæti í nefndinni um tiltekinn tíma. 

Fundir í stjórnarnefndum skora skulu haldnir: 
1. Þegar deildarforseti eða formaður stjórnarnefndarinnar telur nauðsyn 

til bera. 
2. Þegar a. m. k. þriðjungur þeirra, sem sæti eiga Í sljórnarnefndinni, senda 

formanni skriflega ósk um það. 

Sljórnarnefndir eru deildarráði til ráðuneytis með sérstöku tilliti til mála, er 
'arða viðkomandi skor. Skulu þær fylgjast með þróun hlutaðeigandi kennslugreina 
og gera m. a. tillögur um æskilegar breytingar á kennslu og prófum, nauðsynlegar 
fjárveitingar og um ný embætti. 

Formaður stjórnarnefndar boðar nefndarfundi og stýrir þeim. Haldin skal 
fundargerðabók. 

b.4 Deildarfulltrúi. 

Deildin hefur í þjónustu sinni fastan starfsmann, sem nefnist deildarfulltrúi, og 
lýtur stjórn deildarforseta. 

Deildarfulltrúi annast framkvæmdir fyrir deildina og veitir forstöðu skrifstofu 
deildarinnar. Hann annast þjónustu fyrir kennara og stúdenta deildarinnar og veitir 
stúdentum upplýsingar um tilhögun kennslu og prófa. Ennfremur sér hann um út- 
gáfu kennsluskrár, stúdenta- og kennaratals, stundaskrár og próftöflu. 

Deildarfulltrúi er ritari á deildarfundum og fundum deildarráðs og námsnefndar. 

b.ö Námsnefnd. 

Í námsnefnd eisa sæti fjórir fastráðnir kennarar, einn kosinn af hverri skor til 

eins árs í senn, fjórir stúdentar, sem stunda nám við deildina, kosnir af félagssam- 
tökum þeirra til eins árs í senn, og varaforseti deildarinnar, sem er formaður nefnd- 
arinnar. 

Deildarfulltrúi er ritari nefndarinnar. 

Kosning í námsnefnd fer fram í apríl og tekur nefndin til starfa við upphaf 
næsta háskólaárs. 

Námsnefnd skal koma saman einu sinni á misseri hið minnsta og ennfremur, 

ef þriðjungur nefndarmanna æskir þess. 
Námsnefnd er heimilt að kveðja á fundi sína fleiri fulltrúa stúdenta og kenn- 

ara, ef þurfa þykir, en ekki hafa þeir atkvæðisrétt.
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Verkefni námsnefndar er: 

1. Stöðugt endurmat á gildandi kennslufyrirkomulagi og námsefni. 

9. Að fylgjast með þörfum þjóðfélagsins fyrir menntun á sviði verkfræði og raun- 

vísinda. 
3. Að fylgjast með öllu varðandi kennslu og nám í deildinni og gera tillögur til 

úrbóta ef þess er þörf. 
4. Að gefa umsagnir um tillögur er lúta að námsskipan og öðrum málum, er varða 

bæði kennara og stúdenta. 

Þeir kennarar, sem sæti eiga í námsnefnd, skulu veita stúdentum upplýsingar 

um námsleiðir og samval námsgreina, hver á sínu sviði. 

b.6 Kennarafundir. 

Boða skal til almenns kennarafundar í deildinni a. m. k. einu sinni á ári, og 

stýrir deildarforseti fundi. 

c. Inntökuskilyrði. 

Skilyrði til inntöku í verkfræðinám, svo og nám í stærðfræði, eðlisfræði og 

efnafræði sem aðalgrein, er stúdentspróf úr stærðfræðideild íslenzks menntaskóla 

eða sambærilegt próf. Skilyrði til inntöku í nám í líffræði og jarðvísindum sem aðal- 

grein, er stúdentspróf úr stærðfræði- eða náttúrufræðideild eða sambærilegt próf. 

Deildin getur heimilað stúdentum með almennt stúdentspróf nám í landafræði, og 

ennfremur getur deildin sett stærðfræðideildarstúdentspróf sem skilyrði til inntöku 

í nám í nánar tilteknum greinum jarðvísinda. Deildin getur sett skilyrði um lág- 

markseinkunnir í einstökum greinum eða greinaflokkum. 

d. Kennsla. 

Verkfræði- og raunvísindadeild veitir kennslu í undirstöðugreinum raunvísinda 

og verkfræði, sem hér segir: 

1. Til almennra prófa (BS-prófa) í byggingar-, véla- og rafmagnsverkfræði. Véla- 

verkfræði greinist í vélaverkfræði og skipaverkfræði, rafmagnsverkfræði grein- 

ist í raforkuverkfræði og fjarskiptaverkfræði, en byggingarverkfræði greinist 

ekki. 
2. Til fyrrihlutaprófa í eðlisverkfræði og efnaverkfræði. 

3. Til almennra prófa (BS-prófa) í stærðfræði, eðlisfræði, efnafræði, líffræði, jarð- 

vísindum, landafræði og öðrum greinum raunvísinda eftir því sem ákveðið 

verður og fé veitt til. 

4. Einstökum greinum raunvísinda í þágu annarra deilda háskólans, eftir því sem 

ákveðið er á hverjum tíma. 

5. Í samvinnu við rannsóknastofnanir getur deildin skipulagt framhaldsnám allt 

að 30 e., (námseiningar sbr. 56. e.). fyrir þá, sem lokið hafa BS-prófi í raun- 

vísindum. 

6. Deildin getur staðið fyrir námskeiðum til upprifjunar og viðbótarnáms fyrir þá, 

sem lokið hafa háskólaprófi í verkfræði eða öðrum raunvísindum. 

Nánar skal kennslugreinum lýst í kennsluskrá, sem deildin semur og lögð er 

fram í upphafi kennsluárs. 

e. Námseiningar. 

Námsmagn er metið í námseiningum (€). Ársnámið skiptist í 30 námseiningar 

og svarar hver eining til fullrar vikuvinnu í námi. 
A 55
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f. Námstími og samval greina. 

Nám til BS-prófs í verkfræði miðast við fjögur ár (120 e.) og próf í lok hvers 
misseris. Fullnaðarprófið er fólgið í átta misserisprófum. 

Fyrrihlutanám í eðlisverkfræði og efnaverkfræði miðast við tvö ár (60 e.) og 
próf í lok hvers misseris. Að loknu fyrrihlutaprófi, sem fólgið er í fjórum miss- 
erisprófum, fær stúdentinn ekki háskólagráðu, en prófið miðast við framhaldsnám 
við erlenda tækniháskóla, sem deildin hefur samband við. 

Til almennra prófa (BS-prófa) í öðrum greinum raunvísinda er krafizt minnst 
90 námseininga, þar af minnst 45 e. í einni námsgrein og 30 e. í annarri, eða minnst 
30 e. í þremur námsgreinum. 

Kennsluárinu er skipt í tvö misseri. Haustmisseri er frá 28. ág. til 20. jan. og er 
kennslutími þar af 15 vikur frá 4. sept. til 19. desember. Vormisseri er frá 91. janúar 
til 31. maí og kennslutími 15 vikur frá 91. janúar til 14. maí. Halda má æfinganám- 
skeið utan þess tíma, sem að ofan getur. 

Almennu prófi (BS-prófi) í verkfræði skal stúdent hafa lokið eigi síðar en fimm 
árum frá því hann var skráður í deildina. Fyrrihlutaprófi í eðlisverkfræði eða efna- 
verkfræði skal stúdent hafa lokið á þremur árum og BS-prófi í öðrum greinum 
raunvísinda á fjórum árum. Deildin getur lengt frestinn um eitt ár, ef hún telur 
horfur á, að stúdent geti þá lokið prófinu, enda hafi hann ekki sýnt vanrækslu í 
námi. Er frestur er útrunninn, skal má nafn stúdents af stúdentatali. Nú innritast 
hann að nýju og er gildi fyrri prófa þá fallið. 

Í flestum kennslugreinum eru æfingar, munnlegar, skriflegar eða verklegar, og 
skal stúdent sækja þær á tilætluðum tíma. Deildin setur reglur um það, hversu 
mikil þáttaka í æfingum og með hverri frammistöðu skuli skyld. Hún getur og sett 
ákvæði um frammistöðu stúdents í vissum prófum, áður en hann fái aðgang að 
ákveðnum námskeiðum. 

7. gr. 
57. gr. orðist svo: 

Próf í verkfræði- or raunvísindadeild. 

a. Prófgreinir og prófflokkar. 

Prófgrein er hver sú námsgrein, sem sérstök einkunn er veitt fyrir. Prófgrein 
er að jafnaði 3—9 e. 

Prófgreinum til fyrrihlutaprófs og BS-prófs í verkfræði er skipt í prófflokka. 
Hver prófflokkur er fólginn í tveimur misserisprófum sama kennsluárs. Nánar skal 
gera grein fyrir flokkaskiptingu prófgreina, samvali greinarhluta í prófgreinir, fjölda 
prófa og einkunna og niðurröðun prófa á misseri í kennsluskrá, sem deildin semur 
og lögð er fram í upphafi kennsluárs. 

Prófgreinum til BS-prófa í öðrum greinum raunvísinda er einnig skipt í próf- 
flokka og skal gera nánari grein fyrir því í kennsluskrá. 

b. Próftilhögun. 

Regluleg próf í verkfræði- og raunvisindadeild eru haldin í misserislok. Próf- 
tími í lok haustmisseris er tvær vikur (790. janúar) og í lok vormisseris einnig 
tvær vikur (15.—31. maí). Sjúkra- og upptökupróf eru í fyrstu viku haustmisseris 
28. ágúst til 3. september. Verkleg próf geta þó farið fram á öðrum tíma, og deildin 
getur ennfremur leyft próf á öðrum tíma vegna forfalla eða annarra sérstakra 
ástæðna. 

Halda má prófæfingar utan próftíma. Við gjöf einkunna má taka tillit til próf- 
æfinga og úrlausna æfingaverkefna, sem stúdent hefur leyst við námið. Prófæfingar 
og verklegar æfingar mega gilda allt að einum þriðja við einkunnagjöf á misseris- 
prófi.
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Skráður stúdent hefur rétt til að ganga undir próf, enda hafi hann lokið tilskild- 

um æfingum, sbr. lið 56. f. síðustu málsgrein, og þreytt fyrri misserispról. 

Verkfræðistúdentar skulu þreyta misserispróf í heild. Aðrir stúdentar skulu 

taka próf í því sem næst 15 e. í lok hvers misseris, eftir því sem ákveðið er í kennslu- 

skrá. Heimilt er að endurtaka próf í einstökum prófgreinum og skal það þá gert í 

upphafi næsta haustmisseris. Ógildist þá próf, sem áður var tekið í greininni. Við 

endurtekningu prófs er ekki skylt að endurtaka verkleg viðfangsefni eða æfingar, 

sem metnar eru til prófseinkunnar, hafi þær áður verið teknar gildar. Próf í ein- 

stökum prófgreinum má ekki endurtaka nema einu sinni, nema deildin sjái lógmæla 

ástæðu til að veita undanþágu. 

Nú er skráður í deildina stúdent, sem hefur þegar tekið með góðum árangri 

próf við erlendan háskóla í námsefni, sem samsvarar Í aðalatriðum námsefni til 

vissra prófa í deildinni. Getur deildarráð þá heimilað að veita slíkum nemanda burt- 

fararpróf án prófa í þessu námsefni, þó að jafnaði aðeins ef um verulegt námsefni 

er að ræða. Skal þá á prófskírteini gerð grein fyrir þessum frávikum. 

c. Einkunnastigi. 

Einkunnir skal skrá í heilum tölum frá 0 til 10. Greini prófdómara og kennara á, 

hlýtur stúdent þá einkunn í heilli tölu, sem næst Hggur meðaltali kennara og prói- 

dómara. 
Meðaleinkunn prófflokks er vegið meðalial einstakra prófseinkunna í þein 

greinum, sem heyra undir flokkinn, en aðaleinkunn er vegið meðaltal allra prófs- 

einkunna. 
Meðaleinkunnir reiknast með einum aukastaf. Aðaleinkunn 9,0— 10 er ágætis- 

einkunn, 7,3—8,9 er I. einkunn, 6,0—7,2 er Il. einkunn og 5,5—,9 er Hl. einkunn. 

Fyrir vogtölum einkunna skal gera grein í kennsluskrá, sbr. líð 57 a, en þær 

eru Í samræmi við námsmagn prófgreinanna. 

d. Prófkröfur. 

Til þess að standast BS-próf verður stúdent að hafa hlotið: 

1. Eigi lægra en 4 í hverri prófgrein. 

2. Eigi lægri meðaleinkunn en 5,5 úr hverjum prótflokki. 

3. Í verkfræði eigi lægri aðaleinkunn en 6,0. 

e. Gildistaka. 

Reglur þær um nám í verkfræði- og raunvísindadeild, sem hér eru settar, skulu 

gilda um stúdenta, sem innritast eftir Í. júní 1970. 

8. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 13. júlí 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius.
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LÖG 
um læknishéraðasjóði. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 24. gr. laga um skipun prestakalla og prófasts- dæma og um kristnisjóð nr. 35 9. maí 1970, hef látið fella niður 5. gr. úr lögum um læknishéraða- og Prestakallasjóði nr. 98 19. júní 1933 og gef þau út svo breytt með fyrirsögninni: Lög um læknishéraðasjóði. 

1. gr. 
Sé læknishérað læknislaust, svo að eigi komi til greiðslu á embættislaunum, 

eða hluta til þeirra, til þjónandi læknis í því héraði, skulu launin eða launahlutinn 
með dýrtíðaruppbót renna í sérstakan sjóð, er verður eign hlutaðeigandi héraðs. Við ákvörðun þessarar upphæðar skal jafnan miða við byrjunarlaun eins og þau eru ákveðin í lögum um laun embættismanna. 

Nú kemur ekki til útborgunar allt það fé, sem áætlað er í fjárlögum sem læknisvitjanastyrkur handa sveitum, sem eiga sérstaklega erfiða læknissókn, og rennur þá það, sem afgangs verður af áætluðu fé til hvers héraðs, í sjóð þess. 

2. gr. 
Sjóðir þeir, sem stofnaðir eru samkvæmt 1. gr., nefnast læknishéraðasjóðir. 

Skulu þeir vera í vörzlu og undir umsjá ráðherra, sem sér um, að fé þeirra sé jafnan handbært og ávaxtað á tryggum stað. 

3. gr. 
Fé læknishéraðasjóða skal varið til þess að tryggja eftir föngum, að héruðin séu sem sjaldnast læknislaus, svo sem með því að leggja það til læknisbústaða eða annars þess, sem ætla má, að verði til þess að gera héruðin eftirsóknarverðari fyrir lækna eða horfi til endurbóta á heilbrigðismálum héraðsins. 

4. gr. 
Landlæknir gerir, eftir að hafa leitað álits hlutaðeigandi héraðsbúa, tillögur um fjárveitingar úr læknishéraðasjóðum, en ráðherra tekur ákvarðanir um þær. 

Gjört í Reykjavík, 24. júlí 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 68 10. október 1967 um Iðnlánasjóð. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Iðnaðarráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að 

gera breytingar á lögum nr. 68 10. október 1967 um Iönlánasjóð. 

Samkvæmt nefndum lögum sé Iðnlánasjóði eigi heimilt að endurlána 

erlent lánsfé til tiltekinna framkvæmda nema með gengisákvæði. Stjórn 

Iðnþróunarsjóðs hafi nú veitt Iðnlánasjóði lán til endurlána til tiltekinna 

framkvæmda, en slík endurlán mundu samkvæmt ofannefndu lagaákvæði 

verða að vera með gengisákvæði. Þeita hefði í för með sér það misræmi, að 

þeir aðilar, sem sjóðurinn endurlánaði af lánsfé Iðnþróunarsjóðs, nytu 

annarra kjara en aðrir lánþegar Iðnlánasjóðs. Til þess að koma í veg fyrir 

slíkt misræmi og þar sem nauðsynlegt sé að hraða útlánum sjóðsins sem 

mest, beri brýna nauðsyn til að gera breytingar á nefndum lögum um Jðn- 

lánasjóð í samræmi við tillögur stjórnar sjóðsins, sem feli í sér heimild 

fyrir Iönlánasjóð til að endurlána lánsfé frá Iönþróunarsjóði án gengis- 

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

skrárinnar á þessa leið: 

1. gr. 

6. málsgrein 6. greinar laga nr. 68 10. október 1967, um Iðnlánasjóð orðist svo: 

Þegar Iðnlánasjóður tekur erlend lán, sem bundin eru við endurlán til tiltekinna 

framkvæma, skal féð endurlánað með gengisákvæði og hæfilegum vaxtamismun og 

kostnaði til Iðnlánasjóðs. Þó er sjóðnum heimilt að endurlána lánsfé frá Iðnþró- 

unarsjóði án gengisákvæða, enda tryggi stjórn Iðnlánasjóðs hag hans með öðrum 

hætti. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 31. júlí 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) a 

Jóhann Hafstein. 

  

Stjórnartíðindi A 9, nr. $1—-83. Útgáfudagur 28. ágúst 1970. 

Endurprentuð síða. 
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LÖG 

um Háskóla Íslands. 

Forseri ÍsranDs 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 24. gr. laga nr. 22 12. maí 1969, um breyting 

á lögum nr. 60 "7. júní 1957, um Háskóla Íslands, hef látið fella meginmál 
Þeirra inn í meginmál laga nr. 60 7. júní 1957, um Háskóla Íslands, með 
áorðnum breytingum, og gef þau hér með út svo breytt, sbr. einnig lög 
nr. 51 19. maí 1969, um breyting á lögum nr. 60 1957: 

I. KAFLI 

Hlutverk Háskóla Íslands. 

1. gr. 
Háskóli Íslands skal vera vísindaleg rannsóknarstofnun og vísindaleg fræðslu- 

stofnun, er veiti nemendum sínum menntun til þess að gegna ýmsum embættum og 
störfum í þjóðfélaginu og til þess að sinna sjálfstætt vísindalegum verkefnum. 
(RA 

II. KAFLI 

Stjórn háskólans. 

2. gr. 
Stjórn Háskólans er falin háskólaráði, rektor og háskólaritara 
Háskólaráð hefur, svo sem lög mæla og nánar segir í reglugerðum, úrskurðar- 

rald 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 lösum, er snerta Háskólann eða háskólastofnanir, verður breytt eða við 
þan 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. 

Reykjavik. Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. Er. 
Rektor er kjörinn til þriggja ára í senn, og eru prófessorar einir kjörgengir. Al- 

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. 

Rektorskosning fer fram í mafímánuði, en rektor tekur við störfum með byrjun 
háskólaárs. 

Sá er rétt kjörinn rektor, sem hlotið hefur atkvæði meiri hluta atkvæðisbærra 

manna, enda hafi minnst tveir þriðju hlutar þeirra, sem atkvæðisrétt eiga, tekið þátt 
í atkvæðagreiðslunni. Ef enginn fær svo mörg atkvæði, skal kjósa að nýju um þá tvo 
eða fleiri, er flest atkvæði fengu, og er þá sá rétt kjörinn, sem flest atkvæði fær, 
enda þótt tveir þriðju hlutar atkvæðisbærra manna hafi þá ekki tekið þátt í al- 
kvæðagreiðslu. Séu atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. Um tilhögun kosningar skal 

kveða nánar á í reglugerð. 
Kjörgengum háskólakennara er skylt að taka við rektorskjöri, nema sérstök at- 

vik hamli. Nú skorast sá, sem kjörinn hefur verið rektor, undan því að taka við kjöri, 
og metur þá háskólaráð, hvort fallizt verði á afstöðu hans. Ef háskólaráð fellst á 
sjónarmið hins nýkjörna rektors, skal efna hið fyrsta til nýrrar rektorskosningar. 

Rektor má endurkjósa, en honum er ekki skylt að taka við endurkjöri. 
Nú fellur rektor frá eða lætur af störfum, áður en kjörtímabil hans er liðið, og 

skal þá kjósa nýjan rektor, svo fljótt sem því verður komið við, en varaforseti há- 
skólaráðs gegni rektorsstörfum þangað til. Ef varaforseti er forfallaður, gegni sá 
deildarforseti rektorsstörfum, sem lengst hefur haft á hendi kennaraembætti við há- 
skólann. Hinn nýkjörni rektor er kosinn til þriggja ára, en það, sem eftir er háskóla- 

árs, er hann tekur við, skal teljast eitt ár. 

4. gr. 
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- 
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 fundarselu 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. 

5. gr. 
Háskólaráð heldur fundi eftir þörfum. Æski tveir menn úr háskólaráði fundar, 

er rektor skylt að boða til fundar, svo og ef einn þriðji hluti prófessora háskól- 

ans æskir fundar. Nú er fundur boðaður að frumkvæði kennara, sem eiga ekki sæti í 
ráðinu, og er þeim þá rétt að senda fulltrúa, einn eða fleiri, á fundinn. Hafi slíkir 
fulltrúar málfrelsi á fundinum, en atkvæðisrétt eisa þeir ekki. 

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.
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6. gr. 
Rektor eða háskólaráð geta boðað til almenns kennarafundar til umræðna um 

einstök málefni háskólans eða stofnana hans. Nú æskir einn þriðji hluti prófessora, 
dósenta og lektora fundar, og er rektor þá skylt að boða til hans. Allir kennarar há- 
skólans eiga rétt á að sækja almenna kennarafundi og njóta atkvæðisréttar þar. 
Ályktanir kennarafunda eru ekki bindandi fyrir háskólaráð. 

7. gr. 
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. 

Háskólaráð skipar umsjónarmann með byggingum háskólans og innanstokks- 
munum. 

Um starfslið háskólabókasafns segir í 36. gr. laga þessara, en um starfslið ann- 
arra stofnana háskólans og fyrirtækja fer eftir því, sem segir í lögum eða samþykkt- 
um þeirra. 

8. gr. 
Heimilt er að kveða nánar á í reglugerð um starfssvið og starfshætti háskólaráðs, 

rektors og háskólaritara. Háskólaráð setur öðru starfsliði skrifstofu erindisbréf 

III. KAFLI 

Háskólakennarar og háskóladeildir. 

9. gr. 
Í Háskóla Íslands eru þessar deildir: guðfræðideild, læknadeild, lagadeild, heim- 

spekideild, verkfræði. og raunvísindadeild óg viðskiptadeild. Þegar þrír prófessorar 
verða skipaðir í tannlæknisfræðum, selur 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 sambykki menntamálaráðherra, og skulu þær að jafnaði 

heyra undir háskóladeild. Í reglugerð eða samþykktum má m. a. kveða á um starfs- 
svið stofnunar, stjórn hennar og tengsl við háskóladeild og háskólaráð. 

10. er. 
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 ern ráðnir til skemmri tíma og taka 
slundakennslulaun eða mánaðar- eða árslaun. Í hvert skipti, er nýr kennari ræðst að 
Háskólanum, skal afmarka stöðu hans með starfsheiti. 

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. 

11. gr. 
Forseti Íslands skipar prófessora, en menntamálaráðherra dósenta og lektora. 

Eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum, ræður háskólaráð aðjúnkta og erlenda
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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 neind 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 í reglugerð, að framangreind ákvæði skuli gilda við 

skipun lektora, svo og sérfræðinga við rannsóknarstofnanir eða aðrar háskóla- 

stofnanir. 

12. gr. 

Þegar sérstaklega stendur á, gelur menntamálaráðherra, samkvæmt tillögu 

háskóladeildar og með samþykki háskólaráðs, boðið vísindamanni að taka við 

kennaraembætti við háskólann, án þess að það sé auglýst laust til umsóknar. 

Menntamálaráðherra skal heimilt, samkvæmt tillögu háskóladeildar, að aug- 

lýsa kennaraembætti laust til umsóknar, svo að embættið verði veitt ári áður en 

hinn nýskipaði kennari hefur kennslu sína. Kveða skal á um það hverju sinni, frá 

hvaða tíma launagreiðslur hins nýskipaða kennara hefjist. 

13. gr. 

Hver háskóladeild velur úr hópi prófessora deildarinnar deildarforseta og annan 

til vara. Deildarforseti á sæti í háskólaráði, en varaforseti tekur sæti hans þar eftir 

reglum 4. gr. 
Deildarforseta og varaforseta skal kjósa til tveggja ára Í senn. Þó skal kjör- 

tímabil þriggja þeirra deildarforseta, sem fyrst verða kosnir eftir gildistöku laga 

þessara, aðeins verða eitt ár, og skal hluta um það, eftir að deildarforsetar hafa 

verið kjörnir, hverjir þeirra skuli gegna störfum eitt ár og hverjir tvö. Kjörgengum 

kennurum er skylt að taka við kosningu til deildarforseta starfa og til starfa vara- 

deildarforseta. Endurkjósa má deildarforseta, en rétt hefur hann til að skorast 

undan endurkjöri. Sá, sem gegnt hefur embætti rektors, getur og skorazt undan 

kjöri til deildarforseta starfa næsta kjörtímabil, eftir að hann lét af rektorsstörfum. 

Nú fellur deildarforseti frá eða lætur af störfum, og skal þá kjósa deildarforseta og 

varaforseta fyrir þann hluta kjörtímabils, sem eftir er. 

14. gr. 

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 vísindastofnana, 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.
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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 Í 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. 

Rekior er heimilt að taka þátt í meðferð mála í öllum deildum, en atkvæðis- 
rétt á hann þó aðeins í sinni deild. 

lð. gr. 
Deildarforseta er skylt að boða til deildarfundar, ef rektor eða þriðjungur deild- 

armanna, sem rétt eiga á fundarsetu, æskja fundar. 
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 
segnir forsetastörfum. 

16. gr. 
Hver deild semur lestrar- og kennsluáætlun fyrir sig, og skal þar gerð grein 

fyrir námsefni, kennsluháttum og prófkröfum. 

IV. KAFLI 

Kennsla og nemendur. 

17. gr. 
Kennsluár háskólans skiptist í tvö kennslumisseri, haustmisseri frá 15. sept. 

til 31. jan. og vormisseri frá 1. febrúar til 15. júní. Háskólaráð getur ákveðið aðra 
missera skiptingu með samþykki menntamálaráðherra fyrir tilteknar greinar eða 
deildir. Leyfi og önnur kennsluhlé skulu ákveðin í reglugerð. Heimilt er samkvæmt 
ákvörðun háskólaráðs að halda próf utan kennsluársins, þegar sérstaklega stendur á. 

18. gr. 
Háskólaráð ákveður, að fenginni umsögn háskóladeildar, hver sé kennsluskylda 

einstakra háskólakennara. Nú unir kennari ekki úrlausn háskólaráðs, og má hann 
Þá skjóta úrlausninni til menntamálaráðherra, sem leysir til fullnaðar úr þessu efni. 

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. 

19. gr. 
Rektor getur veitt kennurum lausn í bili undan kennsluskyldu, allt að þremur 

vikum. Endranær er menntamálaráðherra heimilt, með samþykki háskólaráðs, að 
veita kennara lausn undan kennsluskyldu um takmarkaðan tíma. Kennari sá, er 
lausn hefur frá kennsluskyldu, ákveður kennara í sinn stað, einn eða fleiri, með 
samþykki háskóladeildar og menntamálaráðherra. 

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 bar atkvæðisrétt, enda sé hann settur 
til að gegna embætti eða starfi fastráðins kennara.
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20. gr 20. sr. 

Fyrirlestrar, æfingar og námskeið eru fyrir skrásetta stúdenta, en kennara er 

heimilt að veita öðrum kost á að sækja slíka kennslu, nema háskólaráð mæli öðru- 

vísi fyrir. 

21. gr. 

Hver sá, sem staðizt hefur fullnaðarpróf frá íslenzkum skóla, sem heimild hefur 

til að brautskrá stúdenta, á rétt á að verða skrásettur háskólaborgari, gegn því að 

greiða skrásetningargjald, enda hafi stúdent ekki gerzt sekur um neina þá óhæfu, 

sem geri það varhugavert, að dómi háskólaráðs, að veita honum skólavist. 

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. 
Heimilt er að setja í reglugerð ákvæði um inntöku stúdenta í einstakar deildir. 

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. 
Skrásetningargjöld skulu ákveðin í reglugerð. 

22. gr. 

Ákvæði um heilbrigðisskilyrði í sambandi við skrásetningar háskólastúdenta 

má setja í reglugerð. 
Öllum skrásettum stúdentum er skylt að ganga undir heilbrigðisrannsóknir 

eftir því, sem háskólaráð áskilur. 

23. gr. 

Ákvæði um eftirlit með námsástundun háskólastúdenta má setja í reglugerð 

háskólans. 

24. gr. 

Allir skrásettir stúdentar eru skyldir að gæta velsæmis bæði í háskólanum og 

utan hans. 
Háskólaráð getur veitt stúdent áminningu eða vikið stúdent úr skóla um tiltek- 

inn tíma eða að fullu, ef hann hefur serzt sekur um brot á lögum og öðrum reglum 

háskólans eða reynzt sekur um háttsemi, sem er ósamboðin háskólaborgara. 

Áður en brottrekstur er ráðinn, skal leita umsagnar háskóladeildar stúdents. 

Einnig skal veita stúdent kost á að svara til saka. Ennfremur skal leita umsagnar 
stjórnar í deildarfélagi stúdents, áður en brotírekstur er ráðinn samkvæmt 2. máls- 

grein. 
Brottrekstur skal þegar í stað tilkynna menntamálaráðuneytinu. 
Stúdent er heimilt að skjóta úrskurði háskólaráðs til Hæstaréttar eftir reglum 

um kæru í opinberum málum innan 4 vikna frá því, að honum barst tilkynning 
um úrskurðinn. Kæra frestar framkvæmd úrskurðar, en stúdent má þó ekki ganga 

undir próf, fyrr en úrlausn Hæstaréttar er fengin. 
Nú tekur stúdent sig á, og er háskólaráði þá heimilt að fella brott fyrri úr- 

skurð um brottrekstur. 

25. gr. 
Nú er hafin réttarrannsókn gegn skrásettum háskólastúdent fyrir háttsemi, sem 

talin er varða við almenn hegningarlög, og skal dómari þá tilkynna það rektor þegar 
í stað. Rektor eða fulltrúa hans er heimilt að vera viðstaddur dómþing, þegar svo 

stendur á. 
Nú verður skrásettur stúdent sekur að lagadómi um verk, sem svívirðilegt er 

að almenningsáliti, og er hann þá rækur. 
A56
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26. gr. 
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, 0g skal þá ekki má nafn hans af stúdentaskrá, þótt hann sæki ekki Háskólann 
allt að fjögur misseri, enda skrái hann sig í árlegri skráningu. 

V. KAFLI 

Próf. 

21. gr. 
Í reglugerð háskólans skal setja ákvæði um prófgreinar, próftíma, skiptingu 

fullnaðarprófs í fleiri en einn hluta, undirbúningspróf, einkunnir og annað, er að 

prófunum lýtur. 
Heimilt er í reglugerð að kveða á um hámarkstimalengd 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. 

28. gr. 
Háskólakennarar standa fyrir prófum, en hver deild ræður tilhögun prófa hjá 

sér, að svo miklu leyti sem ekki eru sett bindandi ákvæði um það í lögum eða reglu- 
serð. 

Munnleg próf skulu háð í heyranda hljóði. Þó er háskóladeild heimilt, ef sér- 
staklega stendur á, að ákveða, að slík próf skuli halda fyrir luktum dyrum. 

29. gr. 
Við þau próf, sem teljast til fullnaðarprófs. skal vera einn prófdómari utan 

háskólans. Auk þess geta einstakar deildir samþykkt að hafa einn prófdómara úr 
hópi deildarkennara í öllum greinum eða nokkrum. Við meistarapróf dæma þó 
kennarar hlutaðeigandi deildar einir. 

Við þau próf, sem teljast ekki til fullnaðarprófs, skal einn kennari deildar 
þeirrar, sem í hlut á, gegna prófdómarastörfum samkvæmt kvaðningu deildarforseta. 

Þegar svo stendur á sem í næstu málsgrein á undan segir, getur viðkomandi 
deild mælt svo fyrir, að prófdómandi utan Háskólans dæmi próf í stað innan skóla 
prófdómanda, og við próf í forspjallsvísindum skal vera einn prófdómandi utan 
Háskólans. 

Menntamálaráðherra skipar prófdómendur þá, sem eru ekki háskólakennarar, 
að fengnum tillögum háskóladeildar. Þá eina má skipa prófdómara, sem lokið hafa 
viðurkenndu fullnaðarprófi við háskóla í þeirri grein, sem prófdómari skal dæma, 
eða getið hafa sér orðstír fyrir fræðimennsku í greininni. Prófdómendur skulu 
skipaðir til þriggja ára í senn.
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30. gr. 

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. 

VI. KAFLI 

Doktorar og meistarar. 

ðl. gr. 

Háskóladeildir hafa rétt til að veita doktorsnafnbót. Slíka nafnbót má veita 

annaðhvort í heiðurs skyni eða að undansengnu sérstöku prófi. Doktorsnafnbót í 

heiðurs skyni verður ekki veitt nema með einróma samþykki atkvæðisbærra deildar- 

manna og með samþykki háskólaráðs. Háskóladeildir standa fyrir doktorsprófi. 

Fulltrúar stúdenta á deildarfundum eiga ekki atkvæðisrétt um veitingu doktors- 

nafnbóta. 

32. gr. 

Sá, er æskir doktorsnafnbótar, skal að jafnaði hafa lokið kandídatsprófi eða 

embættisprófi. 

33. gr. 

Sá, er æskir að taka doktorspróf, skal láta fylgja umsókn sinni vísindalega rit- 

gerð eða ritgerðir, enda varði ritgerðir, ef því er að skipta, sama meginrannsóknar- 

svið og myndi nokkra heild. Umsókn skal stíluð til hlutaðeigandi háskóladeildar. 

Í reglugerð skulu settar reglur um doktorspróf. 

34. gr. 

Hver sá, er hlotið hefur doktorsnafnbót frá háskólanum, á rétt á að halda 

þar fyrirlestra í vísindagrein sinni, en tilkynna verður hann það háskólaráði. 

Nú þykir doktor misbeita þessum rétti sínum, og getur þá háskólaráð svipt 

hann réttinum. 

35. gr. 

Háskólaráð getur ákveðið í sambykkt samkvæmt tillögum háskóladeildar, að 

heimilt sé að ganga undir meistaranróf í grein, að loknu embættis- eða kandidats- 

prófi. Prófið er fólgið í samningu ritgerðar eða ritgerða, og má áskilja, að umsækj- 

andi gangi einnig undir munnlegt próf í tilteknum greinum og haldi opinbera fyrir- 

lestra. Ritgerð skal skila til þeirrar háskóladeildar, sem í hlut á. 
Nánari reglur um meistarapróf skal setja í reglugerð. 

VIT. KAFLI 

Stofnanir háskólans og eigur hans. 

36. gr. 
Háskólaráð hefur yfirumsjón með einstökum háskólastofnunum, svo sem há- 

skólabókasafni, fyrirtækjum háskólans, svo sem happdrætti og kvikmyndahúsi, og 

með sjóðum skólans og öðrum eigum. 

Forseti Íslands veitir embætti háskólabókavarðar að fengnum tillögum háskóla- 

ráðs. Háskólabókavörður skal hafa sérþekkingu í bókasafnsfræðum. Nú kennir há- 

skólabókavörður bókasafnsfræði við háskólann, og tekur hann þá sömu laun og 

prófessorar. Háskólaráð ræður annað starfslið bókasafns eftir því, sem fé er veitt 

Hl á fjárlögum. 
Háskólaráð setur einstökum fyrirtækjum háskólans samþykktir.
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Um stjórn sjóða fer eftir því, sem stofnskrár eða aðrar samþykktir mæla 
fyrir um. 

Um tengsl tilraunastöðvar háskólans í meinafræði við háskólann fer eftir því, 
sem segir í lögum nr. 11 28. febr. 1947. 

VII. KAFLI 

Kennaraembætti og kennarastöður við Háskóla Íslands. 

91. gr. 
Við Háskóla Íslands eru þessi prófessorsembætti: 
a) Í guðfræði 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. 

Ný prófessorsembætti verða stofnuð með lögum eða með ákvörðun mennta- 
málaráðherra, að fengnum tillögum háskólaráðs og háskóladeildar, þegar fé er veitt 
til á fjárlögum. 

Í reglugerð skal kveða á um, hverjar aðalkennslugreinar teljist til hvers prófess- 
orsembættis um sig. 

Nú óskar skipaður prófessor eftir því, að aðalkennslugrein hans verði breytt, 
er prófessorsembætti verður laust í deild hans, og getur menntamálaráðherra þá 
heimilað breytinguna, ef deild sú, sem í hlut á, fellst á tilmæli prófessorsins. 

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 
mæl af menntamálaráðuneytinn, að fenginni umsögn háskólaráðs. Hann flytur 
fyrirlestra við báskólann og hefur þar á hendi kennslu samkv. því, er háskólaráð 
ákveður, sbr. 18. gr. Prófessorinn á sæti í lagadeild. Ákvæði 13. gr. laga nr. 38 14. 
april (954, um aldurshámark starfsmanna ríkisins, eiga við embætti þetta. 

38. gr. 
Prófessorarnir í lyflæknisfræði og handlæknisfræði veita forstjórn lyflæknis- 

og handlæknisdeildum Landspítalans, prófessorinn í geðlæknisfræði skal vera 
forstöðumaður geðveikrahælisins á Kleppi, unz komið hefur verið á fót fleiri 
sjúkradeildum fyrir geðveika, og prófessorinn í meinafræði veitir jafnframt for- 
stöðu rannsóknarstofu í meinafræði. Prófessorinn í heilbrigðisfræði skal auk kennsl- 
unnar í þeirri grein annast heilbrigðislegar rannsóknir fyrir heilbrigðisstjórnina, 

har á meðal manneldisrannsóknir í samráði við manneldisráð. Prófessorinn í lyfja- 

fræði hefur umsjón með kennslu í lyfjafræði lyfsala. Kennari í lyfjafræði lyfsala 
hefur jafnframt á hendi eftirlit með lyfjabúðum fvrir heilbrigðisstjórnina. Prófessor- 

inn í fæðingarhjálp og kvensjúkdómum veitir forstjórn fæðinsardeild Landspital- 
ans, og prófessorinn í röntgenfræði veitir forstjórn röntgendeild Landspítalans. 

Prófessorinn í uppeldisfræðum skal skipuleggja kennsluæfingar nemenda í 
uppeldisfræðum. Hann skal halda fyrirlestra fyrir starfandi kennara og efna til 
námskeiða fyrir þá. Auk þess skal hann annast rannsóknir í og leiðbeiningarstörf 
í þágu uppeldismála landsins, eftir því sem kveðið verður á í reglugerð. 

Prófessorinn í forspjallsvísindum hefur á hendi kennslu í uppeldisfræðum, eftir 
því sem samrýmist störfum hans. 

39. gr. 
Mennlamálaráðherra ákveður tölu dósenta, lektora, aukakennara og aðstoðar- 

kennara í einstökum deildum og greinum, að fengnum tillögum háskólaráðs.
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IX, KAFLI 

Kennsla í lyfjafræði lyfsala. 

40. gr. 

Við læknadeild skal stofna til kennslu í lyfjafræði lyfsala (pharmacia), og skal 

kveða á um námstilhögun í reglugerð. 

X. KAFLI 

41. gr. 

Menntamálaráðherra leitar staðfestingar forseta Íslands á reglugerð fyrir há- 

skólann, að fengnum tillögum háskólaráðs. Í reglugerðinni er heimilt að kveða 

nánar á um framkvæmd laga þessara. Reglugerðarákvæði þau, sem í gildi eru við 

gildistöku laganna, halda gildi sínu, unz ný ákvæði eru sett. 

Gjört í Reykjavik, 19. ágúst 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Gylfi Þ. Gíslason. 

21. ágúst 1970. . Nr. 85. 
BRÁÐABIRGÐALÖG 

um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla Íslands. 

ForseTr ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Menntamálaráðherra hefur tjáð mér, að nefnd, sem unnið hafi að 

samningu reglugerðar um nám í þjóðfélagsfræðum við Háskóla Íslands, hafi 

lagt til, að þjóðfélagsfræðanámið verði sjálfstæð námsbraut við Háskólann, 

reist á samstarfi milli háskóladeilda, bæði að því er varðar kennslu og 

og yfirstjórn. 
Slíkri tilhögun verði hins vegar ekki við komið að óbreyttum lögum, 

og beri því brýna nauðsyn til að gera breytingu á lögum um Háskóla Ís- 

lands, er kveði á um þessa námsskipan. Fyrir því eru hér með sett svofelld 

bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar: 

1. gr. 

Á eftir IX. kafla laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands, komi nýr kafli, er 

verður X. kafli, svo hljóðandi: 

X. KAFLI 

Nám í almennum þjóðfélagsfræðum. 

41. gr. 

Við Háskóla Íslands skal stofna sjálfstæða námsbraut í almennum þjóðfélags- 

fræðum, er lúti sérstakri námsstjórn, og skal kveða á um námstilhögun í reglu- 

gerð serð.
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Í námsstjórn eiga sæti fastráðnir kennarar við þjóðfélagsfræðanámsbrautina, 
einn fulltrúi tilnefndur til tveggja ára af forseta viðskiptadeildar úr hópi prófessora 
deildarinnar, og er hann formaður, tveir fulltrúar tilnefndir til tveggja ára af há- 
skólaráði úr hópi prófessora, dósenta og lektora, og tveir fulltrúar stúdenta til- 
nefndir af aðalfundi félags stúdenta í almennum þjóðfélagsfræðum. 

Við tilnefningu í námsstjórn skal háskólaráð leitast við að tilnefna kennara í 
kennslugreinum, sem mikilvægar eru á námsbrautinni og ekki eiga þegar fulltrúa 
í stjórninni. 

Skipan, hlutverk og starfshætti námsstjórnar skal ákveða nánar í reglugerð. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 21. ágúst 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) nn 
Gylfi Þ. Gíslason. 

Nr. 86. . 8. júní 1970. 
AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, 

nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 5. júní 1970 á tilögu menntamálaráðherra um eftir- 
farandi breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með áorðnum 
breytingum: 

1. gr. 
42. gr. b. hljóði þannig: 
Aðgang að 1. árs námi í læknadeild hafa þeir, sem lokið hafa stúdentsprófi 

við íslenzka menntaskóla eða öðru tilsvarandi prófi. 
Sé fjöldi stúdenta, sem stenzt 1. árs próf, meiri en svo að veita megi þeim 

öllum viðunandi framhaldskennslu við aðstæður á hverjum tíma, getur deildin tak- 
markað fjölda þeirra, sem halda áfram námi. Jafnan skal þó a. m. k. 24 stúdentum 
veittur kostur á að halda áfram námi. Skal ákvörðunin hverju sinni tilkynnt fyrir 
upphaf þess misseris, er prófið er haldið. Réttur stúdenta til framhaldsnáms skal 
miðaður við árangur 1. árs prófs eftir nánari ákvörðun deildarinnar. 

Þeir stúdentar, sem standast 1. árs próf, en eiga ekki kost á að halda áfram 
námi, svo og þeir, sem standast ekki próf, mega endurtaka prófin næsta ár, og 
keppa þá við nýstúdenta á jafnréttisgrundvelli. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 8. júni 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. a 
Birgir Thorlacius. 
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LÖG 

um gjöld til holræsa, gangstétta og varanlegs slitlags á götum á Akureyri. 

Forseti ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 3. gr. laga nr. 45 12. maí 1970, um breyting 

á lögum nr. 66/1917, um gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri, hef 

látið fella hin fyrrnefndu lög inn í lög nr. 66/1917 og gef þau út svo breytt 

sem lög um gjöld til holræsa, gangstétta og varanlegs slitlags á götum á 

Akureyri: 

1. gr. 

Þar sem bæjarstjórnin hefur lagt holræsi í götu á kostnað bæjarsjóðs, er 

hverjum húseiganda skylt að gera á sinn kostnað ræsi, er flytji allt skolp frá húsi 

hans út í göturæsið. Skulu þau ræsi ekki vera lakari að gerð en göturæsin og gerð 

undir umsjón veganefndar eða þess manns, er hún felur umsjónina, samkvæmt 

reglugerð, er bæjarstjórnin setur um tilhögun skolpræsa innan húss og utan. Skal 

í þeirri reglugerð ákveða, að regnvatn skuli leitt í göturæsin. Vanræki nokkur að 

gera þetta innan hæfilegs frests, sem bæjarstjórnin setur, getur bæjarstjórnin látið 

vinna verkið á kostnað húseiganda. 

Fyrir öllum kröfum, sem bæjarstjórnin öðlast á hendur húseigendum og lóð- 

areigendum, samkvæmt framansögðu, hefur bæjarsjóðurinn lögveð í húsinu eða 

lóðinni, og gengur sá veðréttur fyrir öllum veðskuldum eftir samningi. 

2. gr. 

Kostnaður við holræsagerð í götum bæjarins, og sömuleiðis kostnaður við 

steinlímdar, hellulagðar og aðrar jafnvandaðar gangstéttir og kostnaður við gerð 

varanlegs slitlags á götu, greiðist úr bæjarsjóði. En heimilt er bæjarstjórninni að 

leggja holræsa-, gangstétta- og gatnagerðarskatt á hús og lóðir í bænum, samkvæmt 

reglugerð, er hún setur og stjórnarráðið samþykkir. Skal gjaldið miðað við skatt- 

virðingarverð húseigna og lengd lóða með fram götu, þar sem holræsi eða gang- 

stéttir verða lagðar og/eða varanlegt slitlag. 

3. gr. 

Lögtaksréttur fylgir öllum kröfum samkvæmt lögum þessum. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 6. ágúst 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L, S.) 
  

Emil Jónsson. 

A 57 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um viðbótarríkisábyrgð vegna Landsvirkjunar. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Fjármálaráðherra hefur tjáð mér, að Landsvirkjun þurfi á að 
halda ríkisábyrgð vegna lána til byggingar miðlunarmannvirkja við Þóris- 
vatn og hönnunar og undirbúnings framkvæmda í þágu nýrra orkuvera í 
Tungnaá við Sigöldu og Hrauneyjafoss. Frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um Landsvirkjun vegna virkjana við Sigöldu og Hrauneyjafoss 
verður lagt fyrir næsta Alþingi, en ríkisstjórnin telur, að brýna nauðsyn 
beri til að lögin öðlist þegar gildi að því er tekur til heimildar til ríkis- 
ábyrgðar á lánum þessum. 

Fyrir því eru hér með sett bráðabirgðalög samkvæmt 28. gr. stjórn- 
arskrárinnar, á þessa leið: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán, er Lands- 

virkjun tekur til Þórisvatnsmiðlunar og undirbúnings virkjana í Tungnaá um- 
fram áður veittar heimildir, sbr. 1. mgr. 15. gr. laga nr. 59, 1965 og breytingu á 
sömu lögum 7. maí 1969, um 704 Mkr. (8 millj. dollara) eða jafnvirði þeirrar fjár- 
hæðar í annarri erlendri mynt. Ábyrgðin skal vera með þeim kjörum og skilmál- 
um, er ríkisstjórnin ákveður, og tekur hún jafnt til greiðslu afborgana, vaxta og 
annars kostnaðar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 1. september 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Magnús Jónsson. 

Nr. 89. 2. september 1970. 

AUGLÝSING 
um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, fór í dag í opinbera heimsókn til Dan- 
merkur. 

Í fjarveru hans fara forsætisráðherra, forseti Sameinaðs Alþingis og forseti 
Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. grein stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 2. september 1970. 

Jóhann Hafstein. 0 

Knútur Hallsson. 
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9. september 1970. 457 Nr. 90. 

AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, dr. Kristján Eldjárn, kom í gærkvöldi úr för sinni til útlanda 

og hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 9. september 1970. 

Jóhann Hafstein. 
Knútur Hallsson. 

23. september 1970. . Nr. 91. 

FORSETABREF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar laugardaginn 10. október 1970. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma 

saman til fundar laugardaginn 10. október 1970. 

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, 23. september 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Jóhann Hafstein. 

  

Stjórnartíðindi A 12, nr. 90—91. Útgáfudagur 28. september 1970. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nr. 92. 458 10. október 1970. 

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: 

Jóhann Hafstein fer með forsætisráðuneytið og iðnaðarráðuneytið. 

Auður Auðuns fer með dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

Eggert G. Þorsteinsson fer með sjávarútvegsráðuneytið og heilbrigðis- og trygg- 
ingamálaráðuneytið. 

Emil Jónsson fer með utanríkisráðuneytið og félagsmálaráðuneytið. 

Gylfi Þ. Gíslason fer með menntamálaráðuneytið og viðskiptaráðuneytið. 

Ingólfur Jónsson fer með landbúnaðarráðuneytið og samgönguráðuneytið. 

Magnús Jónsson fer með fjármálaráðuneytið og Hagstofu Íslands. 

Með úrskurði þessum falla úr gildi eldri ákvæði um skipting starfa ráðherra. 

Forsætisráðuneytið, 10. október 1970. 

Jóhann Hafstein. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

  

Stjórnartíðindi A, 13, nr. 92. Útgáfudagur 14. október 1970. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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6. nóvember 1970. 459 Nr. 93. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 55/1962, um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

Forseti ÍstanDs 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Frestir þeir, sem um ræðir í 14. og 16. gr. laga nr. 55/1962, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna, breytist þannig, að ágreiningur milli aðila gangi til Kjara- 

dóms 1. janúar 1971 og Kjaradómur hafi lokið dómsorði á ágreiningsefnið eigi síðar 

en 1. febrúar 1971. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 6. nóvember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Magnús Jónsson. 

19. nóvember 1970. . Nr. 94. 

LÖG 

um ráðstafanir til stöðugs verðlags og atvinnuöðryggis. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Verð á hvers konar vöru má eigi hækka frá því, sem var 1. nóvember 1970, nema 

með samþykki hlutaðeigandi yfirvalda, og mega þau ekki leyfa neina hækkun á 
vöruverði, nema þau telji hana óhjákvæmilega. Leyfi til slíkrar hækkunar skal vera 

háð samþykki ríkisstjórnarinnar. 
Hundraðshluti álagningar á vörum í heildsölu og smásölu má eigi hækka frá því, 

sem var 1. nóvember 1970. Sama gildir um umboðslaun vegna vörusölu og um 

hvers konar álagningu, sem ákveðin er sem hundraðshluti á selda vinnu eða þjónustu. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Nr. 94. 460 19. nóvember 1970. 

Ákvæði 1. og 2. málsgr. þessarar gr. taka á hliðstæðan hátt til seldrar þjónustu 
og framlags í hvaða formi sem er, þar á meðal til hvers konar þjónustu og fram- 
lags, sem ríki, sveitarfélög og stofnanir þeirra, svo og aðrir opinberir aðilar, láta 
i té gegn gjaldi. 

2. gr. 
Á tímabilinu 1. desember 1970 til 31. ágúst 1971 skal leggja á sérstakan launa- 

skatt, er nemi 1%%%. Skattur þessi skal lagður á alla sömu aðila og lög nr. 14/1965, 
um launaskatt, taka til, og gilda ákvæði þeirra að fullu um álagningu og innheimtu 
þessa sérstaka skatts, svo og um aðra framkvæmd hans. 

Tekjur af skatti þessum renna í ríkissjóð, og skal þeim varið til niðurgreiðslu 
vöruverðs. 

3. gr. 
Frá 1. nóvember 1970 skulu árlegar fjölskyldubætur samkvæmt 15. gr. laga nr. 

40/1963 nema 8 000 kr. með hverju barni í fjölskyldu. 

4. gr. 
Reikna skal kaupgreiðsluvísitölu 1. nóvember 1970, 1. febrúar og 1. maí 1971, 

og skal greiða verðlagsuppbót eftir henni samkvæmt því, sem nánar er ákveðið í 
5. gr., frá og með byrjun næsta mánaðar eftir að hún er reiknuð. 

Kaupgreiðsluvísitala samkvæmt Í. málsgr. skal reiknuð eftir framfærsluvísitölu 
á þar greindum tímum, en þó skal, að því er varðar þær vörur, sem greiddar eru 
niður með fjárframlagi úr ríkissjóði, miða við smásöluverð að frádreginni þeirri 
verðlækkun, sem kann að verða frá 1. desember 1970, 1. marz og Í. júní 1971 vegna 
aukinnar niðurgreiðslu. Ríkisstjórnin tilkynnir Kauplagsnefnd, með minnst tveggja 
vikna fyrirvara, þær breytingar, sem hún hverju sinni kann að hafa ákveðið að 
gera á niðurgreiðslu vöruverðs frá og með byrjun þessara mánaða. 

Við útreikning á kaupgreiðsluvísitölu skal eigi taka tillit til þeirrar verðhækk- 
unar, sem varð á útsöluverði áfengis og tóbaks 30. október 1970, og eigi heldur til 
hækkunar á iðgjaldi til almannatrygginga frá ársbyrjun 1971. 

Við útreikning kaupgreiðsluvísitölu í nóvember 1970, febrúar og maí 1971 skal 
eigi taka tillit til þeirrar hækkunar á búvöruverði til framleiðenda, sem leiðir af 
hækkun á vinnulið verðlagsgrundvallar, annað hvort vegna grunnlaunahækkunar 
eða vegna greiðslu verðlagsuppbótar á laun. Gildir þetta eins þótt slík hækkun komi 
ekki fram í útsöluverði, sökum þess að hún hefur verið jöfnuð með niðurgreiðslu 
úr ríkissjóði að einhverju eða öllu leyti. 

ð. gr. 
Verðlagsuppbót á grunnlaun frá 1. desember 1970, 1. marz og Í. júní 1971 skal 

fylgja kaupgreiðsluvísitölu þeirri, sem reiknuð hefur verið í næsta mánuði á undan 
(sbr. 4. gr.). Verðlagsuppbót, sem svarar til tveggja stiga hækkunar kaupgreiðsluvísi- 
tölu, skal þó eigi koma til framkvæmda fyrr en 1. september 1971. 

Verðlagsuppbót skal reiknuð með tveimur aukastöfum. Nú er verðlagsuppbót 
reiknuð samkvæmt ákvæðum þessarar gr. eigi meiri en 0.05% ofan eða neðan við 
verðlagsuppbót þess greiðslutímabils, sem er að ljúka, og skal hún þá eigi breytast 
á næsta ðja mánaða tímabili. 

6. gr. 
Húsaleiga, er fylgir verðlagsvísitölu samkvæmt samningi, má hækka til samræmis 

við vísitölur eins og þær eru í nóvember 1970, en eftir það skal húsaleiga samkvæmt 
slíkum samningi haldast óbreytt til loka verðstöðvunartímabilsins. 

Hagstofa Íslands sker úr ágreiningasatriðum, er upp kunna að koma um túlkun 
á fyrri málsgr. þessarar gr.
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1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að álagningarstigar útsvara og aðstöðu- 

gjalds samkvæmt lögum nr. 51/1964, með síðari breytingum, megi eigi hækka frá 

því, sem ákveðið var í hverju sveitarfélagi 1970, nema með samþykki ríkisstjórnar- 

innar. Skal hækkun álagningarstiga þá eigi leyfð, nema ríkisstjórnin telji hana 

óhjákvæmilega vegna fjárhagsafkomu hlutaðeigandi sveitarfélags. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að öll opinber gjöld, önnur en þau, er um 

ræðir í 3. málsgr. 1. gr. og í lögum nr. 51/1964, megi eigi hækka frá því, sem var 

á árinu 1970, nema með samþykki ríkisstjórnarinnar. Skal hækkun á slíku gjaldi þá 

eigi leyfð, nema ríkisstjórnin telji hana óhjákvæmilega vegna fjárhagsafkomu hlut- 

aðeigandi aðila. 

8. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. ágúst 1971. 

Gjört í Reykjavík, 19. nóvember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Jóhann Hafstein. 

2. október 1970. . Nr. 95. 

AUGLÝSING 

um staðfesting forseta Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, 

nr. 76/1958, með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 30. september 1970 á tillögu menntamálaráðherra 

um eftirfarandi breyting á reglugerð fyrir Háskóla Íslands, nr. 76/1958, með áorðn- 

um breytingum: 

1. gr. 

Við 20. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Kennari, sem menntamálaráðherra veitir lausn undan kennsluskyldu, skal jafn- 

framt vera undan þeirri skyldu þeginn að sækja deildarfundi, enda á hann ekki 

atkvæðisrétt á þeim fundum, meðan lausnin stendur. Heimilt er að veita lausn 

undan kennsluskyldu með þeim áskilnaði, að skyldur og réttindi til stjórnunar- 

starfa séu óbreytt. 

2. gr. 

Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Í menntamálaráðuneytinu, 2. október 1970. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
Birgir Thorlacius. 

  

Stjórnartíðindi A 14, nr. 93—95. Útgáfudagur 21. nóvember 1970.
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Nr. 96. 462 28. desember 1970. 

LÖG 

um viðbótarríkisábyrgð vegna Landsvirkjunar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán, er Lands- 

virkjun tekur til Þórisvatnsmiðlunar og undirbúnings virkjana í Tungnaá umfram 
áður veittar heimildir, sbr. 1. mgr. 15. gr. laga nr. 59 1965 og breytingu á sömu 
lögum 7. maí 1969, um 704 Mkr. (8 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. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán, er komi að hluta eða öllu leyti í stað 
ábyrgðar skv. 1. málsgr. Lánið endurlánar hún Landsv irkjun með þeim kjörum og 
skilmálum, sem hún ákveður. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 28. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  

Magnús Jónsson. 

Nr. 97. = 29. desember 1970. 
LOG 

um breyting á lögum um verðlagsmál, nr. 86 frá 31. des. 1968. 

Forseti ÍsLanDs 
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. desember 1970“ komi: og gilda til 31. 

desember 1971. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 29. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) a a 

Gylfi Þ. Gislason. 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



28. desember 1970. 463 Nr. 98. 

LÖG 

um breyting á vegalögum, nr. 23 16. apríl 1970. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 10. gr. laganna komi ný mgr., svo hljóðandi: 
Er vegáætlun hefur gilt í tvö ár, skal samin ný áætlun fyrir fjögur næstu ár, 

þannig að ávallt sé fyrir hendi gildandi áætlun fyrir a. m. k. tvö ár. 

2. gr. 
14. gr. laganna orðist þannig: 
Leggja skal fyrir sameinað Alþingi tillögu til þingsályktunar um vegáætlun, 

samkv. 10. gr., svo fljótt eftir þingsetningu sem auðið er. 
Vegáætlun öðlast gildi, þegar Alþingi hefur samþykkt hana. 

3. gr. 
15. gr. laganna orðist þannig: 
Ráðherra skal leggja fyrir hvert reglulegt Alþingi skýrslu um framkvæmd veg- 

áætlunar. 
4. gr. 

17. gr. laganna orðist þannig: 
Vegamálastjóri semur, í samráði við sýslunefndir, framkvæmdaáætlun fyrir sýslu- 

vegi, til fjögurra ára í senn. 
Er sýsluvegáætlun hefur gilt í tvö ár, skal samin ný áætlun fyrir næstu fjögur 

ár, þannig að ávallt sé fyrir hendi gildandi áætlun fyrir a. m. k. tvö ár. 
Sýsluvegáætlun öðlast gildi, er sýslunefnd hefur samþykkt hana og samgöngu- 

ráðherra staðfest hana. 

5. gr. 
2. mgr. 23. gr. orðist þannig: 
Vegaskattur skal nema 0.3 af þúsundi af fasteignamatsverði mannvirkja, en 0.6 

af þúsundi af fasteignamatsverði landa og lóða. 

6. gr. 
85. gr. laganna orðist þannig: 
Greiða skal sérstakt innflutningsgjald af benzíni, og skal gjaldið nema kr. 7.87 

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

7. gr. 
87. gr. laganna orðist þannig: 
Árlega skal greiða þungaskatt sem hér segir: 

a. Af bifreiðum, sem nota benzin að eldsneyti, kr. 108.00 af hverjum 100 kg af eigin 
þunga þeirra. 

b. Af bifreiðum, sem nota annað eldsneyti en benzin: 
Fyrir bifreiðar allt að 2000 kg að eigin þunga greiðast kr. 22 000.00. 
Fyrir bifreiðar 2001 kg og þyngri greiðast kr. 22 000.00 og auk þess kr. 750.00 

fyrir hver full 100 kg umfram 2000 kg. 
A 58
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Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð, að ökumælar skuli á kostn- 
að eigenda settir í bifreiðar, sem nota annað eldsneyti en benzin og eru 5 tonn 
eða meira að eigin þyngd, og að greiða skuli fyrir slíkar bifreiðar í stað árlegs 
Þþungaskatts sérstakt gjald fyrir hvern ekinn kílómetra samkvæmt ökumæli. 

Í reglugerð getur ráðherra ákveðið þrjá gjalddaga árlega fyrir þungaskatt 
og fyrir kilómetragjald, svo og kveðið á um tegundir mæla, ísetningu þeirra, 
viðgerðir, viðurlög og refsingar fyrir brot gegn reglugerðinni. 

Ráðherra er enn fremur heimilt að ákveða, að þungaskattur, sem greiða 
skal fyrir hvern ekinn kilómetra, skuli endurgreiddur að vissu marki, fyrir tíma- 

bilið frá 1. nóvember til 30. apríl, ef um er að ræða sérleyfisbifreiðar til mann- 
flutninga, sem ekið er samkvæmt áætlun í leiðabók, enda fari meðalsætanýt- 

„ ing á þessu tímabili ekki fram úr 20 af hundraði. 
c. Af bifhjólum kr. 350.00 

Verði ágreiningur um gerð bifreiðar, sker fjármálaráðherra úr. 

8. gr 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1971. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Svo fljótt sem auðið er eftir gildistöku laga þessara, skal leggja fyrir Alþingi 
tillögu til vegáætlunar, er gildi fyrir árið 1971, og tillögu til bráðabirgða-vegáæti- 
unar fyrir árið 1972. 

Fyrir reglulegt Alþingi haustið 1971 skal leggja tillögu til vegáætlunar sam- 
kvæmt III. kafla vegalaga, sbr. 1. gr. laga þessara, og nái áætlunin yfir árin 1972— 
1975. 

Framkvæmdaáætlanir fyrir sýsluvegi 1972—-1975 skulu gerðar fyrir 1. október 
1971. 

Gjört að Bessastöðum 28. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 99. . 12. desember 1970. 

LOG 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

ForseTr ÍstaANnDs 
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 1971 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.
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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 í 1. gr., en broti úr eyri, sem myndast við viðbói þessa, skal sleppt. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 12. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Magnús Jónsson. 

28. desember 1970. = Nr. 100. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 1 11. febr. 1970, um tollskrá o. fl. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Eftirtalin tollskrárnúmer í Í. gr. laganna verði þannig: 

Tollskrár-  Efta- 
tollur tollur 

12.09 00 Hálmur og hýði af korni, óunnið eða saxað, en ekki frekar unnið 0 

15.07 85 Sólrósarolía ........2..2.0 0. 219, 

15.07 86 Rapsolía, colzaolía og mustarðsolía .........000 0 219 

15.07 92 Rísínusolía ..........02020 0 21% 
15.07 93 Önnur 0. 21% 

17.03 02 Falli niður. 

17.03 09 Annað ........z..o.eves sr 20% 

21.07 07 Ávaxtasafi, tilreiddur og blandaður, umfram það, sem til- 

greint er í 20.07 ........0222000n0nrr rr 50% 
22.01 Ol Ölkelduvatn og annað vatn með kolsýru ..........0...... 100% 70% 

22.02 00  Límonaði, gosdrykkir, einnig með bragðefnum, og aðrar óáfengar 
drykkjarvörur, þó ekki ávaxta- og grænmetissafi, er telst til nr. 
20.07 .........2.02 0000 100%  70% 

22.03 00 Öl gert úr malti ...............020..0. 0000 100% 70% 
24.02 32 Neftóbak ..........020200. 0. 35% 25% 
25.12 Kísilsalli og önnur þess konar kísilsýrurík jarðefni (t. d. kísilgúr, 

infúsóríujörð, díatómjörð) með rúmþyngd 1 eða minna, einnig 
brennt: 

01 Kísilgúr ..........000.00 0000. 20% 14%



Nr. 100. 

25.21 

28.04 
32.08 

32.09 
33.04 
33.06 

33.06 
34.02 
38.11 
38.19 
38.19 
38.19 
39.01 

39.02 
39.02 
39.02 

39.02 
39.03 

39.04 

39.04 

39.04 

39.05 

39.05 

39.05 
39.05 

39.06 

39.06 

39.07 
39.07 
39.07 
40.07 

02 

11 

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

málmvinnslu: 

Kalkáburður ..........20.0.0. s.n 

Annað ....0.00.0.. es 

Vatnsefni og eðalgös ...........00.00 0 

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 

Áldeig .....0.0.0 000 
Bökunardropar .......020200 0. 
Hárliðunarvökvar, hárliðunarduft, hárlakk, hárlitir, hárkrem, 

hárþvottalögur (shampoo) og önnur hársnyrtiefni „........ 
Húðkrem, húðolía og rakspritt ..................000.. 
Falli niður. 
Efni til að hindra spírun eða til eyðingar illgresis; jurtalyf .. 
Hemlavökvi og frostlögur .......00.000. 0. 
Steinefnablöndur til vegamerkinga ...................... 
Prófefni (reagenser), svo og hitakeilur ................... 

Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., óáletrað, glært eða 

mattað, yfir 0.4 til og með 1.0 mm á þykkt .............. 

Plastplötur, báraðar ...............0..000 0... 

Hitaeinangrunarplötur til húsbygginga .................. 
Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., óáletrað, glært eða 

mattað, yfir 0.4 til og með 1.0 mm á þykkt .............. 
Annað .....00000000 
Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 
0,4 mm og þynnra ........00000.0 00 
Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og 
þræðir ...........000200 0 
Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 

0,4 mm og þynnra ........000000 00 nn 

Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—2!/, 
mm Í þvermál .........22.00 0000. 
Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og 
þræðir ............0020. nn 
Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 
0,4 mm og þynnra ........00.0000 0000 

Límbönd .........00.00000 000 
Handfæralínur úr syntetiskum efnum (monofilament), 1—2!/, 
mm í þvermál ...............0000 00 
Stengur með hvers konar þverskurði (prófílar), pípur og 
þræðir ...........000000000 002 
Blöð, þynnur, plötur, hólkar o. þ. h., ómynstrað og óáletrað 
0,4 mm og þynnra ......200000000 0 
Lampar, lampaskermar og lýsingartæki ót.a. ............ 

Umgerðir um skuggamyndir ...........0..00.00.000 00... 
Aðrar vörur úr plasti ..............0.000000 00. 

Þræðir og snúrur úr toggúmmiíi, einnig þakið spunavörum; spuna- 
garn, gegndreypt eða þakið með toggúmmíi ................... 

Tollskrár- 
tollur 

1970. 

Efta- 
tollur 

14“ 
219, 

109 
10% 

30% 

21% 

49 

49 

65% 
359 

21%
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40.08 04 Stengur, prófílar og bönd ........0%200000ne0 0 enn. 

42.03 05 Rafsuðuhanzkar, hlífðarsvuntur, hlífðarermar úr leðri ..... 

42.05 09 AMMArS „22.00.0000 0 nr 

43.01 00 Loðskinn, Óunmin .........0.02000 000. eens 

43.02 00 Loðskinn sútuð eða unnin (þar með teljast loðskinn saumuð saman 

44.27 Ol 

44.28 94 

44.28 99 

46.02 09 

46.03 09 

48.09 

ol 

09 

48.13 00 

48.16 02 

48.19 Ol 

48.21 03 

48.21 09 

48.21 11 

48.21 19 

51.04 10 

Inn komi: 

51.04 11 

51.04 19 

59.04 03 

59.06 03 

62.05 02 

62.05 09 

62.05 11 

62.05 19 

65.06 Ol 

68.04 00 

í plötur, krossa o. þ. h.); loðskinnshlutar og afklippur (þar með 
talin höfuðskinn, skinn af fótum og skottum), sútað eða unnið, 

ekki saumað saman ........0..2.000 000. nn 
Lampar og önnur ljósatæki úr trjáviði ........0...20002... 
Líkkistur ........00.000000n0 enn 
AMNArS 22... 
Annað ......000000 0 
Annað .....20000 0 

Byggingarplötur úr viðartrefjum eða öðrum jurtatrefjum, einnig 
límdar með náttúrlegum harpix, gerviharpix eða öðrum þess háttar 
bindiefnum: 

Byggingarplötur yfir 15 mm að þykkt ......00000000000.. 
Aðtar ......22000 0 

Kalkerpappír og annar pappír til fleirritunar, stensilpappír og annar 
hliðstæður pappír, tilskorinn, einnig í öskjum ................ 

Pappírspokar margfaldir til umbúða um kartöflur, sement og 
áburð, enda sé á þeim viðeigandi áletrun, svo og aðrir marg- 
faldir pappírspokar til umbúða, að flatarmáli 0.2 m? og stærri 
Vörur- og merkimiðar, óáprentaðir .......0.00000000.0..... 
Lampar og lampaskermar ........000000000n nun. 
Falli niður. 
Umgerðir um skuggamyndir .......000000 0000 nan 
Annars 20.02.2000. 
Falli niður. 

Úr syntetiskum trefjum: 
Grófur einskeftur vefnaður úr flötum einþáttungum 3—5 mm 
á breidd ........2000000 0. 
Annað „......000 00 

Falli niður. 
Öngultaumar .....0.2000000 000 renn 
Björgunar- og slysavarnatæki, eftir nánari skýrgreiningu og 
ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........00200.0.0.0..0000.. 
Falli niður. 
Skóskraut úr spunavöru .......00.00000 000... 
ANNars ......02.000. 0 

Hlífðarhjálmar .........0000000 0000 
Kvarnasteinar, hverfisteinar, slípihjól o. þ. h. (þar með talin speldi, 
hnúðar, skífur og oddar til mölunar, slípunar, fágumar, réttingar 
og skurðar) úr náttúrlegum steintegundum (einnig samanlímt), úr 
samanlímdum eða tilbúnum slípiefnum og úr leir, einnig með skafti, 
öxli og öðru þess háttar úr öðrum efnum, en þó ekki sett á grind; 
sneiðar og aðrir fullunnir hlutar af slíkum steinum og hjólum úr 
náttúrlegum steintegundum (einnig samanlímdum), úr saman- 
límdum náttúrlegum eða tilbúnum slípiefnum eða úr leir ....... 

Nr. 100. 

Efta- 
tollur 

0/ 
11% 

0/ 21%, 
659, 

35% 

2 
20% 

0/ 
4 

1% 

55%,



Nr. 100. 

68.05 

68.16 
69.03 

69.13 
70.01 
10.02 
10.03 
70.04 

10.05 

10.06 

70.07 

70.14 
73.18 
13.27 

13.29 

13.29 
13.40 
73.40 
13.40 
1403 
74.05 
16.03 

82.02 

82.03 

82.04 

00 

0l 
09 
0l 
32 
02 

02 

09 
49 
öl 
59 
03 
01 

01 
09 
00 

00 

00 
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Tollskrár-  Efta- 
tollur tollur 

Brýni og annar handfægi- og slípisteinn, olíusteinn, hein o. þ. h. 
úr náttúrlegum steintegundum, úr samanlímdum náttúrlegum og 
tilbúnum slípiefnum eða úr leir ......................00.. 

Jurtapottar til gróðursetningar (sem eyðast í jörðu) ....... 
Aðrar eldfastar vörur (svo sem tilraunaker, deiglur, máfflur, stútar, 

tappar, fótstykki, kælislöngur, lokar, pípur, plötur og stengur), þó 

ekki þær, sem teljast til mr. 6901 ........................ 
Lampar og lýsingartæki .........0.0000.... 0. 

Glerbrot og annar glerúrgangur, glermassi (þó ekki optískt gler) .. 
Glerungur og smelt í massa, stöngum eða pípum .............. 
Gler í kúlum, stöngum eða pípum (þó ekki optískt gler) óunnið .. 
Óunnið steypt eða valsað gler (þar með talið gler, sem við fram- 
leiðsluna hefur verið yfirlagt öðru gleri eða styrkt með málm- 
þræði), með rétthyrningslögun, einnig mynstrað ............... 
Óunnið teygt eða blásið gler (einnig þakið öðru gleri við fram. 
leiðsluna) með rétthyrningslögun ............................ 
Steypt, valsað, teygt eða blásið gler (einnig yfirlagt öðru gleri við 
framleiðslu eða styrkt með málmþræði) með rétthyrningslögun og 
slípað eða fágað á yfirborði, en ekki frekar unmið .............. 
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: 

Marglaga einangrunargler ..............0... 000... 
Annað ........0000000 000 
Lampar og lampaskermar ........0.0000. 0... 
Pípur tilraflagna ..............0.00000 000 
Girðingarnet (einnig plasthúðað) úr vír, sem ekki er grennri 
en 2 mm í þvermál ............00000 0 
Snjókeðjur og hlutar til þeirra, á bifreiðar og önnur ökutæki, 
úr stálvír 4—10 mm í þvermál ............0.0.....0. 
Aðrar ...........00 00 
Falli niður. 

Formuð brennsluhólf, kúpaðir botnar í katla og þrýstiker .. 
Aðrar vörur úr járni eða stáli, ót. a. ..................... 
Log- og rafsuðuvír úr kopar ...........2.02.0.. 00. 
Þynnur í vatnskassaelement og efni í prentaðar straumrásir 

Plötur og ræmur úr áli: 
Báraðar eða mótaðar plötur til bygginga ................ 
Annað .......220020 000 

Handsagir og sagarblöð fyrir handsagir og vélsagir, einnig tannlaus 
sagarblöð ..............0.0.......0000 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, málm- 

klippur; skrúflyklar; þjalir og raspar ......................... 
Handverkfæri og handáhöld (þar með talin samsett glerskurðar- 
tæki), sem teljast ekki til einhvers annars númers þessa kafla; 
blásturslampar, steðjar; skrúfstykki og þvingur (þó ekki vélskrúf- 

7% 

5 0/ 65%
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83.07 

83.07 
84.11 

84.13 

84.17 

84.17 
84.40 
84.51 
84.51 
84.52 
84.52 
84.52 
84.52 
84.54 
84.54 
84.55 
84.55 
84.63 
85.12 
85.17 

85.18 

85.19 

04. 

09 

02 

0l 

09 

14. 

15 
15 
0l 
09 
01 
02 
03 
09 
01 
09 
01 
09 
03 
01 

01 
09 

ol 
09 

01 
02 
03 
04. 
05 

stykki); færanlegar smiðjur og slípisteinar með umbúnaði (hand- 
eða fótsmúmir) ........2.20000000000nnnrr nn 

Götuljósker svo og ljóskastarar með dreifðum geisla til lýs- 
ingar á útisvæðum ........2022200000nn nr 
Annað 20... 
Þjöppur fyrir frystikerfhi, ótalin stærð, og loftþjöppur með 

vinnsluafköstum allt að 2 m? á mínútu, hvort tveggja án 

drifmótora 22.00.2000. 
Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti (úðarar), fyrir malað fast 
eldsneyti og gas; vélkyndarar (mechanical stokers), vélristar 
(mechanical grates), mekanísk öskuhreinsunartæki og annar 
svipaður útbúnaður: 

Brennarar fyrir brennsluolíu (residnual fuel oil) ............ 
Afinað 22.02.0000 

vélar ........00000 00. 

Önnur tæki til veitingarekstrar .............0.....00.... 
Vélar til eftirvinnslu á garni og spunavöru ............... 

Ferðaritvélar ........2.000000 0... 

Aðrar 20... 

Reiknivélar ........22020 00 
Fételjarar (stimpilpeningakassar) ........00000 0000... 
Aðrar 22.00.0000 
Áritunarvélar og fjölritarar .........0.0.00 000 
Annað 22.02.0000 
Til ritvéla ........0.200.. 0. 
Annað 2... 
Leguhús ........2000000 00 
Rafmagnseldavélar, bökunar- og steikarofnar ............ 

Rafmagnsbúin hljóð- eða ljósmerkjatæki (t. d. hringingarbjöllur, 
flautur, sírenur, merkjakassar eða spjöld, þjófabjöllur, brunaboðar 
og önnur aðvörunartæki), þó ekki vörur, er teljast til nr. 85.09 og 
85.16: 

Brunavarnarkerfi, þjófavarnarkerfi og hlutir til þeirra .... 
Afnað 2... 

Rafmagnsþéttar, óbreytilegir eða breytilegir (hverfiþéttar): 
Rafmagnsþéttar 1 kg eða léttari ..............0..0000... 
Aðrir 2... 

Rafmagnstæki til að tengja eða rjúfa straumrásir, til öryggis í 
rafmagnsstraumrásum og til tengingar við eða í straumrásum (t. d. 
rofar, liðar, vör, yfirspennuafrásir, yfirspennuliðar gerðir úr spólum 
og þéttum, eldingarvarar, vartappar, falir, klær, tengiklemmur, 

tengibretti og greinidósir); óbreytanleg viðnám og breytiviðnám 
(þar með spennudeilar), þó ekki hitamótstöður; greinitöflur og 
stýri- og eftirlitstöflur (þó ekki símaborð): 

Rofar fyrir 0--5 og 30—-200 amper og lægri spennu en 500 volt 
Viðnám og spennudeilar ..........000.0 000. nn. 
Falir ......0.0.0000 0 
Liðar með snertum fyrir minni straum en 5 amper ........ 
Vör og varhús fyrir minni straum en 5 amper ............ 

Nr. 100. 

Tollskrár- 
tollur 

Efta- 
tollur 

55%,
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87.14 
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90.26 
90.26 
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97.07 
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02 
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Tollskrár- Ea 
tollur tollur 

Fjöltengi og tengibúnaður fyrir minni straum en 5 amper .. 35% 
Skiptarar ........0.220000 nn 35% 
Annað .....000200 nn 35% 
Heyflutningavagnar með útbúnaði til losunar og/eða lestunar 
og aðrir vagnar með áföstum tækjum til jarðræktar (áburðar- 
dreifingar, heyvinnslu 0. þh.) ......0200000 00 1 
Falli niður. 
Björgunarbátar úr hvers konar efni eftir nánari skýrgreiningu 
og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ..................... 0 
Gleraugnagler (án umgerðar) ........000000000 000 20% 

Gleraugu, nefklemmugleraugu, stangargleraugu, rykgleraugu og 
annað þess háttar til réttingar á sjón og henni til hlífðar: 

Raf-, logsuðu- og hlífðargleraugu ....................... 1% 
Annað 20.00.2200. 50% 
Háhitamælar (pyrometers), flotvogir og rakamælar ........ 1% 
Annað .....22200 nr 7% 

Tæki og áhöld til fysískrar og kemískrar greiningar (t. d. ljósskaut- 
unarmælar (polarimeters), ljósbrotsmælar (refractometers), ljós- 
rófsmælar (spectrometers), gasgreinitæki); tæki og áhöld til mæl- 
ingar á fljótanleika, 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); smásjársneiðatæki (microtomes)) 1% 

Falli niður. 
Mælar til prófunar á tækjum þeim, er falla í nr. 90.26 ..... 7% 
Aðrir 22... 35% 

Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, taxtamælar, kílómetramæl- 

ar, skrefteljarar og annað þess háttar, hraðamælar (einnig segul- 
magns) og snúningshraðamælar (tachometers) (aðrar en vörur 
þær, er teljast til nr. 90.14); snúðsjár (stroboscopes): 

Snúnings- og framleiðsluteljarar,  snúningehraðamælar 
(tachometers), segulmagnsmælar, snúðsjár (stroboscopes) .. 1% 
Annað .......0220 00 25% 
Önnur 20.00.0000... 1% 

Hlutar og fylgitæki þannig löguð, að þau séu einungis eða aðallega 
hæf og ætluð til einnar eða fleiri af þeim vörum, sem teljast til nr. 
90.23—90.24 og nr. 90.26—90.28: 

Til tækja og áhalda, sem teljast til nr. 90.28.01 ........... 4% 
Annað .....00000002.0 000 % 
Grammófónplötur með íslenzku efni ..................... 20% 
Önnur 20.00.0000... 90% 
Veiðistengur ........022000000n 50%  35% 
Hlutir í veiðistengur. flugur eða tálbeitur ................ 35% 
Annað .......0000000 sn 50%  35% 
Annað ........000000. nn 35%  25% 

Dagsetningar-, innsiglis- og tölusetningarstimplar o. þ. h. (þar með 
talin tæki til prentunar eða áletrunar á vörumiða), ætlað til notk- 
unar í höndunum: letur og leturhaldarar til handstímplunar 80%  55%
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2. gr. 

Á 3. gr. laganna eru gerðar þessar breytingar: 

sl. 
ðl. 

45. 
4ð. 

Inn 

tl. orðist svo: 
AS lækka um allt að 40% gjöld af efni í rafmagnsspenna og rafmótora. 

tl. orðist svo: 
Að endurgreiða gjöld af efni til up) 
görðum, svo og af tækjum til “ 
svari því, að greiddur sé 10% verðtollir. 

sselningar á vatnsúðunarkerfum í kartöflu- 

ar vökvunar í gróðurhúsum, sen     

komi nýr töluliður, svo hljóðandi: 

Að ákveða, að Yimsar vörur, er bera sama hundraðshluta tolls, í smásend- 

ingum allt að kr. 10 000.00 að foh-verðmæti, megi við tollafgreiðslu sameina 

í eitt tollskrárnúmer. Ráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa 

ákvæðis. 

50. tl. 3. gr. falli niður. Inn komi nýr töluliður, svo hljóðandi: 

50. Að endurgreiða tollmismun af efnivörum 

a) til framleiðslu á rafmagnseldavélum og bökunar- og steikarofnum, þarnig 

að tollur verði ekki hærri en 15% af neinni notaðri efnivöru, 

b) til framleiðslu á rafmagnslýsingatækjum, þannig að tollur verði ekki 

hærri en 35% i ef u, annarri en þeirri, sem telst til 

sömu tollskrárnúmera og lamparnir fuilgerðir, 

c) til framleiðslu á veiðistöngum og veiðiflugum, þannig að tollur verði 

ekki hærri en 18% af neinni notaðri efnivöru, annarri en þeirri, sem telst 

til nr. 97.07, 
d) til framleiðslu á tvöföldu gleri, þannig að tollur af rakaeyðingarefni, sem 

telst til mr. 38.19.19, og af þéttilími, sem telst til nr. 32.12.00, verði ekki 

hærri en 20%, 

e) vegna kröfu um aukið hreinlæti er fjármálaráðherra heimilt að endur- 

greiða fiskiðnaðarfyrirtækjum toll af gólf- og veggflögum (flísum), sem 

falla undir tollnúmer 69.07.00 og 69.08.00, 

f) að endurgreiða gjöld af hlutum og efni til sjálfvirks stilli- og stýri- 

búnaðar fyrir skip og vélar, þannig að tollurinn verði ekki hærri en 7% 

af notaðri efnivöru eða hlutum. 

   

5. Síðasta málsgrein 51. töluliðar 3. gr. falli niður frá orðunum: „Ráðuneytinu er 

með auglýsingu“ og út að tölulið 62. 

6. Inn 

56. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 19 

komi nýr liður, svo hljóðandi: 

Að endurgreiða eða lækka í 50% toll af borðbúnaði í nr. 69.11 00, 70.13 00, 

7338 11, 73.38 19, 82.0901 og 82.14 00, sem fluttur er inn af hótel- og veit- 

ingahúsaeigendum, enda sé varan greinilega merkt og ætluð til veitinga- 

rekstrar. 

3. gr. 
7 1. 

Gjört að Bessastöðum 28. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(LL. S.) NN a 

Magnús Jónsson. 

A 59



101. 472 28. desember 1970. 

LÖG 

um Lífeyrissjóð bænda. 

Forseti Ístanns 

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

I KAFLI 

1. gr. 
Stofna skal sjóð, er nefnist Lífeyrissjóður bænda og starfar með því markmiði, 

sem segir í lögum þessum. 

2. gr. 
Sjóðfélagar skulu vera, með þeim un 1dantekningum, sem nefndar eru í 2. málsgr., 

allir bændur á lögbýlum, sem þar eiga lösheimili og náð hafa 20 ára aldri fyrir lok 
næsta almanaksárs á undan, þar með taldir aðilar að félagsbúum. Séu hjón bæði 
talin bændur, skal aðeins annað þeirra talið sjóðfélagi, og sama á við um sambúðar- 
fólk. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að veita bændum, sem ekki eiga lögheimili á lögbýl- 
um sínum, aðild að sjóðnum, enda hafi þeir meiri hluta atvinnutekna sinna af bú- 
vöruframleiðslu. Þá er stjórninni heimilt að veita undar bágu frá þátttöku þeim 
bændum, sem eru sjóðfélagar í öðrum lífeyrissjóðum og hafa meiri hluta alvinnu- 
tekna sinna af öðru en búvöruframleiðsln. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að taka í tölu sjóðfélaga starfsmenn á lögbýlum, 
sem ráðnir eru til eins árs eða lengur, enda komi beiðni um slíkt frá hlutaðeigandi 
vinnuveitanda. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar sjóðsins teljast sjóðfélagar. 

  

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð finm mönnum. Skal einn þeirra tilnefndur af hæsta- 

rétti, og skal hann vera formaður stjórnarinnar. Einn skal skipaður af landbún- 
aðarráðherra, einn af þeim ráðherra, sem fer með málefni lífeyris sjóða, einn af 
stjórn Búnaðarfélags Íslands, og einn af stjórn Stéttarsarnbands bænda. Varamenn 
skulu skipaðir á sama hátt. Stjórnin skal skipuð til fjögurra ára í senn. 

4. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoð- 

aðir af tveimur endurskoðendum, sem skipaðir eru til fjögurra ára í senn. Skal 
annar tilnefndur af stjórn Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda sam- 
eiginlega, en hinn af þeim ráðherra, sem fer með málefni }! feyrissjóða. Verði ekki 
samkomulag milli Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda um skipun 
endurskoðanda, skal hann tilnefndur af landbúnaðarráðherra. 

Stjórn sjóðsins skal sjá um reikningshald hans og annan rekstur. Heimilt er 
henni að semja við Búnaðarbanka Íslands eða aðra aðila um, að þeir annist reikn- 
ingshald og daglega afgreiðslu fyrir sjóðinn gegn umsaminni bóknun, og enn fremur 
er henni heimilt að ráða umboðsmenn fyrir sjóðinn, Þó eigi fleiri en einn í hverju 
sýslufélagi. 
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ð. EI. 
Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun fjár hans með það fyrir augum, að féð ávaxt- 

ist vel og á tryggilegan hátt. 
Stofnlánadeild landbúnaðarins á rétt á lánum, er nemi 25% af árlegum iðgjöld- 

um og framlögum í sjóðinn fyrstu 15 starfsár hans. Heimilt er sjóðsstjórn að veila 

lán til íbúðabygginga fyrir sjóðfélaga gegn veðrétti í fasteigninni. 
Heimilt er og sjóðsstjórninni í samráði við Stofnlánadeild landbúnaðarins að 

lána fé til vinnslustöðva landbúnaðarins, gróðurhúsa o. fl. stofnana, er starfa á veg- 
um sjóðfélaga, enda séu skuldabréfin tryggð með ríkisábyrgð, veði í fasteignum eða 

öðrum tryggilegum hætti. 
Lausafé sjóðsins skal ávaxtað í Búnaðarbanka Íslands og útibúum hans. Þó er 

sjóðsstjórn heimilt að víkja frá Þessu í þeim byg sgðarlög smm, er Búnaðarbankinn 

hefur ekki útibú í, ef sérstakar ástæður mæla með því 

Í reglugerð skal nánar kveðið á um fasteig naveð og aðrar tryggingar, sem 

krafizt skal við lánveitingar og verðbréfakaup. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skal eigi sjaldnar en fimmta hvert ár láta trygging safræðing 

rannsaka fjárhag hans. Þyki honum rannsókn sú leiða í ljós, að fjárhagsgr undvöllur 

sjóðsins sé ótryggur, skal hann gera tillögur til sjóðsstjórnar um aðgerðir til að 

efla hann. 
Nú hrökkva árlegar tekjur sjóðsins ekki fyrir ársútgjöldum hans, og er þá 

Stofnlánadeild landbúnaðarins skylt að leggja fram óafturkræft fé fyrir því, sem á 

vantar, þar til úr verður bætt samkvæmt ákvæðum Í. málsgr. þessarar greinar. 

7. gr. 

Iðgjöld bænda, sem eru sjóðfélagar, skulu innheimi af búvöruverði sem tiltek- 

inn hundraðshluti þess. Hundraðshluti þessi skal ákveðinn fyrirfram fyrir hvert 

almanaksár, þannig að hann samsvari A af grundvallarlaunum, sbr. 8. gr., Í verð- 

lagserundvelli landbúnaðarvara haust ið á undan. Hundraðshlutinn skal reiknaður 

með tveimur aukastöfum, og við álagningu hans skal farið eftir sömu reglum og 

gilda um búnaðarmálasjóðsgjald samkvæmt lögum nr. 38 1945. 

Bændur, sem eru í hjónabandi eða óvigðri sambúð, sbr. 21. gr. skulu ekki 

greiða hærra iðgjald en sem svarar 4% iðgjaldi af hálfum öðrum grundvallarlaunum 

samkvæmt 8. gr., en aðrir bændur skulu greiða iðgjald af allt að srundvallarlaun- 

um. Hámörk þessi miðast hvert almanaksár við hjúskaparstétt í lok ársins. 

Á móti iðgjöldum sjóðfélaga samkvæmt 1. málsgr. skal leggja gjald á allar bú- 

vörur, og skal gjald þetta vera ákveðinn hundraðsbluti ár hvert þannig, að hann 

samsvari 6% framlagi af reiknuðum heildarlaunum allra bænda, er þeim ber að 

greiða iðgjöld af samkvæmt Í. og 2. málsgr. Heimilt er að hækka útsöluverð allra 

búvara sem þessu nemur. 
Í reglugerð skal ákveða iðgjöld og framlög af le ekjum af eggjatöku, fuglatekju, 

dún, selveiði, grásleppuveiði, lax- og silungsveiði og reka. Skal við það miðað, að 

iðgjald samkvæmt 1. málsgr. nemi 4%, en framlag samkvæmt 3. málsgr. 6% af þeim 

hluta þessara tekna, sem talinn er vinnutekjur. Aldrei skal bó reikna iðgjald af 

veiðileigu. 
Nú hefur bóndi atvinnutekjur af öðru en búvöruframleiðslu og greiðir ekki af 

þeim iðgjöld til lífeyrissjóðs, og skal honum þá heimilt að greiða af slíkum tekjum 

iðgjöld til þessa sjóðs, en ekki mega þó heildariðgjalda greiðslur fara fram úr 

mörkum þeim, sem tilgreind eru í 2. málsgr. Iöðgjöld skulu vera 10% af tryggðum 

tekjum, og teljast 4% vera iðgjöld sjóðfélaga, en 6% framlag vinnuveitanda.
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Iöðgjöld af launþegum, sem eru sjóðfélagar samkvæmt 3. málsgr. 2. gr., skulu 
vera 10% af umsömdum föstum launum með beim takmörkunum, sem nefndar eru 
Í 2. málsgr. þessarar greinar. Teljast 4% vera iðgjöld sjóðfélaga, en 6% framlag 
vinnuveitanda. 

Þeir aðilar, sem taka búvörur bænda til sölumeðferðar, svo sem , 
mjólkurbú, 
Sd sláturhús og verzlanir, skulu innheimta iðgjöld og framlög samkvæmt 1. og 3. málsgr. 

eftir fyrirmælum sjóðsstjórnar, gera skil á þeim til sjóðsins og sundurlið Hða jafnframt 
eftir sjóðfélögum iðgjaldagreiðslur samkvæmt 1. málsgr. Nú innheimlist hærra ið- 
gjald samkvæmt 1. málsgr. en greiða ber, sbr. 2. málsgr., og fer þá um endurgreiðslu 
eftir ákvæðum 2. málsgr. 14. gr. Gjalddagar iðgjalda og framlaga skulu ákveðnir í 
reglugerð, og heimilt er þar að kveða á um dráttarvexti frá gjalddaga, ef skil eru 
ekki gerð innan 30 daga frá gjalddaga 

Sjóðfélagar bera eigi ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins með öðru en iðsjöld- 
um sínum. 

  

8. gr. 
Samanlögð iðgjöld sjóðfélaga hvert almanaksár skulu umreiknuð í stig, er 

mynda grundvöll lífeyrisréttinda hans. 
Grundvöllur stigaútreiknings hvert almanaksár skal vera samanlagt dagvinnu- 

kaup bónda og húsfreyju samkvæmt verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara haustið 
á undan að viðbættum 10%, og nefnist fjárhæð þessi grundvallarlaun ársins. Verði 
útreikningur verðlagsgrundvallar lagður niður eða svo veigamiklar breytingar gerðar 
á honum, að hann verði að dómi ráðherra ónothæfur sem mælikvarði að þessu leyti, 
skal ráðherra að fengnum tillögum frá sióðsstjórn og Hagstofu Íslands ákveða nýjan 
grundvöll fyrir stigaútreikning. 

Stig hvers árs reiknast þannig, að deilt skal með grundvallarlaunum ársins Í 
25-föld iðgjöld sjóðfélaga, ef hann hefur greitt iðsjöld af grundvallarlaunum eða 
lægri fjárhæð, en ella í 25-föld iðgjöld af grundvallarlaunum að viðbættum 10-föld- 
um þeim iðgjöldum, sem umfram eru. 

Bóndi, sem greitt hefur iðgjöld af lægri fjárhæð en grundvallarlannum og 
sannar, að hann hafi einvörðungu haft atvinnutekjur af búvöruframleiðslu, á rétt 
á, að stig hans séu reiknuð þannig, að deilt sé með grundvallarlaunum ársins í 35- 
föld iðgjöld, ef hann hefur greitt iðgjöld af hálfum grundvallarlaunum eða lægri 
fjárhæð, en ella í 35-föld iðgjöld af hálfum grundvallarlaunum að viðbættum 15- 
földum þeim iðgjöldum, sem umfram eru. Heimilt er sjóðsstjórn að beita sömu 
reglu, ef sjóðfélagi hefur að mestu leyti alvinnutekjur sínar af búvöruframleiðslu. 
Stjórn sjóðsins setur reglur um, hvernig umsóknum um stigaútreikning samkvæmt 
þessari málsgrein skuli hagað, en aldrei má beita Þessari aðferð lengra aftur í tím- 
ann en þrjú ár, reiknað frá byrjun þess almanaksárs, er umsókn berst. 

Séu iðgjaldagreiðsluár fleiri en 30, skal aðeins reikna að fullu stig þeirra 39 
ára, sem hagstæðust eru fyrir sjóðfélaga ann, en að hálfu stig þeirra ára, sem af- 
gangs verða. 

Ekki skal reikna stig fyrir tíma, eftir að taka ellilífeyris er hafin. 
Stig skulu reiknuð með þremur aukastöfum. 

9. gr. 
Hver sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins í 5 almanaksár eða lengur, 

öðlazt hefur samanlagt a. m. k. 3 stig samkvæmt 8. gr. og orðinn er fullra 67 ára 
að aldri, á rétt á ellilífeyri úr sjóðnum. 

Upphæð ellilífeyris er hundraðshluti af meðaltali grundvallarlauna næstu 5 
almanaksár áður en taka lífeyris hefst, og nemur hundraðshluti þessi samanlögð- 
um stigafjölda, sem sjóðfélaginn hefur áunnið sér, margfölduðum með 1.8.
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Heimilt er sjóðfélaga að fresta töku ellilífeyris allt til 70 ára aldurs, og hækkar 

þá upphæð ellilífeyris vegna réttinda, sem áunnin voru Íram til 67 ára aldurs, um 

0.4% fyrir hvern mánuð, sem töku hans er frestað. 

Íð. gr. 

Hver sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins undanfarandi 18 mánuði, 

á rétt á Örorkulífeyri, ef hann verður fyrir orkutapi tl langframa, er rúnaðar- 

læknir sjóðsins metur 40% eða meira. Örorkumat þetta skal aðallega miðað við van- 

hæfni sjóðfélaga til að stunda landbúnaðarstörf. Þrátt fyrir örorku á enginn rétt 

á örorkulífeyri, meðan hann heldur óskertum þeim tekjum, er hann hafði áður, 

og aldrei skal örorkulífeyrir verða hærri en sem nemur þeim tekjumissi, sem hann 

hefur sannanlega orðið fyrir sökum örorkunnar. 

Hámark örorkulifeyris miðast við áunninn lífeyrisrétt samkvæmt 9. gr. að við- 

bættum lífeyri, er svarar til þess sligafjölda, sem sjóðfélaginn hefði áunnið sér fram 

til 67 ára aldurs miðað við meðaltal stiga hans næstu þrjú almanaksárin fyrir orku- 

tapið. Telji sjóðsstjórnin þetta þriggja ára meðaltal vera sjóðfélaganum óhagstætt 

vegna sjúkdómsforfalla eða slæms árferðis, er henni heimilt að leggja til grundvallar 

meðaltal stiga fleiri ár aftur í tímann. Aldrei skal miða meðaltal stiga við fleiri al- 

manaksár en þau, sem sjóðfélaginn hefur greitt iðgjöld. 

Örorkulífeyrir er sami hundraðshluti af hámarksörorkulífeyri og orkutapið er 

metið, sbr. þó 1. málsgr. 

Skylt er öryrkja, sem sækir um örorkulifeyri úr sjóðnum eða nýtur slíks lif- 

eyris, að láta stjórn sjóðsins í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt og atvinnu- 

tekjur, sem nauðsynlegar eru til að dæma um rétt hans til lífeyris. 

Stjórn sjóðsins skal lækka eða fella niður örorkulifeyri þeirra öryrkja, sem 

fá starfsorku sína aftur að nokkru eða öllu leyti. Sömuleiðis ber henni að hækka 

örorkulifeyrinn, ef örorkan vex til muna og án sjálfskaparvíta frá því, sem hún 

var metin við fyrri ákvarðanir, enda hafi sjóðfélaginn á þeim tíma, er Örorka óx, 

ekki verið í starfi, er veitti honum lifeyrisréttindi í öðrum lifeyrissjóði. 

Örorkulifeyrir fellur niður við 67 ára aldur. Ellilífeyrir skal þá ákveðinn 

þannis, að auk áunninna stiga skal reikna að þeim hluta, er hundraðshluti örorku 

segir til um, stig, sem við úrskurðun örorkulifeyris voru reiknuð sjóðfélaganum 

fram til 67 ára aldurs. Aldrei skal þó slík viðbót við áunnin stig vera meiri en svo, 

að heildarstigafjöldi hvert almanaksár nái þeim mörkum, sem af 2. málsgr. 7. gr. 

leiðir. 

11. gr. 

Nú andast sjóðfélagi, sem naut elli- eða örorkulífeyris úr sjóðnum eða greitt hafði 

iðgjald til hans undanfarandi 18 mánuði, og á þá maki, sem hann lætur eftir sig, 

rétt til lífeyris úr sjóðnum, enda hafi hinn eftirlifandi maki verið orðinn 35 ára að 

aldri við fráfall sjóðfélagans, hjónabandið kafi staðið a. m. k. 5 ár og verið stofnað, 

áður en sjóðfélaginn náði 60 ára aldri. 

Láti sjóðfélagi eftir sig barn innan 18 ára aldurs, sem hann hefur átt með eftir- 

lifandi maka sínum, skal makalífeyrir þó veittur án tillits til hjúskapartíma og 

aldurs sjóðfélaga og maka hans. Kjörbarn þeirra veitir sama rétt, enda hafi ætt- 

leiðing átt sér stað fyrir 60 ára aldur sjóðfélagans, áður en hann missti starfsorku 

sína og a. m. k. einu ári áður en hann lézt. Enn fremur skal makalífeyrir veittur 

án tillits til hjúskapartíma og aldurs sjóðfélaga og maka hans, ef trúnaðarlæknir 

sjóðsins telur makann vanta 50% eða meira á fulla starfsorku. 

Sambúð karls og konu, sem bæði eru ógift, veitir sama rétt og hjúskapur sam- 

kvæmt 1. og 2. málsgr., enda hafi skilyrðum 21. gr. um tilkynningu til sjóðsins 

verið fullnægt. Það skal enn fremur vera skilyrði fyrir lífeyrisrétti samkvæmt 2.
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málsgr., að tilkynning um sambúð hafi borizt sjóðnum eigi síðar en einu ári fyrir 
andlát sjóðfélaga. 

Upphæð makalífeyris er hundraðshluti af meðaltali grundvallarlauna næstu 5 al- 
Manaksár áður en taka hans hefst, og nemur hundraðshluti þessi samanlögðum stiga- 
fjölda, sem sjóðfélaganum er reiknaður, margfölduðum með 0.9. Auk áunninna 
stiga skal telja með þau stig, sem ætla má, að sjóðfélaginn hefði áunnið sér fram til 
67 ára aldurs, reiknuð í samræmi við ákvæði 29. málsgr. 10. gr., en þó skal aldrei 
miða meðaltal stiga við fleiri almanaksár en þau, sem sjóðfélaginn hefur greitt ið- 
gjöld. Hafi sjóðfélaginn notið örorkulifeyris úr sjóðnum, skal reikna stig frá þeim 
tíma, er honum var veittur örorkulifeyrir, og til þess tíma, er makalífeyrir er veittur, 
í samræmi við ákvæði síðustu málsgr. 10. gr., en síðan til 67 ára aldurs í samræmi 
við stig þan, sem lögð voru til grundvallar Örorkulífeyri. Veiti dauðsfall hinum 
eftirlifandi maka jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum sjóði, skal hann því aðeins fá 
lífeyri úr þessum sjóði vegna ókomins tíma, að hann hafi síðast greitt iðgjöld til 
þessa sjóðs. 

12. gr. 
Nú andast sjóðfélagi, sem greitt hefur iðgjöld til sjóðsins eða nolið úr honum 

elli- eða örorkulífeyris undanfarandi 6 mánuði, og eiga þá börn hans og kjörbörn, 
er hann lætur eftir sig og yngri eru en 18 ára, rétt á lífeyri úr sjóðnum til 18 ára 
aldurs. Veiti fráfall sjóðfélagans börnunum jafnframt rétt til lífeyris úr öðrum lí- 
eyrissjóði, skal lífeyrir úr þessum sjóði þó bundinn því skilyrði, að sjóðfélaginn 
hafi síðast greitt iðgjöld til þessa sjóðs. 

Ef barnið á foreldri eða kjörforeldri á lífi, er sér um framfærslu þess, er saman- 
lagður lífeyrir þess frá almannatryggingum og úr þessum sjóði 50% hærri en barna- 
lífeyrir almannatrygginga. Að öðrum kosti er lífeyririnn tvöfaldur barnalífeyrir 
almannatrygginga, en þó skal lifeyrir úr sjóðnum í slíku tilviki aldrei vera lægri 
en verða mundi, ef foreldri eða kjörforeldri sæi um framfærslu barnsins. 

Sama rétt öðlast börn og kjörbörn þeirra sjóðfélaga, er njóta örorkulifeyris 
úr sjóðnum, þó svo að barnalífeyrir úr þessum sjóði skal vera jafnmargir hundraðs- 
hlutar af fullum barnalifeyri og orkutap hans er metið. 

Fósturbörn og stjúpbörn, sem sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, 
skulu eiga rétt á barnalífeyri. Skulu lífeyrisgreiðslur sjóðsins vegna slíkra barna 
vera hinar sömu og vera mundu, ef um börn eða kjörbörn væri að ræða. 

13. gr. 
Nú hættir bóndi búskap vegna veikinda, og ávinnur hann sér þá ekki réttindi, 

meðan svo slendur. Tímabil, er iðgjaldagreiðslur hafa sannanlega fallið niður af 
þessum ástæðum, reiknast ekki með, þegar úrskurða skal, hvort skilyrði um iðgjalda- 
greiðslutíma eru uppfyllt. Sama gildir, ef launagreiðslur til sjóðfélaga, sem er laun- 
þegi, falla niður vegna veikinda. 

Hætti sjóðfélagi búskap eða láti af starfi því, er veitti honum aðgang að sjóðn- 
um, af öðrum ástæðum en veikindum, telst hann ekki lengur til sjóðfélaga, og sama 
gildir, ef iðgjaldagreiðslur vegna launþega falla niður í meira en 6 mánuði sam- 
fleytt. Skulu þá áunnin stig geymd, nema krafizt sé endurgreiðslu iðgjalda sam- 
kvæmi 14. gr. Eigi endurgreiðsla sér ekki stað og hafi sjóðfélaginn greitt iðgöld til 
sjóðsins í 5 almanaksár eða lengur og öðlazt samanlagt a. m. k. 3 stig samkvæmt 8. 
gr., fellur réttur til elli-, örorku- os makalífeyris ekki niður, þótt sjóðfélaginn hverfi 
úr sjóðnum, en miðast einungis við áunnin seymd stig. 

14. gr. 
Nú lætur sjóðfélagi í lifanda lífi og af öðrum ástæðum en elli eða örorku af 

starfi því, er veitti honum aðgang að sjóðnum, og á hann þá rétt á að fá endurgreidd
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iðgjöld þau, sem hann telst sjálfur hafa greitt til sjóðsins (4% iðgjöld), með almenn- 

um innlánsvöxtum Landsbanka Íslands, eins og þeir hafa verið á hverjum tíma. Það 

er skilyrði fyrir slíkri endurgreiðslu, að hlutaðeigandi sjóðfélaga hafi ekki borið 

að greiða iðgjöld til sjóðsins næstu 6 mánuði, áður en endurgreiðsla á sér stað, og 

hafi ekki áunnið sér réttindi, er nemi fullum 6 stigum, sbr. 8. gr. 

Af iðgjöldum, sem sjóðnum eru greidd vegna manna, sem ekki eru sjóðfélagar, 

og sjóðfélaga, sem hafið hafa töku ellilífeyris, skal hann endurgreiða þann hluta, 

sem sjóðfélaginn hefur sjálfur greitt, enda komi krafa þar um innan þriggja ára frá 

lokum iðgjaldagreiðsluárs. Þá skulu iðgjöld, sem innheimt eru umfram þau mörk, 

sem tilgreind eru í 2. málsgr. 7. gr., endurgreidd eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

15. gr. 

Gerist sjóðfélagi, sem fer úr þessum lífeyrissjóði, sjóðfélagi í öðrum lífeyris- 

sjóði, sem stofnaður er að lögum eða nýtur viðurkenningar fjármálaráðuneytisins, 

er stjórn sjóðsins heimilt að endurgreiða öll iðgjöld, sem greidd hafa verið hans 

vegna, með 4% vöxtum p. a. Sama gildir, ef sjóðfélaginn kaupir sér lífeyri hjá trygg- 

ingafélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið samþykkir. 

Það er skilyrði fyrir endurgreiðslunni, að hún gangi til kaupa á lífeyrisréttindum 

fyrir viðkomandi mann í þeim sjóði, er hann flyzt til, eða hjá tryggingafélagi eða 

stofnun svo sem að framan greinir. Það skal enn fremur sett sem skilyrði fyrir 

endurgreiðslu samkvæmt þessari málsgrein, að tilsvarandi takmarkanir gildi um 

endurgreiðslur eða endurkaup, þar sem réttindi eru leyfð, eins og segir í lögum 

þessum. 
Fé, sem yfirfært kann að vera úr öðrum lífeyrissjóði, veitir ekki víðtækari 

endurgreiðslurétt en gildir í sjóðnum, sem það var yfirfært úr. Að öðru leyti setur 

stjórn sjóðsins um það reglur, að fengnum tillögum tryggingafræðings hans, með 

hvaða kjörum hún heimilar flutning réttinda úr öðrum sjóði til þessa sjóðs. 

16. gr. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að gera samninga við aðra lífeyrissjóði um tilhögun 

réttindaflutninga o. fl. Í slíkum samningum má víkja frá biðtíma- og bótaákvæðum 

laga þessara í því skyni að koma í veg fyrir niðurfall réttinda, þegar sjóðfélagi 

skiptir um starf, og tvítryggingu réttinda, sem ekki miðast við liðinn iðgjaldagreiðslu- 

tíma. Slíkir samningar eru þó því aðeins bindandi fyrir sjóðinn, að þeir hljóti stað- 

festingu ráðherra þess, sem fer með málefni lifeyrissjóða. 

Tí, KAFLI 

17. gr. 

Bændum á lögbýlum, sem þar eiga lögheimili og orðnir voru 5ð ára 31. desember 

1969, skal tryggður ellilifeyrir í samræmi við ákvæði 18. gr, enda uppfylli þeir öll 

eftirtalin skilyrði: 

a. hafi náð 70 ára aldri og látið af búskap, 

b. hafi verið bændur á lögbýlum í árslok 1967 og átt þar lögheimili, 

c. hafi áunnið sér réttindatíma samkvæmt 3. málsgr. 

Nú fellur bóndi, sem uppfyllt hefur skilyrði 1. málsgr., frá eftir 31. desember 

1969, og skal þá eftirlifandi maki eiga rétt til makalifeyris samkvæmt 18. gr., enda 

hafi binn látni áunnið sér a. m. k.5 ára réttindi, sbr. 3. málsgr., og fullnægt sé skil- 

yrðum 1. málsgr. 11. gr. um aldur og hjúskapartíma. Sambúð, sbr. 3. málsgr. 11. gr., 

veitir sama rétt og hjúskapur, enda hafi skilyrðum 21. gr. um tilkynningu til sjóðs- 

ins verið fullnægt.
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Til réttindatíma skal einungis reikna þann tíma frá og með árinu 1955, sem hlut- 
aðeigandi hefur verið bóndi á lögbýli og átt þar lögheimili. Haldi maður áfram bú- 
skap eftir 70 ára aldur, reiknast sá tími einnig Hl réllindatíma, þó eigi fram yfir 75 
ára aldur. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að víkja frá skilyrðum þessarar greinar um lögheimili, 
ef hlutaðeigandi bóndi hefur haft meiri hluta tekna sinna af búvöruframleiðslu. 

18. gr. 
Fjárhæð elli- og makalifeyris, sem veitur er samkvæmt i7. gr. miðast við réil- 

indatíma, sbr. 3. málsgr. 17. gr. Makalífeyrir skal enn fremur miðast við meðaltal 
grundvallarlauna, sbr. 2. málsgr. 8. gr., næstu 5 almanaksár, áður en taka lífeyris 
hefst, og sama gildir um ellilífeyri, ef skilyrðum 2. málsgr. 17. gr. um hjúskap eða 
sambúð er fullnægt, en að öðrum kosti skal ellilífeyrir miðast við 20% lægri tekjur. 
Skal lífeyrir vera eftirfarandi hundraðshluti nefndra tekna: 

  

Réttindatími Elilifeyrir Makalífeyrir 

5 10% 
6 11% 
7 12% 
8 13% 
9 14% 

10 15% 
il 16% 
12 17% 
13 18% 
14 19% 
15 20% 
16 21% 
17 2290 
18 .. . 23% 
19 BR 28.0% 247 
20 „..90.0% 25% 

Skemmri réttindatími en 10 ár veitir ekki rétt til ellilífeyris samkvænit 17. gr. 
Lífeyrir samkvæmt 9. og 11. gr. kemur til frádráttar lífeyrisgreiðslum samkvæmt 

þessari grein, og telst frestun á töku lífeyris samkvæmt 9. gr. lokið, um leið og 
greiðslur samkvæmt þessari grein hefjast. Verði lfeyrir hærri samkvæmt 9. eða 11. 
gr., telst ekki vera um lífeyrisgreiðslur samkvæmt þessari grein að ræða. 

Greiðslur úr öðrum lífeyrissjóðum koma til frádráttar greiðslum samkvæmt grein 
þessari. Hafi hlutaðeigandi eftir árslok 1969 gengið úr lífeyrissjóði og afsalað sér 
réttindum sínum þar, skal sá lífeyrir, sem hann ella hefði átt rétt á, dragast frá á 
sama hátt. Stjórn Lífeyrissjóðs bænda úrskurðar, hvernig innstæða í lífeyrissjóði 
með séreignaskipulagi skuli metin til frádráttar. Til frádráttar koma enn fremur Hf- 
eyrisgreiðslur samkvæmt lögum um eftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögum, svo 
og eftirlaunagreiðslur samkvæmt 18. gr. fjárlaga. 

Lifeyrir samkvæmt þessari grein skerðist, ef hlutaðeigandi hefur tekjur af vinnu, 
er nema > grundvallarlauna eða meira á almanaksári, sbr. 29. málsgr. 8. gr., og skal 
þá skerða lífeyrinn um %s fyrir hvern %s hluta grundvallarlauna. Skerðist lífeyrir 

JA með þessu móti um meira en 3, skal hann felldur niður með öllu. . 
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19. gr 

Til ársloka 1985 skal fé til lífeyrisgreiðslna samkvæmt 18. gr. greitt að 37.0% 

af Stofnlánadeild landbúnaðarins og að 62.5% úr ríkissjóði. Frá 1. janúar 1986 skal 

Lifeyrissjóður bænda standa undir lifeyrisgreiðslum þessum. 

20. sr. 

Þeir bændur, sem telja sig eiga rétt til lífeyris skv. Í8. gr., skulu senda stjórn 

sjóðsins umsókn um hann og láta í té allar upplýsingar, er sjóðsstjórnin telur 

sig þurfa að fá. Jafnframt skulu stjórnir búnaðarféiaganna senda sjóðssljórn skrá 

um þá, sem þær telja, að eigi rétt til slíks lífeyris. Stjórn sjóðsins úrskurðar lífeyri 

samkvæmt 18. gr. 

TI. KAFLI 

21. gr 

Skylt er sjóðfélaga að tilkynna þegar stjórn sjóðsins skriflega, ef hann gengur 

í hjónaband eða skilur við maka sinn. Getur sjóðsstjórn krafizt dráttarvaxta sam- 

kvæmt ákvæðum 7. málsgr. 7. gr., ef iðgjöld hafa ekki verið innbeimt sökum þess, 

að tilkynning um hjúskap hefur ekki borizt henni. Skilnaður að borði og sæng telst 

samkvæmt lögum þessum jafngilda lögskilnaði. 

Óvígð sambúð, sbr. 2. málsgr. 7. gr., 3. málsgr. 11. gr. og 2. málsgr. Í7. gr., reiknast 

ekki samkvæmt lögum þessum fyrir tíma, áður en skrifleg tilkynning sjóðfélaga um 

hana berst stjórn sjóðsins, og skylt er sjóðfélaga að lilkynna á sama hátt, ef sam- 

búð er slatið. 
Við slit hjúskapar eða óvigðrar sambúðar skal áunnum stigum sjóðfélaga þau 

ár, sem hann hefur verið í hjónabandi eða sambúð, skipt að jöfnu. 

22. gr. 

Lífeyrir greiðist mánaðarlega eftir á, í fyrsta sinn fyrir næsta mánuð eftir þann 

mánuð, er lifeyrisréttur myndaðist, og í síðasta sinn fyrir þann mánuð, er réttur ll 

lífeyris fellur úr gildi. Lífeyrisgreiðslur samkvæmt Í8. gr. skulu þó fyrst eiga sér 

stað fyrir janúarmánuð 1971 til þeirra bænda, sem þá hafa öðlazt rétt til þeirra. 

Heimilt er stjórn sjóðsins að greiða lífeyri sjaldnar en mánaðarlega, en þó eigi 

sjaldnar en ársfjórðungslega. 

23. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja lífeyriskrölur samkvæmt lögum þessum, 

og ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuld- 

heimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn 
hátt, og eigi má halda lífeyrisfé eftir til greiðslu opinberra gjalda. 

6 2d, gr. 
Um skipulag sjóðsins og starfsemi má kveða nánar á í reglugerð, er ráðherra 

sá, sem fer með málefni lifeyrissjóða, setur að fengnum tillögum sjóðsstjórnar. 

25. gr. 

Lög þessi öðlast gildi í. janúar 1971. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Árið 1971 skulu iðgjöld og framlög til sjóðsins vera % þess, sem í 7. gr. segir, 
helmingur árið 1972 og % árið 1973. Frá 1. janúar 1974 skulu þau vera eins og segir 

i 7. gr. 
A 60
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Við úrskurðun makalífeyris samkvæmt 18. gr. skal þrátt fyrir ákvæði 2. málsgr. 
21. gr. taka tillit til óvigðrar sarsbúðar, sem átt hefur sér stað fyrir árslok 1970, 
enda berist stjórn sjóðsins skrifleg tilkynning frá hlutaðeigandi bónda eigi síðar en 
30. júní 1971, þar sem tilgreint sé, hve lengi sambúð hefur staðið. 

Lög þessi skulu endurskoðuð fyrir árslok 1972. 

  

Gjört að Bessastöðum 28. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  
Magn ús Jónsson. 

Nr. 102. = 22. desember 1970. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 23 27. apríl 1959, um sauðfjárbaðanir. 

E mn grrgs 
EF ORSETI ÍSLANDS 

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

1. gr. 

2. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo: 
Skulu sauðfjárbaðanir næst fara fram á tímabilinu 1. nóvember til 15. marz, 

veturinn 1971--1972. Eftir það er heimilt að baða annað hvort ár, en á sama tíma 

vetrar. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 22. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L. S.) 

Ingólfur Jónsson. 

Nr. 103. . 28. desember 1970. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 45 12. maí 1969, um heimild fyrir hreppsnefndina 
l - í Kirkjubæjarhreppi í Vestur-Skaftafellssýslu til að selja 

jörðina Þykkvabæ í Landbroti. 

ForseTr Ístanns 

  

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

1. gr. 
2. mgr. Í. gr. laganna falli niður. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjörl að Bessaslöðum 28. desember 1970 

Kristján Eldjárn. 
(L. SJ) 

  Ingólfur Jónsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 75 frá 27. apríl 1962, um Stofnlánadeild 

landbúnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 

2. töluliður 4. gr. laganna orðisi svo: 
Álag á söluvörur landbúnaðarins: 

1% árin 1971— 1975 
0.75% árin 1976— 1980 
0.50% árin 1981— 1985 
0.25% árin 1986—-1990. 

Álag þetta skal ákvarða og innheimta á sama hátt og búnaðarsjóðsgjald, sam- 

kvæmt lögum nr. 38 15. febrúar 1945. 
1. og 2. málsliður 4. töluliðs 4. gr. laganna orðist svo: 

Gjald á útsöluverð mjólkur og rjóma og á heildsölu verð annarra landbúnaðar- 

vara, er skal nema sem svarar 0.75% til ársloka 1980, 0.50% árin "1981- —1985 og 

0.25% árin 1986—-1990 af „verði sömu afurða samkvæmt verðlagsgrundvelli landbún- 

aðarvara á hverjum tíma. Við ákvörðun gjaldsins á vörum unnum úr afurðum í 

verðlagsgrundvelli reiknað hinar síðarnefndu á grundvallarverði að viðbættum 

þeim hundraðshluta, sem segir í 1. málslið þessa töluliðs. 

  

2. gr. 

Á eftir 22. gr. laganna komi ný grein, er verður 23. gr., og breytist greinatalan 

Í samræmi við það, svo hljóðandi: 

Stofnlánadeild landbúnaðarins greiðir Lifeyrissjóði bænda á tímabilinu Í. janúar 

1971 til 1. janúar 1988 fé til lífeyrisgreiðsina samkvæmt 17. gr. og 18. gr. laga um 

Lifeyrissjóð bænda, er nemur 37.6% árlegra lífeyrisgreiðslna. 

Einnig greiðir deildin Lífeyrissjóði bænda framlag samkvæmt 6. gr. þeirra laga 

í eitt ár í senn, ef árlegar tekjur sjóðsir ns ) 1 ekki fyrir árlegum útgjöldum 

hans, enda á Stofnlánadeild landbú t ánum, er nemi 10% af árlegum 

iðgjöldum og framlögum í sjóðinn Íy rstu 15 starfsár ; 

     

   

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1971. 

Gjört að Bessastöðum 28. desember 1970. 

Kristján Eldjárn 

(L. S.) 
Ingólfur Jónsson.
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LÖG 

um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1968. 

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

- Þykki mínu: 

Ríkisreikningurinn fyrir árið 1968 samþykkist með eftirgreindum niðurstöðu- 
tölum í þús. kr.: 

11 
12 

13 

  

  

Úiborganir: Áætlun: Reikningur: 
Æðsta síjórn ríkisins .............00.0.0.00.. 46 109 49 283 
Forsætis- og menntamálaráðuneytið .................... 956 405 990 117 
Uitanríkisráðuneytið ...............00002.. 0. 91 722 107 705 
Atvinnumálaráðuneytið ...........0...0.00000000 000. 844 546 1 203 060 
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ........................ 694 564 768 135 
Félagsmálaráðuneytið ..............0000...... 1887 340 1973 657 
Fjármálaráðuneytið ...................00000000 00. 361 300 435 058 
Samgöngu- og iðnaðarmálaráðuneytið .................. 661 372 199 431 
Viðskiptamálaráðuneytið ................0..0.0000000002.. 580 570 563 073 
Hagstofa Íslands ............0.00..0.00.0 nn 7 629 7 934 
Ríkisendurskoðun ...............0.00000 000... 8 206 9 297 
Mismunur ............202000. 0000 101 722 

Samtals 6 241 485 6 906 750 

Innborganir: Áætlun: Reikningur: 
Skattar ......0..00002.00002nn re 6 193 967 6 657 769 
Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign fluttar 
úr B-hluta ríkisreiknings ....................0.00000.0.. 12218 23 056 
Ýmsar tekjur ..........0.0..0.0000 000 35 300 60 224 
Mismunur .............02.02 0000 165 701 

  

Samtals 6 241 485 6 906 750 

Gjört að Bessastöðum 28. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Magnús Jónsson.



28. desember 1970. 483 Nr. 106. 

LÖG 

um sölu á íbúðum, sem byggðar eru af framkvæmdanefnd byggingaáætlunar 

í Reykjavík eða til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis. 

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

þykki minu: 
1. gr. 

Enginn, sem keypt hefur íbúð af Húsnæðismálastofnun ríkisins, sem byggð er 
af framkvæmdanefnd byggingaáætlunar, má selia hana, nema Húsnæðismálastofn- 
unin hafi áður hafnað forkaupsrétti, og ekki framleigja nema með leyfi hennar. 

Söluverð slíkrar íbúðar má ekki vera hærra en kaupverð hennar, að viðbættri verð- 

hækkun, sem samkvæmt vísitölu bvesinsarkostnaðar hefur orðið á þeim hluta 

kostnaðarverðs íbúðarinnar, sem fallið hefur í gjalddaga og verið greiddur, þegar 
forkaupsréttar er neytt. Enn fremur skal bæta við virðingarverði þeirra endurbóta, 

sem á sama tíma hafa verið gerðar, og draga frá hæfilega fyrningu, hvort tveggja 
samkvæmt mati dómkvaddra manna. Ef maður hefur átt íbúðina í 10 ár, má hann 
að auki njóta verðhækkunar, sem svarar helmingi af eftirstöðvum byggingarláns- 
ins, enda greiði hann upp helming af eftirstöðvum lánsins, þegar sala fer fram. 
En hafi maður átt íbúðina í 20 ár. má bann njóta verðhækkunar á verði allrar 
íbúðarinnar, ef hann greiðir eftirstöðvar lánsins að fullu. Nú er íbúð, sem keypt 
hefur verið samkvæmt þessari mgr. seld á nauðungaruppboði, samkvæmt lögnum 
nr. 57 25. maí 1949, um nauðungaruppboð, og getur Húsnæðismálastofnunin þá 

neytt forkaupsréttar síns og krafizt þess á uppboðsþinsi, að eignin verði lögð stofn- 

uninni út til eignar á því verði, sem hæst hefur verið boðið í eignina, eða á sölu- 
verði samkvæmt þessari mger., ef það er lægra en hæsta boð. Söluverð þetta skal 

ákveðið áður en liðinn er sá frestur, sem unpboðshaldari hefur, samkvæmt uppboðs- 

skilmálum, til samþykkis eða synjunar á boði, enda veiti uppboðshaldari stofnun- 
inni hæfilegan frest til þess að fá ákvörðun um söluverðið. Að fengnu afsali sam- 

kvæmt þessu ákvæði skal afmá í veðmálabókum veðbönd og höft á eigninni sam- 
kvæmt 36. gr. laga nr. 57 25. maí 1949, um nauðungaruppboð. 

Þegar Húsnæðismálastofnun ríkisins neytir forkaupsréttar skv. framansögðu, 
skal hún endurselja íbúðirnar láglaunafólki í verkalýðsfélögum. 

  

2. gr. 
Þegar íbúðir, sem byggðar hafa verið samkvæmt ákvæðum laga um útrýmingu 

heilsuspillandi húsnæðis, hafa verið seldar einstaklingum og lán frá ríki og hlutað- 
eisandi sveitarfélagi hafa verið a. m. k. eins hagstæð eða hagstæðari en lán, sem 
veitt voru til íbúða, sbr. 1. gr. laga þessara, skal hlutaðeigandi sveitarstjórn eiga 

forkaupsrétt með sama hætti og Húsnæðismálastofnun ríkisins hefur við frjálsa 

sölu eða við nauðungaruppboð, sbr. 1. gr. Um kaupverð íbúða bessara gilda og 

ákvæði 1. gr. eftir því sem við á. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 28. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
Emil Jónsson.
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LÖG 

um félagsheimili. 

Forseti ÍsranDs 

gjörir kunnugl: Að ég samkvæmt 3. gr. laga nr. 57 12. maí 1970, um breyting á 
lögum nr. 77 5. júní 1947, um félagsheimili, hef látið fella meginmál þeirra 
ásamt Í. gr. laga nr. 47 5. júni 1957 inn í lög nr. 77 5. júní 1947 og gef þau 
hér með út svo breytt: 

IX 
n 
. 
1 

1. gr. 
Með félagsheimilum er í lögum þessum átt við samkomuhús, sem ungmenna- 

félög, verkalýðsfélög, íþróttafélög, lestrarfélög, bindindisfélög, skátafélög, kvenfélög, 
búnaðarfélög og hvers konar önnur menningarfélög, er standa almenningi opin án 

tillits til stjórnmálaskoðana, eiga og nota til fundahalda eða annarrar félags- 

starfsemi. Sama gildir um samkomuhús sveitarfélaga. 

2. gr. 
Félagsheimilasjóð rennur skattur af skemmtunum, eftir því sem segir í lög- 

um um skemmtanaskatt. 

Verja skal I að 90% af tekjum sjóðsins lil að styrkja byggingar félagsheim- 

mt 1. gr. Til þess að hefja byggingu nýs félagsheimilis, er njóti styrks 

, barf eyfi menntamálaráðherra, enda samþykki hann staðsetningu þess 
og teikninga. Hann getur sett það skilyrði fyrir styrkveitingu, að sveitarfélag, þar 
sem félagsheimili á að byggja, láti ókeypis í té viðunandi byggingarlóð. Einnig getur 
ráðherra sett það skilyrði fyrir styrk úr sjóðnum, að fleiri en eitt félag standi að 
byggingu fé Jagsheimilis, svo og sett þau önnur skilyrði viðvíkjandi gerð og notkun 
félagshei ', sem hann telur nauðsynleg tl þess, að þau komi að sem beztum 
notum og séu sem mest við hæfi bæjar þess eða byggðar, þar sem þau eru reist. 

Af tekjum Félagsheimilasjóðs skulu 10% renna í menningarsjóð félagsheimila. 
Skal því fé varið til að stuðla að menningarstarfsemi í fél teimilunum. Styrkveit- 
ingn til menninsarstarfsemi einstakra félagsheimila má binda því skilyrði, að til- 
tekinn hluti aðgangseyris að samkomum félagsheimilisins renni í sérstakan menn- 
ingarsjóð þess. Skal stjórn félagsheimilisins varðveita þann sjóð, og verður honum 
eingöngu varið til menningarstarfsemi í því félagsheimili. 

   

  

   

  

3. gr. 
Stjórn Félagsheimilasjóðs er í höndum menntamálaráðherra. Veitir hann styrki 

úr sjóðnum samkvæmt 2. gr. að fengnum tillögum fræðslumálastjóra og íþróttanefndar. 
Umsóknir um styrki skal senda íþróttanefnd. Ef um er að ræða umsókn um bygg- 

ingarslyrk, skal fylgja nákvæm lýsing á húsi því, sem fyrirhugað er að byggja, ásamt 
greinargerð fyrir | inni á félagsheimili á viðkomandi stað og um fyrirhugaða notkun 
þess. Sé sólt um styrk úr menningarsjóði félagsheimila, skal gerð nákvæm grein 
fyrir, hvernig fyrirhugað er að verja styrknum. 

Ekki má styrkur til byggingar félagsheimilis, hvort heldur eitt eða fleiri félög 
slanda að hví, nema hærri fjárhæð en svarar 40% af byggingarkostnaði. 

Nú hefur félagsheimili notið eða nýtur bvggingarstyrks úr ríkissjóði, auk þess sem 
fyrir er mælt í lögum þessum, og má þá styrkur samkvæmt þeim ekki nema meiru en 
svo, að hann ásamt ríkisstyrknum nemi 40% af byggingarkostnaði. 
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Heimilt skal Félagsheimilasjóði að gefa út skuldabréf til allt að 15 ára með venju- 

legum vöxtum til greiðslu á styrk til þeirra félagsheimila, sem byggingu er lokið á eða 

eru í byggingu. Menntamálaráðherra gerir, að fengnum tillögum fræðslumálastjóra og 

íþróttanefndar, áætlun um, hvernig væntanlegum tekjum sjóðsins skuli skipt milli 

styrkja til félagsheimila og endurgreiðslu á "skuldabréfunum ásamt vöxtum, enda 

skulu þá tekjur sjóðsins áætlaðar varlega. Heimilt er að veita ríkisábyrgð fyrir þess- 

um skuldabréfum. 

4. gr. 

Nú hefur sveitarfélag eða sveitarfélög forgöngu um byggingu félagsheimilis 

og áskilur sér rétt til þess að nota húsið að meira eða minna leyti til annarrar starf- 
2 

semi en um ræðir í Í. gr. „ og skal þá draga frá byggingarkostnaði þess fjárhæð, 

sem telja má hæfilega vegna þessara nota, og má styrkurinn ekki nema meiru 

en 40% af því, sem þá verður eftir. Án leyfis menntamálaráðherra er sveitarfélagi 

óheimilt að taka síðar að nota aukinn hluta hússins til annars en um ræðir Í Í. 

málsgr. Leyfi menntamálaráðherra slíkt skal sveitarfélagið endurgreiða tiltölulegan 

hluta styrksins. Vilji það síðar láta aukinn hluta hússins eða það allt til þeirrar 

starfsemi, sem vm ræðir Í Í. málsl, má veita því viðbótars styrk, svo sem um ný- 

byggingu væri að ræða. 

5. gr. 

Eigendum félagsheimila, sem notið hafa byggingarstyrks úr félagsheimilasjóði, 

skal skylt að heimila slíkum félögum, sem mm ræðir í 1. gr, í sama bæ eða sömu 

byggð afnot af húsinu gegn hæfilegu gjaldi, ef bað fer ekki í bága við eðlilega þörf 

þeirra sjálfra fyrir það. Fræðslumálastjóri og íþróttanefnd geta með samþykki 

menntamálaráðherra ákveðið hám ark afnotagjalds slíkra félaga af félagsheimilum, 

sem styrkt hafa verið úr ríkissjóði. Verði ágreiningur um, hvort félag eigi rétt á 

afnotum af félagsheimili, sker fræðslumálastjóri úr. Úrskurði hans má skjóta til 

menntamálaráðherra. 
Nú verður samkomulag um það milli eigenda félagsheimilis og annars slíks 

félags eða félaga, sem um ræðir í 1. gr., að það verði meðeigandi að félagsheimilinu, 

og skal þá við ákvörðun þeirrar fjárhæðar, er það greiðir, miða við, að það verði 

hluttakandi í þeim styrk, sem veittur hefur verið til byggingar hússins úr félags- 

heimilasjóði eða ríkissjóði. Menntamálaráðherra skal samþykkja slík kaup. 

   

  

   

6. gr. 
Óheimilt er að selja félagsheimili, sem styrkt hafa verið úr félagsheimilasjóði, 

án leyfis menntamálaráðherra. Leyfi hann slíka sölu, skal félagsheimilasjóði endur- 

greiddur styrkur sá, sem úr honum hafði verið veittur til byggingar hússins. 

Óheimilt er að veðsetja félagsheimili, sem styrkt hafa verið samkvæmt lögum þess- 

um, nema fyrir Jáni tl greiðslu byggingarkostnaðar eða vegna endurbóta á eign- 

inni. Veðlán þessi mega aldrei nema meiru en % hluta bygginsarkostnaðar og} 

endurbótakostnaðar. 

  

7. gr. 
Nú er eitt eða fleiri af félögum beim, sem staðið hafa að byggingu félags- 

heimilis, lagt niður, og skal þá það eða þau félög, sem starfa áfram, eig a kost á að 

taka við húsinu með öllum tc og skyldum. Vilji þau það ekki eða séu öll 

sem staðið hafa að bveggingu félagsheimilisins, lögð niður, skal sveitar- 

jórn, þar sem félagsheimilið er, eiga þess kost að fá það, ef hún skuldbindur sig 

  

   

  

st 
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til þess að reka það í þágu þeirrar starfsemi, sem um ræðir í 1. gr. Nú neitar sveitar- 
stjórn að taka við félagsheimili til rekstrar eða vill hætta rekstri félagsheimilis, 
sem hún hefur áður tekið að sér að reka eða haft forgöngu um að byggja, og skal 
menntamálaráðherra þá skipa 3 manna nefnd, er gera skal tillögur um, hvernig 
ráðstafa skuli húsinu. Einn nefndarmanna skal skipaður samkv. tilnefningu félaga 
þeirra, sem síðast höfðu umráð yfir húsinu, annar eftir tillögum hlutaðeigandi 
sveitarstjórnar, en hinn þriðji án tilnefningar, og skal hann vera formaður. Mennta- 
málaráðherra ákveður síðan um ráðstöfun hússins, og er honum heimilt að fá Það 
til rekstrar félagi eða félögum, sem um ræðir í Í. gr., eða láta selja það til lúkn- 
ingar áhvílandi skuldum og endurgreiðslu bygsingarstyrks til félagsheimilasjóðs. 
Það, sem umfram kann að vera, rennur í félagsheimilasjóð. 

8. gr. 
Sérhvert félagsheimili, sem byggt er með styrk úr félagsheimilasjóði, skal vera 

sjálfstæð stofnun, og skulu settar reglur um rekstur og afnot þess, hvers og eins, 
og mennfamálaráðherra staðfesta þær. 

9. gr. 
Ágreiningi, sem verður um skilning á lögum þessum eða um framkvæmd þeirra, 

má skjóta til ráðherra. 

Gjört í Reykjavík, 28. október 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  
Gylfi Þ. Gíslason. 
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FJÁRLÖG 

fyrir árið 1971. 

Forsæri 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 ...........000..0 ene 11 023 273 

1 Tekjur ..........0000000.nessseððrs ser 11 534 706 

Tekjur umfram gjöld 511 433 

3 Lánahreyfingar út .........00.00000...ensssnnnerer 244 876 

4 Lánahreyfingar inn ..........200000000 eee ense unn 3 800 

Mismunur 241 076 

Greiðslujöfnuður: 

Á rekstrarreikningi ..............0000.0 000 ne sens 511 433 

Á lánahreyfingum .........0...0000. 00 s enn 241 076 

Greiðsluafgangur 270 357 

A 61 

Reykjavík. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 

28. desember 1970. 

Árið 1971 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru á rekstrar- 
reikningi í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. grein. 

1 00 Æðsta stjórn ríkisins .................0.00.00.00.0... 

1 01 Forsætisráðuneytið „.............20.0.0.000 0000 

101—102 Yfirstjórn ...........00..0 0000 
901—902 Annað ..........00000.0 0. en 

1 02 Menntamálaráðuneytið ................0.0..0000.0... 

101 Yfirstjórn .........0.02.00. 0000 
201—883 Fræðslumál ...........000000. 000... 
901—999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi . 

1 03 Utanríkisráðuneytið ....................0.000 

101—102 Yfirstjórn ..........000.. 0000. 
201 Löggæzla á Keflavíkurflugvelli .......... 
301—312 Sendiráð ............0.000.. vn 
401 Alþjóðastofnanir ...............0.0.0.. 

1 04 Landbúnaðarráðuneytið .............00.0.00.000000.... 

101—172 Yfirstjórn ................. 0... 
201—299 Búnaðarmál ...........00.00000.0.0. 0... 
501—503 Skólar ...........2.0.000.. 

1 05 Sjávarútvegsráðuneytið ................0.000..00.0... 

101 Yfirstjórn ..........00.0. 0000. 
201—-299 Útvegsmál .........0.0.00000 00... 
901 Annað ........002.0 0. 

1 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið ................... 

101—103 Yfirstjórn ...........0. 00... 

201—283 Dómgæzla, lögreglumál o. fl. ............ 
301—373 Þjóðkirkjan ........00.000000000 0... 

1 07 Félagsmálaráðuneytið .............00...00..000...... 

101 Yfirstjórn ..........0.00000 000. 
271—272 Húsnæðismál .............0...00..000..0... 
301—-999 Önnur félagsmál ..........0000. 0. 

1 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið ............ 

101 Yfirstjórn ..........022...00 00... 
271—273 Tryggingamál ...............0....000. 00... 
301—399 Heilbrigðismál ..............0........... 
471—501 Annað ............2.2.0 00. 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

15 729 
9 801 

22 355 
1815 866 

180 456 

22 750 
29 653 
68 851 
32 139 

15 202 
626 475 
26 379 

5 544 
236 123 

11 091 

14 846 
441 745 
79 835 

4 684 
427 373 
207 621 

3 144 800 
361 618 
18 970 

Þús. kr. 

80 787 

25 530 

2018 677 

153 393 

668 056 

252 758 

536 426 

639 678 

3529 273 

  

7904 578
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3. gr. 

rekstrarreikningi skv. þessari grein. 

reikningur. 
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1 Tekjur: 
Skattar. 

Beinir skattar. 

Persónuskattar .............000000 00. 

Iðgjöld lífeyristrygginga: 
Almannatryggingagjald ................2....... 
Lifeyristryggingagjald atvinnurekenda .......... 
Slysa- og atvinnuleysistryggingagjöld: 
Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuið- 
gjald af trillubátum og áhættuiðgjald af búvélum . 

Iðgjald til atvinnuleysistryggingasjóðs .......... 

Aðrir skattar: 
Námsbókagjald ..........000.000 00... 

Eignarskattar ............0.00000 000... 

Eignarskattar, alm.: 
Eignarskattur einstaklinga .............000..0... 
Byggingasjóðsgjald af eignarskatti einstaklinga .. 
Eignarskattur félaga ...........0..0000000 0... 00... 
Byggingasjóðsgjald af eignarskatti félaga ........ 

Erfðafjárskattur: 
Erfðafjárskattur ..........0.0000. 0000 0 

Tekjuskattar ...........000000 000... AÐ 

Tekjuskattar: 
Tekjuskattur einstaklinga ............00000.0... 
Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti einstaklinga .. 
Tekjuskattur félaga ..........00000000 0... 0... 
Byggingasjóðsgjald af tekjuskatti félaga ........ 

Óbeinir skattar. 
Gjöld af innflutningi .............00. 00... 0. ..0..0.. 

Aðflutningsgjöld: 
Aöðflutningsgjöld ..........00000.0..0.. 3 147 500 
Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga . 157 500 

  

Aöðflutningsgjöld af sjónvarpstækjum ............ 
Byggingariðnaðarsjóðsgjald ..................... 
Tollstöðvargjald ............000200 000... 
Byggingasjóðsgjald af innflutningi .............. 
Innflutningsgjöld af benzíni og gúmmígjald: 
Innflutningsgjald af benzini ...........00....... 
Gúmmígjald ...........00000 0000 

Þús. kr. 

524 100 
233 700 

56 000 
63 900 

19 328 

112 080 
1120 

41 290 
412 

11 000 

961 600 
9616 

149 900 
1499 

2 990 000 
31 000 

5 000 
15 526 
15 526 

430 000 
43 000 

Nr. 108. 

Árið 1971 er ætlazt til, að tekjur ríkissjóðs verði þær, sem tilgreindar eru á 

Þús. kr. 

897 028 

165 902 

1122615 

3 542 599 

  

5 728 144
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1 09 

110 

11l 

112 

114 

0 Gjöld 

Flutt 
Fjármálaráðuneytið .............000. 000. 

101--104 Yfirstjórn ..........00.00. 0... nn. 
201—282 Toll- og skattheimta ...............00... 
381—384 Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun .... 
402—999 Annað ........2.2000000.0 0. ess 

Samgönguráðuneytið ..............00000.0. 00... 

101 Yfirstjórn ..........0.200000. 0000... 
211 Vegamál .............0000 000... 
321—672 Önnur samgöngumál .................... 

Iðnaðarráðuneytið ..............00.0.0....000.00... 

101 Yfirstjórn ............00.0000 0000 
201—299 Tðnaðarmál .........000000000 0... 
301—371 Orkumál...........002..0 00 

Viðskiptaráðuneytið .....................00..0...... 

101 Yfirstjórn ................0 000... 
201 Niðurgreiðslur ...............0.0.......... 
902—999 Annað ..........20%%0 0000 0n en 

Hagstofa Íslands 

Ríkisendurskoðun .............,.....0.0 00 0000 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

29 435 
168 482 
78 038 

272 790 

3713 
637 627 
513 572 

3 223 
65 882 

173 016 

7 368 
1127 000 

11 915 

Rekstrar- 

Þús. kr. 

7 904 578 
548 745 

1154912 

242121 

1146 283 

13 185 

13 449 

  

Flutt 11 023 273
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reikningur. 
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02 

1 Tekjur: 

Hagnaður af sölu varnarliðseigna: 

Hagnaður af sölu varnarliðseigna .............. 

Skattar af framleiðslu ..............00.0000.0.0... 

Gjöld af innlendum tollvörum: 
Gjald af innlendum tollvörum ..........0000.... 
Sælgætisgjald ..........0.2.0000 000... 
Flöskugjald ...........020200 000... 
Álgjald ...........0. 0 

Skattar af seldum vörum og þjónustu .......... 

Söluskattur: 

Söluskattur ........00000000... 0... 3 524 000 
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ....... 282 400 

Skemmtanaskattur: 

Miðagjald til Menningarsjóðs „......0000000000... 
Skemmtanaskattur ...........0...00... 22 500 
=- endurgreiðslur ..............000... 5 250 

Launaskattur: 

Launaskattur ..........0.00.00 0... 
Rekstrarhagnaður Á.T.V.R.: 
Rekstrarhagnaður ÁTVR. ............00....... 
Gjald af seldum vindlingum ..............00.... 
Gjald af seldum eldspýtum .........000000..00... 

Gjöld af útfluttum sjávarafurðum: 

Síldargjald ............0.0002.0 000... 
Ferskfiskmatsgjald .............0..00000.0. 00... .... 
Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ........ 
Síldarmatsgjald ...........00200000 00... 
Síldarsölugjald ............2.00000 0000... 0... 

Aðrir skattar: 

Iðnaðargjald ..............0..0.0200 0... en 
Sérleyfisgjald ..............00020 0000... 
Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ............... 

Aðrir óbeinir skattar ................0.0000000... 

Aukatekjur og stimpilgjald: 
Stimpilgjald ............0.2000 000... 
Aukatekjur ..........0000000 0... 

Þinglýsingar .............0.220000 0000... 

Þús. kr. 

12547 

95 000 
3 800 

32 200 
51 800 

3 241 600 

3100 

17 250 

422 000 

1110 000 
15 600 
1900 

160 000 
35 000 
ö1 600 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

5 728 144 

182 800 

4 849 405 

631 887 

  

11392 236
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Rekstrar- 
0 Gjöld: 

Þús. kr. Þús. kr. 

Flutt 11 023 273 

Gjöld samtals ............2.000.0. 000 11 023 273 
Tekjur umfram gjöld ................0.0 00... 511 433 

  

Samtals 11 534 706 
 



28. desember 1970. 493 

reikningur. 
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1 Tekjur: 

Ýmsir skattar af bifreiðum: 
Bifreiðaskattur ..........020000000 000... 
Bifreiðaskattur vegna hægri umferðar ........... 
Skrásetningargjald bifreiða .........000000.00.0... 
Skoðunargjald bifreiða .........20200000......0.... 
Veggjald ..........00000000 nr 
Ýmsir skattar af skipum: 
Lestagjald ...........0.0200 00. 
Vitagjald .......00000.00 0000 
Skipaskoðunargjald ........0.02000.00 0000 0 0. 
Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
Hluti af umboðsþóknun og gengismun viðskipta- 
bankanna ..........02..00 0000... 
Leyfisgjald .............02020 2200 
Aðrir óbeinir skattar: 
Verðjöfnunargjald ...........0.00.0...00 0000... 
Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ................ 
Skipulagsgjald ..............0020000.0. 0... . 0... 

Rafmagnseftirlitsgjald ...................00..00.. 
Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H.Í. ............ 
Prófgjald bifreiðastjóra ...........20000.00.000.. 
Prófgjald iðnnema .........0.00000.000 000... 
Rafstöðvagjald .............020.00.0 000... 
Sérlyfjagjald ............2.0..00 0... 
Hvalveiðigjald ..............200.0 00... 0 nn 

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign, 
fluttar úr B-hluta ríkisreiknings ................ 

Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum: 
Afgjöld ríkisjarða ..........20.2000 0000 0n 
Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn ............ 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg ..........000000... 
Fríhöfnin, Keflavíkurflugvelli .................. 

Ýmsar tekjur ..............000.000 0000 
Vextir og arður af hlutabréfum: 
Vextir ............0.000 00. 

Dráttarvextir ...........0000.0.000 000... 
Ýmsar tekjur: 
Greiðsla Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjón- 
ustu sýslumanna og bæjarfógeta ................ 
Sameignir ríkisins ................20....0 000... 
Yfirverð líknarfrímerkja ...............0.0...... 
Samúðarskeyti Landssímans ...........000000... 
Sektir og upptækar vörur til Menningarsjóðs ... 
Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs .......... 
Ýmsar óvissar tekjur ..........0.000.0 00... 

Þús. kr. 

128 000 
17 500 

6 000 
12 000 
17 700 

1250 
3300 
2 600 

78 000 
7500 

70 000 
7000 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

11 392 236 

62 420 

80 050 

  

Tekjur samtals .........0..0000 000... 11 534 706 
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101 

201 

301 

401 

4. gr. 

1 00 Æðsta stjórn ríkisins. 

Embætti forseta Íslands: 

0 10 Laun ........2..0000 00 000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...00.000000.. 
0 27 Viðhald ...............0.....se ens 

Gjöld samtals .......00000. 0000. 

Alþingi: 

0 10 Laun .........0.0000 0200 ner 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............000.00...... 

Gjöld samtals ...........0..2.20 0000 

Viðfangsefni: 

02 Þingfararkaup alþingismanna ................ 
03 Skrifstofu- og alþingiskostnaður ............. 
04 Rekstrarkostnaður fasteigna .................. 
05 Utgáfukostnaður Alþingistíðinda .............. 
06  Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings ............. 
07 Hús Jóns Sigurðssonar ...........000000..00... 

Gjöld samtals .........00000 000 

Ríkisstjórn: 

010 Laun .........220000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00..0000... 

Gjöld samtals .........2.00200 0000. 

Hæstiréttur: 

0 10 Laun ........0...02000 000... 
Gjöld samtals ........2..2002000 000... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

3039 
2150 
850 

46 859 
20 800 

28 470 
27 632 
3644 
5500 

363 
2 050 

67 659 

3835 
500 

2 754 

Þús. kr. 

6 039 

67 659 

4 335 

2 754 
  

Samtals 80 787
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1 01 Forsætisráðuneytið. 

101 Forsætisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

901 

010 Laun ........0.0.0c0sensse ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0..00000.0000.. 
0 27 Viðhald ..........020000 000. 0 enn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0...... 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .........000000 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........00000 0000 nn 
02 Viðhald stjórnarráðshúss ...........00.0...0.... 
03 Fálkaorðan ........00.00000 000. 
04 Þjóðhátíð 1974 ...........0000.0 000... 
05 Sérstök fjárveiting vegna breytinga á Arnarhvoli 

06 Vegna flutnings gestaskálans á Þingvöllum . 
07 Framlag til Kanadasjóðs .........00000000..00. 
08 Viðhald Ráðherrabústaðarins ...........0.00... 

Gjöld samtals .........000000 000... 

Efnahagsstofnunin: 

010 Laun ........ec.eseeseeesn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........000.0000......... 
0 27 Viðhald ..........ce.eceereeesnn nn 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............000.0... 

Gjöld samtals .......02000000 0... 

Húsameistari ríkisins: 

0 10 Laun .......00000000cnenr nenna 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.00000.0..0.0.. 
0 27 Viðhald ..........0....ec..eeese nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.0.0.... 

Gjöld samtals ........00.0000 000 
100 Tekjur .........020000 000 

Mismunur ..........000000 00. ðs 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0000000 00 0.n renn 
02 Teiknistofa ..........0000000 00... 

Gjöld samtals .......02000000 000 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

11 666 

4 063 

6 869 

A 62
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902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd: Þús. kr. Þús. kr. 

010 Laun ........0....00...0snssns 325 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0..00..... 532 
0 27 Viðhald ...............0...0.. nes 522 
0 70 Vextir ............0..00..0 rn 3 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1750 

Gjöld samtals ...........0...0.0. 00... 3132 
100 Tekjur ...........2.0.00.00 0. nn 200 

Mismunur ...........0.0000 00... rr 2 932 
3 00 Lánahreyfingar út ...........020.0...0 00... 2 

  

Samtals 25 530
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1 02 Menntamálaráðuneytið. 

101 Menntamálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ......0000000 00 nr ne nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0.0..........00.. 

Gjöld samtals ........00220000 000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0..0000 0000 senn 
02 Fræðileg rannsókn á skólakerfinu ............ 
03 Byggingadeild ............00200.0 00... 00... 
04 Fjármáladeild ..........00.000000 00... 

Gjöld samtals .........00%00 0000 enn 

201 Háskóli Íslands: 
0 10 Laun ........0..00 neee 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0..000000.000... 
0 27 Viðhald ...........00.000000.0 nn 
0 70 Vextir ..........0000. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0..00020 00 nn 
100 Tekjur .........2.0.0000 0. ns nn 

Mismunur ..........20000 0000 enn. 
3 00 Lánahreyfingar út ..........0.000000......0.0.. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........000000 00 ene 
02 Guðfræðideild „............0000.0 00... 
03 Læknadeild ...........002000.0 0... 
04 Tannlækningar ..........0000000 0... 0. 0... 
05 Lyfjafræði lyfsala ........02.0000000 000... 000. 
06 Lagadeild ............0.000 0000... 
07 Viðskiptadeild .............0.00000 0... 0. 0... 
08 Heimspekideild ............0.00000. 0. 0... 
09 Verkfræðideild ............0020000 00... en... 
10 Bókasafn ..........0.00.e0. 00. 
11 Íþróttakennsla ..........0.00000..... 0... 
12 Rekstur fasteigna .........0.0200000 0... 00... 
13 Sameiginleg útgjöld ..........2000.0. 00.00.0000. 
14 Þjóðfélagsfræðikennsla ............0000.00000.. 
15 Til byggingaframkvæmda ...........000..0... 

Gjöld samtals ........2000000 000... 

200 

124 227 
700 

260 

5 447 
2543 

16 191 
8 723 
1460 
4475 
4333 

12 198 
17 143 
4504 
1563 
7544 
5 939 
2 164 

— 3000 
124 227 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

22 355 

123527
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202 Tilraunastöð háskólans á Keldum: 

0 10 Laun ......0.000000 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 27 Viðhald ...............000.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ... 

Gjöld samtals ................. 
100 Tekjur ..........0..00 000... 

Mismunur .................... 

203 

205 

206 

231 

232 

Raunvísindastofnun háskólans: 

0 10 Laun FRI 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 27 Viðhald .........000000 0... 
0 800  Gjaldfærður stofnkostnaður ... 

Gjöld samtals ................. 

1 00 Tekjur „........0.0 000 

Mismunur ..........0........ 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .................... 
02 Rannsóknastofa í stærðfræði .. 
03 Rannsóknastofa í eðlisfræði ... 
04 Rannsóknastofa í efnafræði ... 
05 Rannsóknastofa í jarðvísindum 

Gjöld samtals ................. 

Handritastofnun Íslands: 

010 Laun ........2000000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ... 

Gjöld samtals ................. 

Orðabók háskólans: 

010 Laun .........00000 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 

Gjöld samtals ................. 

Náttúrufræðistofnun Íslands: 

010 Laun ........0000000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 27 Viðhald ..........00.00000.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ... 

Gjöld samtals ................. 

Rannsóknaráð ríkisins: 

010 Laun .........00 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......... 
0 27 Viðhald ..........0000000..... 
0 70 Vextir ..........000000 00... 

Gjöld samtals ................. 
3 00 Lánahreyfingar út ............ 

so 

ooo... 

#0... 

s. 

sn. 

so... 

so... 

00... 

00... 

so. 

000... 

so... 

0... 

so... 

0... 

00.00.0000... 

00.00.0000... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

7 830 
13 751 

900 
767 

23 248 
14 861 

Þús. kr. 

8 387 

14 778 

7515 

2 209 

5 193 

5 032
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Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0000000 00 
02 Til frumathugana á nýtingu náttúruauðæfa 

landsins .......2...00000 ss. 

03 Þátttökugjald í Nordforsk .........00000000... 
04 Saltvinnslurannsóknir ........00000000. 0... 

Gjöld samtals ........000000 0 renn 

271 Reiknistofnun háskólans: 

276 

301 

302 

303 

0 90, Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........000000000.0... 

Gjöld samtals ....0..0000000 0 nn 

Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0000. 00.00.0000. 
Gjöld samtals .......0000 0000. s enn 

Menntaskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun ........00000 0 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........000.0000 00... 
0 27 Viðhald ...........0.0..esenen sn 
0 70 Vextir .......200... re 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000.... 

Gjöld samtals .......000020 00 nn 
3 00 Lánahreyfingar út ........00000. 0000... 00... 

Menntaskólinn á Akureyri: 

0 10 Laun ........00000ss nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00000. 0000... 
0 27 Viðhald ..........000....e ene 
0 70 Vextir .......0000.n0 sr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00000.... 

Gjöld samtals .......220000 0... 
3 00 Lánahreyfingar út .........02000. 00.00.0000... 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun ........0000000 s.s 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000.0. 00... 
0 27 Viðhald ..........000.00.0. 000. 
0 70 Vextir ........00000 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.00.... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0000000.n 0 nn 
3 00 TLánahreyfingar út .........0000. 00.00.0000... 

1694 

8 500 

28 590 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

1694 

8 500 

35 455 

20 059 

18315



Nr. 

304 

306 

307 

321 

322 

331 

108. 500 

Menntaskólinn við Hamrahlíð: 

0 10 Laun .....2000.2 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0000000... 
0 27 Viðhald ............2..0.. 0... ns 
0 70 Vextir ...........000... 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........2.200.000 000. 
3 00 Lánahreyfingar út .........0.00.000000.......0. 

Menntaskólinn við Tjörnina: 

0 10 Laun ......2000000 0 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000.0.0.... 
0 27 Viðhald ................e.eese rr 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........000000 0... 

Menntaskólinn á Ísafirði: 

0 10 Laun ....0.00000 0000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..000000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........2..0.0. 000 

Menntaskóli á Austurlandi, byggingarstyrkur: 

0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals ........0.....0.0.. 0. 

Kennaraskóli Íslands: 

010 Laun ........20..000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00..0..... 
0 27 Viðhald .............2.0.. 0... 
0 70 Vextir ..........2002.0.. 000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.000... 

Gjöld samtals .........0.000 0... 
3 00 Lánahreyfingar út ...........20....0.0. 000... 

Æfinga- og tilraunaskóli kennaraskólans: 

010 Laun ........0..0000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00.0.00.... 
0 27 Viðhald ...........2.2..0..0 00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................... 

Gjöld samtals ..........0..00. 0000 

Íþróttakennaraskóli Íslands: 

0 10 Laun ........0..0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ..............2.000.0 00 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........02...0. 000 
100 Tekjur .............0.02000. 0. senn 

Mismunur ..........00002000 0 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

22 310 
5 238 
250 

3 843 
37 400 

2 653 

11 034 
4 100 

300 
1570 

1100 
1050 
7500 

2 500 

30 161 
5 336 

683 
624 

8000 

814 

5 104 
1141 

100 
1000 

1236 
714 
350 

1650 

3950 
30 

Þús. kr. 

69 041 

17 004 

9 650 

2500 

44 804 

7345 

3920
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336 Húsmæðrakennaraskóli Íslands: 

010 Laun URI 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.000000 00... 
0 27 Viðhald ..........0.0.000.. 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........000000.... 

Gjöld samtals .......00002000 00 nn. 
1 00 Tekjur ......0.00000 0000 

Mismunur .........0000 00... 

401 Fræðslumálaskrifstofan: 

0 10 Laun .........00.000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............000 00... 
0 27 Viðhald ..........000..e.. neee 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga .......0.0020000. 0... 0... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........20200.0 0... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .........0200.0000. enn. 
02 Námsstjórar ........20000 000. 
03 Til kennaranámskeiða ........000.0 000... 
07 Bókmenntakynning í skólum ..........0..0.... 
08 Landspróf og samræmt gagnfræðapróf ........ 
09 Námsflokkar ........00000 0... 
12 Til framkvæmdar sundskyldu í skólum ...... 
14 Til skíðakennslu í skólum ........000000.00... 
15 Til að jafna aðstöðu nemenda í strjálbýli til 

framhaldsnáms .......000002 000... 
Til fyrrv. barnakennara eftir tillögum fræðslu- 
málastjóra ........200000000 sn nn 
Til fræðslumyndasafns ríkisins samkvæmt lög- 
um nr. 49/1967 .........0200 0... sn 

Til unglingafræðslu eftir tillögum fræðslu- 
málastjóra .........2.000000 000. n ven 

Gjöld samtals ........0000000 000. 

421 Fræðslumyndasafn: 

422 

0 10 
0 20 
0 80 

100 

Laun ......20002000n enn 
Önnur rekstrargjöld ...........02000.. 0000... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......0.20.2.00. 0. 

Tekjur ..........20202 00 
Mismunur ..........200 000. 

Ríkisútgáfa námsbóka: 

0 10 
0 20 
0 27 

Laun ......20002000 0000 
Önnur rekstrargjöld ....................0.... 
Viðhald ..........220200.0000. 00. 110 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

2440 

37 028 

2478
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Þús. kr. Þús. kr. 

0 70 Vextir ..........2000. 0000. 254 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 800 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 500 

Gjöld samtals .............0202. veeccnn 30 625 
100 Tekjur ..........2.000. 00. ss 2500 

Mismunur ...........0000 00... sn -—— 28 125 
3 00 TLánahreyfingar út ...........02..0..00.00 00... 865 

Viðfangsefni: 

02 Skrifstofa ............00.nss.s ss 5 238 
03 Bókaútgáfa ............00000000 0... sn. 25 387 

Gjöld samtals .........0..00000 000... 30 625 

431 Iðnfræðsluráð: 

0 10 Laun ......20000 000 1548 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............00....0..... 577 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 50 
0 90) Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 150 

Gjöld samtals ........20..2.00. 0000. 2325 

501 Tækniskólinn: 

010 Laun ......00002.000 000 10 767 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..0000.... 2977 
0 27 Viðhald ................20.0 0000 ne 100 
0 70 Vextir ..........02.220.00 se 150 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 350 

Gjöld samtals .........2000..0.0 vs 13 644 
100 Tekjur ........2.0.000 000 370 

Mismunur .............0. 0000. — 13 274 
3 00 Lánahreyfingar út ................000000000.. 287 

Viðfangsefni: 

02 Tækniskólinn í Reykjavík .................... 12 537 
03 Undirbúningsdeild á Akureyri ................ 1107 

Gjöld samtals ..............0.0 0000 13 644 

506  Vélskólinn: 

010 Laun ........0.0..22020002 00 nn 11 507 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0........ 4 055 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 1000 

Gjöld samtals ..........0.00002 0... 16 562 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............002.00.. ns 674 
02 Bókleg og verkleg kennsla í Reykjavík ....... 8 278 
04 Námskeið utan Reykjavíkur ..............0... 3712 
05 Ósundurliðað ..........00..00000.0 0... 3 898 

Gjöld samtals .............0..0.. 0... 16 562
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507 

öld 

515 

516 

5l7 

541 

542 

Stýrimannaskólinn: 

010 Laun ........22000 sess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......... 

Gjöld samtals ........00000000 0... 

Iðnskólinn í Reykjavík: 

0 10 Latin 2....000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................. 

Gjöld samtals .........00000. 00... 

Iönskólar utan Reykjavíkur: 

0 10 Laun .....20000000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............2... 

Gjöld samtals ........0%.00 000... 

Iðnskólar almennt: 

010 Laun ........000.000 00... 
0 27 Viðhald ..........0000.. 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ......... 

Gjöld samtals ........000000 00... 

Matsveina- og veitingaþjónaskólinn: 

010 Laun ........20.000.0 sn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ................. 
0 27 Viðhald .........200.0.. 0... 

Gjöld samtals ........00..000 00... 
100 Tekjur ........0.2000000. 00. 

Mismunur .........200000 00... 

Hjúkrunarskóli Íslands: 
0 10 Laun ........200000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................. 
0 27 Viðhald ........2.0000.en. nn 
0 70 Vextir ......0.002000 00 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......... 

Gjöld samtals ....0.0.0000 00... 
1 00 Tekjur .....0.2020000 00 

Mismunur .....0....000 00. ER 
3 00 Lánahreyfingar út ........0.000.000... 

Húsmæðraskólinn í Reykjavík: 

0 10 Laun ......000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........2.....0... 
0 27 Viðhald ..........02.000 00... 0... 

Gjöld samtals ......0.00000 0... 

Húsmæðraskólinn á Varmalandi: 

0 10 Laun .....0.00000 enn ann 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................. 

Gjöld samtals .....0.0000000. 00... . 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. Í. 

1611 
497 
125 

293 4 að 

90 

  

Nr. 108. 

Þús. kr. 

8 233 

19 190 

10 577 

14 875 

2143 

3 662



Nr. 108. ö04 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

551 

553 

Húsmæðraskólinn á Staðarfelli: 

0 10 Laun ........0200 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ..........20.0.0 000... 

Húsmæðraskólinn á Ísafirði: 

0 10 Laun .......0.0.000 000 annt 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ........20..00. nn 

Húsmæðraskólinn á Blönduósi: 

0 10 Laun .....2..00200 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ..........2000000 00... 

Húsmæðraskólinn á Löngumýri: 

0 10 Laun „0... 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0.0... 

Gjöld samtals ........2.002.00 0... 

Húsmæðraskólinn á Laugalandi: 

0 10 Laun ........0020000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........0.000.0. 0... 

Húsmæðraskólinn á Akureyri: 

0 10 Laun .....0..0.200 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ...........000. 2000... 

Húsmæðraskólinn á Laugum: 

0 10 Laun ........20.20.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .............0000 000. 

Húsmæðraskólinn á Hallormsstað: 

0 10 Laun .....0..00.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals ..........00.00 00... 

Húsmæðraskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun ........2%.00.0 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........0..000 0 

Húsmæðraskólar almennt: 

010 Laun .........0...2200 000. n rr 
027 Viðhald ............0... 000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ............ 

Gjöld samtals ........0.00000 0. 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

1420 
250 

1437 
300 

1236 
200 

1523 
200 

490 
250 

1417 
150 

1 682 
300 

2 045 
250 

307 
3 700 
8823 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 2. 

Þús. kr. 

1838 

1670 

1737 

1436 

740 

1567 

1882 

to
 

no
 

fs
) 
o
t
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561 

öTl 

581 

582 

601 

602 

603 

Myndlista- og handíðaskólinn: Þús. kr. 

0 10 Laun .......2000 000 n ss 3091 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............00..0.0000... 896 
0 27 Viðhald ...........0...0 0... sn 50 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.00.... 400 

Gjöld samtals ........2020000 000. 4437 
100 Tekjur ..........000000 00. 250 

Mismunur .......0.000000 sn... 

Sjómannaskólahúsið: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .............0.0000... 7900 
Gjöld samtals „.......0000000 00. 

Verzlunarskólar: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 13 167 

Gjöld samtals ........000.2 000. 

Viðfangsefni: 

01 Til Verzlunarskóla Íslands ................... 11 350 

02 Til Samvinnuskólans .. SRS RRRÐ RBB OÐRRR 1710 

03 Til bréfaskóla SÍS og ASÍ ................... 107 

Gjöld samtals .........00.0... 00. 13 167 

Stýrimannaskólinn í Vestmannaeyjum: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 92 Til sveitarfélaga .............2...000 20... 0... 925 
Gjöld samtals .........02.0..0 0... 

Héraðsskólinn í Reykholti: 

0 10 Latin ......200000 0000 3110 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0..00... 750 

Gjöld samtals ........002.2.. 0... 3 860 
100 Tekjur ...........00.00 0... 200 

Mismunur .........000000. 00. 

Héraðsskólinn á Núpi: 

0 10 Laun ........2020000 so sess 3016 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..000.00... 1 760 

Gjöld samtals .........02.2.000 0... 4 776 
100 Tekjur .........200000%. 0... nn 375 

Mismunur ........0.00 00. 

Héraðsskólinn í Reykjanesi: 

0 10 Laun ......000000 000 r nennt 2792 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.000....0.0.... 725 

Gjöld samtals .......0%00.2 00 3517 
100 Tekjur .........20.000 0000 nr 200 

Mismunur „,.......000. 00 .0 ns —— 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

4 187 

7900 

13 167 

3 660 

4 401 

3317



Nr. 108. 506 

604 

605 

606 

607 

608 

611 

612 

613 

Héraðsskólinn á Reykjum: 

0 10 Laun ........2.000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......00.0..00 

Gjöld samtals .........20.000.00 0... 
100 Tekjur ............2.00000 0. 

Mismunur ............000 000. 

Alþýðuskólinn á Eiðum: 

0 10 Laun „.......2.0.0.0 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0...00. 0... 

Gjöld samtals ..........20..0 000... 
100 Tekjur ...........0000..ss ss 

Mismunur ..........000 00. 

Héraðsskólinn í Skógum: 

0 10 Laun ....2..000000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.000.. 00. 

Gjöld samtals ........2....02 000 
1 00 Tekjur ..........02.00..0 nes 

Mismunur ..........2.000 0... 

Héraðsskólinn á Laugarvatni: 

0 10 Laun .......0.2000000 rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..000...000.... 

Gjöld samtals .........0....0.0 000 
100 Tekjur .........0200000. 0. 

Mismunur ............020. 0000 

Héraðsskólar almennt: 

0 27 Viðhald ...........2...00..0 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ................. 

Gjöld samtals ........20..0.00 0... 

Gagnfræðaskólar Reykjavíkur: 

0 10 Laun .....2..2.0000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00000000 0. 

Gjöld samtals ........2020.2.00 000. 

Gagnfræðaskólar Kópavogs: 

0 10 Laun ........00200 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0......... 

Gjöld samtals ........20..200.. 0... 

Gagnfræðaskólar Hafnarfjarðar: 

0 10 Laun ......00002000 000 ð sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........ AÐ 

Gjöld samtals ............20000.. 0... 

28. desember 1970. 

94 168 
4592 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 3. 

Þús. kr. 

3 697 

5 242 

3 745 

32 140 

98 760 

16 183
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614 Gagnfræðaskólinn Keflavík: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun „......000000 0. nn 7902 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........000.000........... 30 

Gjöld samtals .......020000 00 7 932 

615 Gagnfræðaskólinn Garðahreppi: 

0 10 Laun 20.20.0000. 0r renna 4 268 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........000000 00... 520 

Gjöld samtals .......0.002000 000 4 788 

616 Gagnfræðaskólinn Seltjarnarnesi: 

0 10 Laun „....0.0000000 anne nennt 2115 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000.0000 000... 50 

Gjöld samtals .......0200000 0... 2165 

617 Gagnfræðaskólinn Mosfellshreppi: 

0 10 Laun .....0.0000000n nunna 2599 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.22000000.0 0... 433 

Gjöld samtals ........00200 000. 3032 

612 Gagnfræðaskólinn Akranesi: 

0 10 Laun ......000000000 nennu 6 666 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........02000000.000...... 140 

Gjöld samtals ........0020000 000... 6 806 

619 Gagnfræðaskólinn Borgarnesi: 

0 10 Laun .....0.0000000 0000 ner 1492 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00.2000000. 0... 42 

Gjöld samtals .........0000000 0... 1534 

621  Miðskólinn Hellissandi: 

0 10 Laun ....0.2000002 000 nn ner 989 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.0..0000 000... 180 

Gjöld samtals ........00000 0000 0.0 1169 

622 Miðskólinn Ólafsvík: 

0 10 Laun .....02000000 eneste 1407 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........02020.0.00. 0... 46 

Gjöld samtals ......2.00200 0... 1453 

623 Gagnfræðaskólinn Stykkishólmi: 

0 10 Laun 2...00000000 000 erna 2033 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........2.2..0000 00... 40 

Gjöld samtals .......02000000. 000. 2 073 

624 Gagnfræðaskólinn Ísafirði: 

0 10 Laun .......200000 rns 3 535 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00..000.....0.... 143 

Gjöld samtals .......00000000 0... 3678
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625 Miðskólinn Patreksfirði: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........000 0000. 1768 
Gjöld samtals ............. 1768 

626 Miðskólinn Bolungarvík: 

0 10 Laun ........0...0. 1405 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............000...00.... 25 

Gjöld samtals „........... 1430 

627 Gagnfræðaskólinn Siglufirði: 

0 10 Laun ............. 000 3678 
Gjöld samtals ..........0000. 0 3 678 

628 Gagnfræðaskólinn Sauðárkróki: 

0 10 Laun „20... 3 102 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........... 21 

Gjöld samtals ........0000... 3123 

629 Miðskólinn Blönduósi: 

0 10 Laun ..........0..0.0.0 00 1232 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...000.... 51 

Gjöld samtals ..............00. 00 1283 

631 Miðskólinn Skagaströnd: 

010 Laun .........0.0000000 00. 920 
Gjöld samtals ............0.0000. 00. 920 

632 Gagnfræðaskólinn Akureyri: 

0 10 Laun ......0...000 0 13 458 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.00........ 723 

Gjöld samtals .............00 00... 14 181 

633 Gagnfræðaskólinn Húsavík: 

010 Laun ..........0..0.00000 00. 2448 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.......... 45 

Gjöld samtals ...........0...00. 0000 2493 

634 Gagnfræðaskólinn Ólafsfirði: 
0 10 Laun ........2..0000. 2200 1732 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................00000... 3 

Gjöld samtals ...........0000..0 00 1735 

635 Gagnfræðaskólinn Dalvík: 

0 10 Laun ..........00000 1707 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00.00.. 14 

Gjöld samtals ...........0..000200 00. 1721 

636 Héraðsskólinn Laugum: 

010 Laun ......2...02000 2809 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.......... 217 

Gjöld samtals .............000000 000 3 026
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637 

638 

639 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

Miðskólinn Lundi, Öxarfirði: Þús. kr. 

0 10 Laun 20.00.0000. r enter 983 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........000000 0000... 55 

Gjöld samtals .......22000000. 0... 

Miðskólinn Seyðisfirði: 

0 10 Laun .....000000 000 nennt ner 1338 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.0000000 00... 49 
Gjöld samtals .......00000000 nn. 

Gagnfræðaskólinn Neskaupstað: 

010 Laun ........00000. 00 ses 2 793 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........0..2.00 000... 71 

Gjöld samtals .......0000..00 nn 

Miðskólinn Reyðarfirði: 

0 10 Laun .......00.00000 rs 603 

Gjöld samtals ........0020000 20 nn 

Miðskólinn Höfn, Hornafirði: 

0 10 Laun 2....0.00000 ene ne nn enn 1148 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0000000.0.0 0... 3 

Gjöld samtals .......00000000 nn 

Gagnfræðaskólinn Vestmannaeyjum: 

0 10 Laun „...0.0020000 en ernen enst nernr nr 5 139 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........000002........... 35 

Gjöld samtals ........0020000 000. 

Miðskólinn Hvolsvelli: 

0 10 Laun „02.20.0000... r nenna ner rn rn 1517 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000000 00... 691 

Gjöld samtals .......0200.200 00. 

Gagnfræðaskólinn Selfossi: 

0 10 Laun ....20000000 enn snertir 6 835 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........000000.0..000000.. 65 

Gjöld samtals ........0020000 00 ns 

Gagnfræðaskólinn Hveragerði: 

0 10 Laun ......000000 00. e rett 2 077 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.020000 000... 871 

Gjöld samtals .......000000 000. 

Unglingaskólar: 

0 10 Laun ....0.0000000 0 rennt 32 012 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........000.0000.......... 2381 

Gjöld samtals ....0...0000000 000. sn 

1380 

2 864 

603 

1151 

5174 

2 208 

6 900 

2 948 

34 393



Nr. 108. 

679 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

510 

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

0 900 Yfirfærslur: 

091 

0 10 Laun ............... 

0 10 Laun ............... 

0 20 Önnur rekstrargjöld 
Gjöld samtals ....... 

Barnaskólinn Akranesi: 

010 Laun ............... 

0 20 Önnur rekstrargjöld 
Gjöld samtals ....... 

0 10 Laun............... 

0 20 Önnur rekstrargjöld 
Gjöld samtals ....... 

Barnaskólinn Siglufirði: 

0 10 Laun ............... 

0 20 Önnur rekstrargjöld 
Gjöld samtals ....... 

Barnaskólinn Sauðárkróki: 

010 Laun ............... 

0 20 Önnur rekstrargjöld 
Gjöld samtals ....... 

Barnaskólar Akureyrar: 

010 Laun ............... 

0 20 Önnur rekstrargjöld 
Gjöld samtals ....... 

Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ....... 

LK 

100... 

00... 

0... 

KRR ONO 

So... 

Sr... 

0000... 

0 .. 

0000... 

So. 

28. desember 1970. 

Þús. kr. Þús. kr. 

1327 

1327 

103 904 

8270 

112 174 

19 556 

525 

20 081 

15 096 

425 

15521 

8 868 

85 

8 953 

6 953 

330 

7 283 

4 350 

249 

4 599 

2826 

189 

3 015 

2284 

68 

2352 

15 426 

1159 

16 585



28. desember 1970. 511 

711 

712 

713 

714 

715 

761 

762 

Barnaskólinn Húsavík: 

0 10 Laun .......20000 000 anne 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......0.000000 0... 0... 

Gjöld samtals .......2.002 0200 

Barnaskólinn Ólafsfirði: 

010 Laun ........002000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........000.0.00.0..0...... 

Gjöld samtals .......2.0000000 00 

Barnaskólinn Seyðisfirði: 

0 10 Laun .....00000000 ene nennt rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00.00.0..0........ 

Gjöld samtals ........02.00 0000... 

Barnaskólinn Neskaupstað: 

0 10 Laum „.....0000000 ene ner nr rn tran 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..000.0..0...... 
Gjöld samtals ........02.0000 000. 

Barnaskólinn Vestmannaeyjum: 

0 10 Laun ........00.00.0n ns 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000000 0... 0... 
Gjöld samtals .......0.202000 000 

Barnaskólar utan kaupstaða: 

0 10 Laun ........0.0.0000 ns ses 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............000.......... 

Gjöld samtals ........20..000. 00. 

Barna- og gagnfræðastigsskólar almennt: 

0 10 Laun ........0.02002000 000 
0 27 Viðhald ..........00000000n. nn 

Gjöld samtals ........20000 00... 
Viðfangsefni: 
02 Forfalla- og orlofskennsla .......0.0000000.0.. 
03 Tví- og þrískipan ........0.0000000 0000... 
04 Ráðskonur og aðstoðarstúlkur ................ 
05 Greiðslur skv. 3. og 4. málsgr. 19. gr. laga nr. 

49/1967 ....20020000000 0 
06  Viðhaldskostnaður barna- og gagnfræðaskóla .. 
07 Til kennslu 6 ára barna .......000.00000 0000... 
08 Til kennslu í framhaldsdeildum gagnfræðastigs 

Gjöld samtals ........0002.000 0... 

Framlög til byggingar gagnfræðaskóla, barnaskóla og 

íbúða fyrir skólastjóra: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ...........0...... 

Gjöld samtals ........20.000 000 

Þús. kr. 

3026 

71 

1922 
234 

1459 

107 

2148 
108 

7279 
165 

118 390 
16 310 

60 503 
43 281 

14 712 
3 065 

16 367 

11 034 
43 281 

9 808 
5 öl7 

103 784 

288 091 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

3103 

2 256 

7 444 

134 700 

103 784 

288 091 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 4. 

A 64



Nr. 108. 

769 

soil 

802 

s71 

872 

sg1 

512 

Heyrnleysingjaskólinn: 

010 Laun ..........0000..0 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............ 
027 Viðhald ............00.00. 0000 
0 70 Vextir .............0. 0000 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals 

co
 

00 Lánahreyfingar út .............0..00000 0. 

Vistheimilið Breiðavík: 

010 Laun ..........20000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00.00.0..... 
0 27 Viðhald .........00....0.0 00 

Gjöld samtals .........00...0 00 
100 Tekjur .........000.0. 00. 

Misminur ............. 0. 

Vernd barna og ungmenna: 

0 10 Laun........ LK 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................00.0..... 
0 900 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals 

Viðfangsefni: 

02 Barnaverndarráð ................0.00000.000 0. 
05 Náms- og hælisvist unglinga, styrkur ........ 
06 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta 

eða fatlaða unglinga til náms ................ 
07  Uppeldisheimili fyrir ungar stúlkur .......... 

Gjöld samtals 

LR 

Upptökuheimilið í Kópavogi: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals I 

Lánasjóður íslenzkra námsmanna: 

0 90. Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .................000.. 
Gjöld samtals 

Náms- og fræðimenn, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ON 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

6 694 

2455 

50 

586 

6177 

  

2 706 

90 625 

12 730 

Þús. kr. 

15 962 

4 194 

1739 

2 706 

90 625 

12 730
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882 

Viðfangsefni: 

03 Styrkur tl erlendra námsmanna í Íslenzkum 
skólum ......0000000 00. sen 

04 Styrkur til að bjóða grænlenzkum stúdent til 
námsdvalar ........0.00000 0000. 

05 Styrkur til Íslendings til að læra tungu Græn- 
lendinga ......2.2000000 nn 

07 Styrkur til færeysks fræðimanns .............. 
08 Til menntastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi .. 
09 Styrkur til útgáfustarfa .............000000... 
10 Til framhaldsnáms iðnaðarmanna erlendis . 
11 Starfsemi stúdenta .........0000.00. 0... 
12 Félagsstofnun stúdenta ........2.002000.0.000... 

138 Hjónagarður, til minningar um forsætisráðherra- 
hjónin dr. Bjarna Benediktsson og Sigríði Björns- 
dóttur ásamt ungum dóttursyni þeirra ........ 

Gjöld samtals ........0%000 000 

Styrkur til myndlistarskóla: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......2200000 00 

Viðfangsefni: 

02 Reykjavík .......2200020000 nn 
03 Vestmannaeyjar „.......02000 0000... 
04 Neskaupstaður .......0.0200000 00... 

Gjöld samtals ........0220000 000. 

883 Til lektora í íslenzku við erlenda háskóla: 

901 

902 

0 10 Laun ........0000000 rs 

Gjöld samtals ........2020000 0... 

Landsbókasafnið: 

0 10 Laun ......0.00000 000 nennt 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........000000000.000.. 
0 27 Viðhald ..........2.0.eoeeessss 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.000000.. 

Gjöld samtals ........000000 000. 

100 Tekjur ........2020000 00 enn 
Mismunur .........00000 0. 

Þjóðminjasafnið: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 
0 90 
0 92 

Laun .......0000000000 0 
Önnur rekstrargjöld ..........0.00.000000000.. 
Viðhald ..........202020.0n0nen 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Yfirfærslur: 
Til sveitarfélaga .........20200000 0... ne. 
Gjöld samtals ........0020000.00 00. 

Þús. kr. 

1 400 

70 

70 
30 

100 
3 150 

620 
210 

4 080 

3000 
12 730 

210 

170 
20 
20 

210 

736 

5 798 
1152 

150 

— 2150 
9 250 

150 

4518 
1742 

4367 
260 

850 

Nr. 108. 

Þús. kr 

210 

136 

9100 

11 737
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903 Þjóðskjalasafnið: Þús. kr. Þús. kr. 
0 10 Laun „.......0.0.000 0000 2738 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0........ 490 
0 80. Gjaldfærður stofnkosinaður .................. 400 

Gjöld samtals .........00000. 0. 3 628 

904 Safnahúsið: 

0 10 Laun ............0.0.0....0 0000 805 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0.00..... 642 
0 27 Viðhald .............0.000 0. 91 

Gjöld samtals ................. 1538 

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar: 
010 Laun ......5..000. 000 286 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0...0.0..... 45 
0 27 Viðhald ............0.0..00.. 000. 160 

Gjöld samtals ............0.0. 0 491 

906 Listasafn Einars Jónssonar: 

010 Laun ...........2....20000 0000 221 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 330 
0 27 Viðhald ..............0000.0... 560 

Gjöld samtals ..........0000000.0 0. 1111 

907 Listasafn Íslands: 
010 Laun .............0.0000 200. 1 009 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 870 
0 27 Viðhald ...............00..0 00. 180 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður ................... 50 
0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ................0...... 400 

Gjöld samtals ..........0.0.0 0. 2509 

921 Þjóðgarðurinn, Skaftafelli: 

010 Laun .............0. 2000. 275 
0 70 Vextir ............. 00 53 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ............0..... 525 

Gjöld samtals ...........00.0 00 853 
3 00. Lánahreyfingar út ............0...0..00.0... 326 

931 Náttúruverndarráð: 

0 10 Laum ............... 200 227 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 465 

Gjöld samtals „.........0.0.2.0.0 692 

972 Ríkisútvarp, sjónvarp, aðflutningsgjöld: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ................0..... 31 000 

Gjöld samtals ..........0...... 00 31 000



28. desember 1970. ö15 

973 Þjóðleikhúsið, framlög: Þús. kr. 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í Bhluta ......00.02.0000.000000. 25 296 

Gjöld samtals .......000000 00. 

974 Sinfóníuhljómsveitin: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .......0..00.0000...00.. 7331 

Gjöld samtals .......020200 000. 

975  Vísindasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í Behluta ......0..0.0000. 0000... 540 

Gjöld samtals .......0.002000 0... 

976 Menningarsjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .......0......00. 0000... 4400 

Gjöld samtals .......0000 0000... 

977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í Behluta .........0..000. 00... 1500 

Gjöld samtals ........002.00 00 

981  Almenningsbókasöfn: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ........00.0200 000... 7 886 

Gjöld samtals .......00020000 nn 

Viðfangsefni: 

02 Til bæjar- og héraðsbókasafna ............... 5 300 
03 Til sveitarbókasafna og lestrarfélaga .......... 1000 
04 Til bókasafna í heimavistarskólum og opinber- 

um stofnunum .......00000000 0... 200 
05 Til húsabóta .........200000 00... 721 
06 Til Rithöfundasjóðs Íslands ...........0...0.. 455 
07 Til styrktar bókasöfnum og lesstofum skv. 

ákvörðun menntamálaráðuneytisins ........... 104. 

Gjöld samtals .......0020.0 000. 7886 

982 Listir, framlög: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........02000.0... 639 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga .......020000 000... 325 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 22 268 

Gjöld samtals ........00000 000. 

25 296 

7331 

4 400 

1500 

7886 

23 232
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Viðfangsefni: 

02 "Tónlistarskólar ........0..000000 00. 
03 Barnamúsikskólinn í Reykjavík .............. 
04 Til tónlistarstarfsemi .................0....... 
07 Styrkur til lúðrasveita samkvæmt ákvörðun 

menntamálaráðuneytisins ..................... 
08 Leiklistarstarfsemi ....%.....0.0... 
09 Listmálarahús, byggingarfé ................... 
10 Styrkurtil listkynninga innanlands og utan 

skv. ákvörðun menntamálaráðuneytisins ...... 
11 Til að taka heimildarkvikmyndir um merka Ís- 

lendinga ........0.........0. 00 
12 Til listasafna „..........00.00 000 0nn 
Í3 Listkynning í skólum og námskeið í listiðnaði .. 
15 Til byggingar sýningarskála á Miklatúni eftir 

ákvörðun menntamálaráðuneytisins ........... 
16 Til Bandalags íslenzkra listamanna til að standa 

straum af myndlistarsýningum utanlands og 
ÍNNAN ........0200 0. 

17 Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun Al- 
þingisi) ............... 

18 Starfslaun listamanna, úthlutað af nefnd, sem 
menntamálaráðuneytið skipar ................ 

19 Listamannalaun, úthlutað af nefnd, sem Alþingi 
kýs, skv. 1. nr. 29/1967 ............00000 0. 

Gjöld samtals .........0.00.002 00 

983 Ýmis vísindaleg starfsemi: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ............0.0000 0. 

Viðfangsefni: 

03  Vísinda- og fræðimenn ...................... 
04 Surtseyjarfélagið ...........0... 00... 
05 Til dr. Sigurðar Jónssonar til rannsókna á 

þörungum ..............00. 0000 
06 Jöklarannsóknir og mælingar ................ 
07 Norræn rannsóknastofnun í fræðilegum atóm- 

vísindum .............020.000 0. 

984 Norræn samvinna: 

0 90) Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........0....0 0. 

Viðfangsefni: 

02 Norrænt samstarf ...........00.. 
03 Til Norræna félagsins .........0.00000........ 
04 Til rekstrar Norræna hússins í Reykjavík .... 

28. desember 1970. 

ð 652 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 5. 

Þús. kr. 

1553 

3 652



28. desember 1970. 517 

985 

986 

987 

999 

06 Til Menningarsjóðs Norðurlanda .............. 
07 "Til norrænu tölfræðistofnunarinnar .......... 

08 Til norræna læknakennslusambandsins ....... 

09 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norður- 
löndum, sbr. l. nr. 28/1987 20.00.0000... 

51 Framlag til Norræna hússins í Reykjavík .... 

Gjöld samtals .....0...000000 00 

Félagsheimilasjóður: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......002200.. 00. 

Íþróttamál: 
0 10 Laun ........2.0000. sn 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga .........2.0200 00... 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........2.00.00 00. 

Viðfangsefni: 

02 Íþróttasamband Íslands ........200.0.0000000. 
03 Íþróttasjóður ........20.0000. 00. nr 
04 Ferðakennsla í íþróttum ......00.0000.0.0..0... 
05 Til Skíðaskólans í Kerlingarfjöllum .......... 
06 Til útgáfu handbóka um skólaíþróttir ........ 

Gjöld samtals .........0.00 0000. 

Endurbætur á Viðeyjarstofu: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .......0%0000 

Ýmislegt 

0 10 Laun ......0.20000 0. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........0..0.000.0 0... 

0 27 Viðhald ..........0000s0 ess 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.00000.. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0020 00... 

Viðfangsefni: 

02 Matthíasarsafnið, Akureyri .......0000.000.0... 
03 Minningarlundir og skrúðgarðar .............. 
07 Náttúrugripasafn Akureyrar ......0.00000000.. 
08 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .............. 
09 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja .........0.... 
10 Til Reykholtsstaðar ......0..02000000 00... 
11 Sædýrasafnið, Hafnarfirði ...........2.00..0... 
12 Til umbóta við Geysi í Haukadal .............. 
13 Iceland Review ......000000. 0000 

Þús. kr. 

587 

20 

60 

85 
1500 

3 652 

15 000 

257 

5 000 
6 051 

5916 
5000 

257 
100 
35 

11 308 

1500 

609 
27 
78 

250 

13 636 

40 
150 
76 
75 

75 
250 
250 
78 
80 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

15 000 

11 308 

1500 

14 599
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öl8 

Lögberg— Heimskringla ....................... 
Tímaritið Veðrið .............00.. 0. 
Til Bandalags ísl. leikfélaga, 1. nr. 15/1965 .... 

Til Bandalags ísl. listamanna ................ 
Til Leikfélags Reykjavíkur, 1. nr. 15/1965 .... 

Til Rithöfundasambands Íslands .............. 
Til Hins íslenzka náttúrufræðifélags .......... 
Til Íslenzka stærðfræðifélagsins ............... 
Málnefnd, nyyrðasöfnun o. fl. ................ 
Til Stjórnunarfélags Íslands vegna fræðslustarf- 
SEMI ......0..000n0n rr 
Vísindarannsóknir „....,........0.0.00000000.... 
Til Frjálsíþróttasambands Íslands ............ 
Til Taflfélags Reykjavíkur .................. 
Til Skáksambands Íslands .................... 
Styrkur vegna alþjóðaskákmóta .............. 
Til Svifflugfélags Íslands .................... 
Bandalag ísl. farfugla ....................0... 
Bandalag ísl. skáta, hjálparsveitir ............ 
Bandalag ísl. skáta, styrkur .................. 
Barnavinafélagið Sumargjöf .................. 
Til blindrastarfsemi ............0.0.0...00.. 
Til Blindravinafél. Ísl. v. rekstrar blindraskóla 
Dagkeimili, byggingastyrkir!) ................. 
Dýraverndunarfélag Íslands .................. 
Efling menningarsambands við V-Íslendinga .. 

Fuglaverndarfélag Íslands ..................... 
Herferð gegn hungri ........................ 
Til Íslendingafélagsins í Kaupmannahöfn .... 
Til Kvenfélagasambands Íslands til húsmæðra- 
fræðslu, heimilisiðnaðar, garðyrkju ........... 
Til Kvenfélagasambands Íslands til greiðslu á 
launum ráðunautar ............0..0...0.0....... 
Kvenréttindafélag Íslands .................... 
Menningarsjóður Blaðamannafélags Íslands .... 
Til Sambands ísl. barnakennara til menningar- 
og félagsstarfsemi ......................... 
Til Sambands norðlenzkra kvenna ............ 
Styrkur til starfsemi KFUM í Vatnaskógi .... 
Sumardvalarheimili, dagheimili og vistheimili 
fyrir börn úr bæjum og kauptúnum .......... 
Ungmennafélag Íslands, skógrækt í Þrastaskógi 
Ungmennafélag Íslands, styrkur .............. 
Til Ungmennafélags Íslands til starfsíþrótta .. 
Til Zontaklúbbs Akureyrar vegna kaupa á 
Nonnahúsi ..............0.2000000 
Til Þjóðdansafélagsins ...........0...0...... 
Æskulýðsnefnd A-Húnavatnssýslu ............ 
Æskulýðsnefnd Mýra- og Borgarfjarðarsýslu .. 
Æskulýðsnefnd Eyjafjarðar .................. 
Æskulýðssamband Íslands .................... 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 6 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

174 
20 

350 
75 

500 
50 

75 
50 

175 

þa
 

100 
338 
50 
50 

320 
100 

Þús. kr.



  

28. desember 1970. öl9 Nr. 108. 

Þús. kr. Þús. kr. 

Barnaheimilið Lyngás, tvenn kennaralaun .... 382 
Námskeið fyrir blaðamenn ..........00.000... 100 
Til Northern Scholars Committee ............ 32 
Styrkur til Hlíðardalsskóla .................. 350 
Til leiðbeininga um starfsfræðslu utan Reykja- 
Vikur .......0... 0000 100 
Hreindýraeftirlit „......0...0.00.000. 0... 123 
Polyfonkórinn vegna utanferðar .............. 150 
Vettvangsskóli á Akureyri ........0000000.. 3ð 
Til íslenzks dýrasafns, enda verði sett stofnskrá 

um safnið, staðfest af menntamálaráðuneytinu .. 109 
Til Blindravinafélags Íslands vegna ferða um 
landið ........0.. 0 100 
Til félagsstarfsemi American Field Service .... 50 
Til Landssambands íslenzkra menntaskólanema 50 

Til Samtaka íslenzkra kennaranema ........... 30 
Til Hagsmunasamtaka einstæðra foreldra ...... 50 
Kvennaheimilið Hallveigarstaðir ............... 200 
Til Sambands norðlenzkra kvenna til námskeiðs 
i heimilisgarðrækt ..............000.. 200... 25 

Til Íslendingafélagsins í Osló ......0.0.....0... 50 
Til viðhalds gamla rjómabúsins á Baugsstöðum . 50 
Til norræns safnmannafundar á Íslandi 1971 .. 200 
Til safnahússins á Sauðárkróki ................ 250 
Til málfundafélagsins Magna í Hafnarfirði í til- 
efni 50 ára afmælis .......0.020000 0. 0... 200 
Til minnismerkis um Jón Eiríksson konferenzráð 35 
Til minnisvarða um Guðmund góða ............ 35 

Til minnisvarða um Ara fróða .........00..... 30 

Til þátttöku í Ólympíuleikunum 1972 .......... 250 

Til Frjálsíþróttasambands Íslands vegna Evrópu- 

meistaramóts ......220.0000 0. 75 

Til Styrktarsjóðs nemenda Stýrimannaskólans Í 

Reykjavík ........0000000 engan 300 

Til safnahbúss á Húsavík .........0.000000.000. 250 

Gjöld samtals .....000000. 00. 14 599 

Samtals 2018 677 

A 65
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101 

102 

201 

301 

1 03 Utanríkisráðuneytið 

Utanríkisráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 
0 10 Laun ........... 00 6 977 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 11 014 
0 27 Viðhald ..........0.0...0020000 0 200 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 100 

Gjöld samtals ..........0000000 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .............00.. 00 12 077 
02 Kostnaður vegna samninga við erlend ríki á 

vegum utanríkisráðuneytisins ................. 750 
03 Kostnaður vegna þátttöku í alþjóðaráðstefnum 

á vegum utanríkisráðuneytisins .............. 3500 
04 Til kjörræðismanna ..............0...00.... 450 
05 Til upplýsinga- og kynningarstarfsemi ........ 640 
06 Til kaupa á Iceland Review .............0..... 374 
07 Til kaupa á kvikmyndum fyrir sendiráðin til 

landkynningar ...........0.0.00..00.0 0 500 

Gjöld samtals .........0.0000000 18 291 

Varnarmáladeild: 
0 10 Laun ........0.. 000. 2 682 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.0000... 1777 

Gjöld samtals ..........0.0000.. 0. 

Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli: 

0 10 Laun ..............0.. 23 971 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0....... 4 485 
0 27 Viðhald ..........2....00..0. 00. 1696 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 205 

Gjöld samtals .........0.0000. 0 30 357 
1 00 Tekjur .............0.00 00 704 

Mismunur ............. —— 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........00... 2. 4 177 
02 Tollgæzla á Keflavíkurflugvelli ....,........... 12 991 
03 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli ............ 12 861 
04 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar ...... 928 

Gjöld samtals ...........0.000 0 30 357 

Sendiráðið í Bonn: 

010 Lan 20... 4 201 
0 20 Önnur rekstrargjöld .....0..0. 1 104 
0 27 Viðhald ..........0....00.00 109 

Þús. kr. 

18 291 

4 459 

29 653 

ö 414
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302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

Sendiráðið í Kaupmannahöfn: 

0 10 Laun ..........200.0esessnss rr 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............0000..000.. 
0 27 Viðhald ...............0...0 s.s 
0 70 Vextir ...........20..0. ss 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.0..... 

Gjöld samtals ........00000 0000. 

Sendiráðið í London: 

0 10 Laun ........00002 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.0...0.0... 
0 27 Viðhald .................e see 

Gjöld samtals ........00.0..0 000 

Sendiráðið í Moskvu: 

010 Laun ........00.00000000nenrr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............2000.00..... 
0 27 Viðhald .............2..e.n sens 

Gjöld samtals ........020.0000 0... 

Sendiráðið í Osló: 

010 Laun ........0000.0 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00..0.. 0... 
0 27 Viðhald ...........0...0 0... 
0 70 Vextir ..........2..0200.0 00 

Gjöld samtals ........002000 00... 
3 00 TLánahreyfingar út ........0.0...0000 0000... 

Sendiráðið í París: 

010 Laun ........0..0.00. 0. nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ..........00..00 0. sn 

Gjöld samtals .......200%00 000... 

Sendiráðið í Stokkhólmi: 

010 Laun ........0.0.00.00 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............2.00......... 
0 27 Viðhald ...............20.. 0 en 
0 70 Vextir ..........0.000000. ne 

Gjöld samtals .........0..02.00.0. 0... 
3 00 Lánahreyfingar út ........00.0000 0000... 

Sendiráðið í Washington: 

0 10 Laun ........00200 0000. s0 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0...0..00.. 
0 27 Viðhald .............0.00. 0. sn 
0 70 Vextir ...........00000.. rn 

Gjöld samtals .....0.00%000 02 
1 00 Tekjur ........2.200. sn 

Mismunur .......020200 000. en - 
3 00 Lánahreyfingar út .........0000000 000... 0... 

  

  

Nr. 108. 

Þús. kr. 

61lid 

6213 

7 241 

6 882 

5195 

7182
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309 

3l1 

401 

Sendinefnd Íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrif- 

stofa Íslands í New York: 

0 10 Laun ........000%2 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........00..000.. 
0 27 Viðhald ...............00. 00. 
0 70 Vextir ................ 0. 

Gjöld samtals ............0... 020 
3 00 Lánahreyfingar út ............0..0000. 0. 0. 

Sendinefnd Íslands hjá NATO og sendiráð Íslands í 

Brussels: 

010 Laun .........022.00 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld 02.00.0000... 
0 27 Viðhald ...............0. 0. 

Gjöld samtals .........00.00. 000. 

Fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf: 
0 10 
0 20 

Laun „0... 
Önnur rekstrargjöld ............0.000000.... 
Gjöld samtals .........20..000 0 

Alþjóðastofnanir: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ........0.00.. 0. 

Viðfangsefni: 

02 Tillag til Sameinuðu þjóðanna (United Nations, 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

19 

11 

UN) 2000 
Tillag til varnarliðs Sameinuðu þjóðanna (UNEF, 
UNFIGYP) .....00%. 000. 
Tillag til tækniaðstoðar Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Development Programme, UNDP) 
Tillag til Alþjóðabarnahjálparsjóðsins (United 
Nations International  Ghildrens Emergency 
Fund, UNICEF) 200... 
Tillag vegna flóttamannaaðstoðar Sameinuðu 
þjóðanna (United Nations High Commission for 

Refugees, UNHOR) #.........0..0000 0. 
Tillag til flóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóð- 
anna við Palestínu flóttamenn (United Nations 
Relief and Works Agency for Palestine in the 
Near East, UNRWA) ........0..0000 0 
Tillag til Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO) .... 
Tillag til eftirlitsnefndar með gin- og klaufaveiki 
á vegum FAO (European Commission for the 
Control of Foot and Mouth Disease, FAO) .... 

Tillag til Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar 
(International Atomic Energy Agency, ÍAFA) .. 
Tillag til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 
(International Labour Organization, ILO) 

28. desember 1970. 

1838 

ö2 139 

Þús. kr. 

8375 

6 425 

4 438 

32 139
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19 "Tillag til Menningarmálastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, UNESCO) ......... 

13 "Tillag til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 
(World Health Organization) 22.00.0000... 

14 Tillag til Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar 
(World Meteorological Organization) ......... 

15 Tillag til Alþjóðasjómælingastofnunarinnar (In- 
ternational Hydrographic Bureau) ............. 

16 Tillag til Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar 

27 

29 

30 

33 
34 

(Intergovernmental Maritime Consultative Org- 
anization, IMCO) .......00000 0 

Tillag til alþjóðahafrannsókna ..........0200... 
Tillag til Alþjóðahvalveiðiráðsins (International 
Whaling Commission) .......00000. 0... 
Tillag til Alþjóðahveitiráðsins (International 
Wheat Couneil) .......2.2.2020 0... 
Alþjóðalandfræðisambandið ...........0...20... 
Tillag til Alþjóðagerðardómsins í Haag (Cour 
Permanente d'Arbitrage) .......0.00000..0 0... 

Tillag vegna Parísarsamþykktarinnar um vernd 
á sviði iðnaðar (International (Paris) Union for 

the Protection of Industrial Property) ........ 
Tillag til alþjóðanefndar Rauðakrossins (Comité 
International de la Croix-Rouge) ........0.0... 
Tillag til GATT (General Agreement on Tariff 
and Trade) .......0.2022.000 0. 
Tillag til Alþjóðastofnunar til útgáfu tollalaga 
(Bureau International pour la Publication des 
Tarifs Donaniers) .......0.000000 00... 

Tillag til Tollasamvinnuráðsins .............. 
Tillag til Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
(Organization for Economic Cooperation and 
Development, OECD) .....0000 0 

Tillag til Evrópuráðsins (Council of Europe) .. 
Tillag til Atlantshafsbandalagsins (North Atlan- 
tic Treaty Organization, NATO) .............. 
Þingmannasamband NATO (North Atlantic As- 
sembly) ......0000002 0000 
Tillag til Fríverzlunarsamtaka Evrópu ...... 

Til Flóttamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna .. 
Tillag til Eftirlitsnefndar Sameinuðu þjóðanna 
með alþjóðasamningi um afnám kynþáttamis- 
réttis .........0000 00 

Þús. kr. 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

  

Samtals 153 393



Nr. 108. 594 

101 

171 

172 

201 

1 04 Landbúnaðarráðuneytið. 

Landbúnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ..........0..0. 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0....... 

Gjöld samtals ............. 0. 

Jarðeignir ríkisins, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals .........0.000. 0. 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ..........0 0. 

Búnaðarfélag Íslands: 
0 10 Laun .........2... 2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 

1 00 Tekjur 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn 
02 Jarðrækt ...............0.0.0. 0 
03 Garðyrkjumál 
04 Fóðurrækt ..........0..0..00... 
05 Verkfæraráðunautur 
06 Nautgriparækt 
08 Sauðfjárrækt 
09 Hrossarækt ................. 
10 Alifugla- og svínarækt ....................... 
Il Bygginga- og bútækni ........................ 
12 Forðagægla ..............0.0...0. 
13 Búnaðarhagfræðiráðunautur 
14 Freyr ........ 
15 Ráðningastofa landbúnaðarins 
16 Búnaðarfræðsla „...............0.0.0000000..... 
17 Til búnaðarsambanda .............0..00.00..... 
18 Til landbúnaðarsýningar 
Í9 Húsbyggingarsjóður ..............00.0.000.... 
20  Búnaðarþing og endurskoðun ................ 
21 Til byggingar djúpfrystistöðvar 
22  Búreikningaskrifstofa 

Gjöld samtals LR 

28. desember 1970. 

4 900 

6 000 

  

w 

Þús. kr. 

4 302 

4 900 

6 000 

25 381
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205 Veiðistjóri: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........00200.0 es 327 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.00..0000.0 0... 380 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ........00.0000 000. 3 453 

Gjöld samtals ........00000 0000 4 160 

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins: 

0 10 Laun .......200200 ne rðr 11 082 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........00000.000.00.. 9384 
0 27 Viðhald ..........00.0.0 0 sn 480 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..00.0.. 850 
0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.0.0.0 0000... ö 774 

Gjöld samtals ........20000 0... 27 570 
1 00 Tekjur ...........00 000. 916 

Mismunur .........200000 00... ——— — 26 654 
3 00 TLánahreyfingar út ........0.00000 0000... 290 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........00000 0000... 3917 
02 Útgáfukostnaður ..........22000 000... 0... 600 
03 Búfjárræktardeild ...........0.000.0000 0... ...... 3847 
04 Jarðræktardeild ............0.2020000. 0. 0... 8 755 
05 Fóðureftirlit ............0..00.000.00 0. 0... 857 
06 Bútæknideild ...........0.020000 0000... 1696 
07 Tölfræðilegir útreikningar .................... 824 
08 Til kalrannsókna ........000000 0000... 1000 
09 Tilraunabúið Hesti ...........000.000 00... 0... 1315 
10 Tilraunastöðin Akureyri .......0.020.0000. 00... 1025 
11 Tilraunastöðin Skriðuklaustri ................ 1450 
12 Tilraunastöðin Reykhólum ..........0.0..0.... 942 
13 Tilraunastöðin Sámsstöðum ..........00.00... 1342 

Gjöld samtals ........00..0.00 0. 27 570 

231 Skógrækt ríkisins: 

010 Laun ........0000000 00 se 12 260 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0020.0 0... 3400 
0 27 Viðhald ...............0. 0. 1520 
0 70 Vextir ........2000.00 00. 125 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 2600 
0 90) Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 3050 

Gjöld samtals .........0002.0 0. 22 955 

100 Tekjur .........200020 000. 4 500 
Mismunur .........20200 00... — 18 455 

3 00 Lánahreyfingar út ..........000.00 0000... 370 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............000.0 0. 2130 
02 Skógarvargla ........0..200000 0000... 2961 

03 Skóggræðsla ..........02000000 0 ner 6970
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235 

242 

243 

244 

246 

04  Gróðrarstöðvar 
05 Skjólbelti ...........0.00.0 0000 
06 Skóggræðsla fyrir einstaklinga 
07 Tilraunir að Mógilsá 
08 Ýmis kostnaður ..........0.00.. 
09 Til Skógræktarfélags Íslands 
10 Til framkvæmda í Fljótsdal 
11 Dánarbætur 

NN 

Gjöld samtals 

Landgræðsla: 

0 10 Laun ........2.0.2..0 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0.00.00..... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .......0..0. 

Landnám ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega 
Gjöld samtals 

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. 

Gjöld samtals 

Mat á landbúnaðarafurðum: 

0 10 Lam ..........0.00.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 

Gjöld samtals ..............0.. 

Sauðfjárveikivarnir: 

0 10 Laun .........00.0000. 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ..........0.0.00.000 000. 
0 90 VYfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ...........00.. 

Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða: 

0 10 Laun ............... 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0..0...0....... 

Gjöld samtals .......0.2.0.02. 0 

0 10 Laun .........200.000. 000 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

4 456 
200 
300 

1602 
1786 

1750 
500 
300 

22 955 

2452 
2 000 

14 190 

29 625 

9500 
2400 

17 726 

29 625 

342 
298 

6 976 
1215 
1650 

1000 

587 
281 

1822 
1776 

Þús. kr. 

18 642 

29 625 

640 

10 841 

818
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247 

271 

272 

286 

90 Vfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........2.0.0.000.. 
94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ........00000 000 

Embætti yfirdýralæknis: 

f
n
 

10 Laun ........0000000 0000 
20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000. 0000... 
80  Gjaldfærður stofnkostnaður 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga, heimila og samtaka 

Gjöld samtals 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0.00 00... 
02 Héraðsdýralæknar „........0.0200000 00.00.0000... 
03 Styrkur til einstaklinga vegna dýralækninga .. 
04 Til júgurbólgurannsókna 
05 Vegna búfjársjúkdóma 
06 Námsstyrkir ..........0.00002 000... 

07 Bygging dýralæknabústaða 

Gjöld samtals 

Landgræðslusjóður, framlag: 

0 
0 

90  Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ............00.0.00... 
Gjöld samtals ........000 0000 

Vélasjóður, framlag: 

0 

0 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.0.0...0.00... 
Gjöld samtals 

Landbúnaður, framlög: 

0 
0 
0 

10 Laun ........000000 0000 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .......000...00.. 

Gjöld samtals .......00200000 000. 

Viðfangsefni: 

03 Fyrirhleðslurð) .........0.000000 0... 00... 
04 Landþurrkun?) .......02000000 00... 

05 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 ...... 
06 Stofnlánadeild landbúnaðarins ................ 
07 Jarðræktarframlög .........0.0000 0. 0... 
08 Til framræslu ..........20000 0... 
09 Jarðræktar- og húsagerðarsambykktir ......... 
12 Mjólkurbú og smjörsamlög ..........00..00.... 
13 Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir ...... 
14 Til búfjárræktar skv. lögum nr. 21/1965 ...... 
15 Til nautgriparæktarsambanda ...............- 
16 Fiskræktarsjóður ........0.00000000. 0000... 
17 Aðstoð við bændur .........020000 00.00.0000... . 

Þús. kr. 

4 940 

800 

6501 
1671 
2 650 

200 

471 
6 324 

110 
386 
875 
200 

2650 

11 022 

4 602 

1 060 

10 629 

453 386 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

9338 

11 022 

4 602 

1 060 

464 015 

  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 7. 
2) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 8. 

A 66
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18 
19 

Veðdeild Búnaðarbankans .................... 
Til súgþurrkunar ...............0....00000.0. 

Gjöld samtals ................. 0. 

299 Ýmis starfsemi á sviði landbúnaðarmála: 

501 

502 

503 

0 90 
0 93 
0 94 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals ...........0.0.00.. 00 

Viðfangsefni: 

02 
03 
04 
05 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

Til Garðyrkjufélags Íslands .................. 
Til Norræna búfræðifélagsins ................ 
Til Landssambands ísl. hestamannafélaga .... 
Til Landssambands ísl. hestamannafélaga til 
leiðbeininga um hestamennsku ................ 
Til Félags áhugamanna um fiskrækt .......... 
Til gróðurverndar í Búðahrauni .............. 
Til Hrossaræktarbúsins að Kirkjubæ .......... 
Efnarannsóknastofa Norðurlands ............. 
Til rannsóknastöðvarinnar Kötlu, Víkurbakka .. 
Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands .... 
Til norræns dýralæknamóts .................. 
Félagssamtökin Landvernd .................... 

Gjöld samtals .............00.00 00 

Bændaskólinn á Hvanneyri: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun .......0..0.000 0 
Önnur rekstrargjöld ......................... 
Viðhald ...........0....0 0. 

Gjöld samtals .........0.....000 000 
Tekjur 2... 

Bændaskólinn á Hólum: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

1 00 

Lan... 

Viðhald .........0. 
Vextir ..............0 

Gjöld samtals ............0.0.0. 0 
Tekjtir ........... 

Garðyrkjuskólinn á Reykjum: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld ........................ 
Viðhald .............. 0 
Vextir Ll... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 
Gjöld samtals .............. 

28. desember 1970. 
Þús. kr. 

  

    

Þús. kr. 

1222 

12 657 

6 590 

7132 
  

Samtals 668 056



28. desember 1970. 529 

101 

201 

202 

1 05 Sjávarútvegsráðuneytið. 

Sjávarútvegsráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

0 10 Laun ........0.0.sessss ss 5781 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........2.0..000.00000.. 1 763 
Gjöld samtals .........0002.0 0. 

Fiskifélag Íslands: 

  

0 10 Laun ......000000000 0000 8469 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..000000.0.. 4 285 
0 27 Viðhald ..........0....0.0 nes 250 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 100 

Gjöld samtals ........00%0000 0. 13 104 
1 00 Tekjur ..........00000 000 1650 

Mismunur ..........2.002 0000. —.— 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0000 00. nn sn 8 907 
02 Reikningaskrifstofa sjávarútvegsins .......... 1271 
03 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitar- 

tækja .......200.00 0000. 1947 
04 Aflaskyrslur, söfnun og úrvinnsla ............ 979 

Gjöld samtals .........000000.0 nn 13 104 

Hafrannsóknastofnun: 

010 Laun ........020000.000s ss 32 881 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0...0.0.00.. 32 661 
0 27 Viðhald ..........0..0.00.0 000... 4 044. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 3105 

Gjöld samtals .........0000 0000 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........00000 0000 nn 3 766 
02 Fiskadeild ............0202000 00... 10 204 
03 Svif- og botndýradeild ..............0.0.0.0.0.. 4.099 
04  Sjórannsóknadeild .............0.200..........00. 3391 

05 Sameiginlegur kostnaður vegna veiðarfæra og 
tækja .........200000 00. 5 399 

08 Árni Friðriksson, R/S RE 100 ................ 14 344 
10 Bjarni Sæmundsson .........0.0000.0 000... 21488 
11 Leiguskip ...........000000. 000 eðr 10 000 

Gjöld samtals ........00..00000 0... 72691 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

ð 544 

11 454 

72 691



Nr. 108. öðl0 

203 

2il 

212 

221 

271 

272 

273 

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins: 

0 10 Laun FI 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............000..00.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00... 

Gjöld samtals .........0000 0. 

1 00 Tekjur ............. 0 
Mismunur ..........0... 0. - 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ............0.. 
02 Efnagreiningasalur ................0..000...0... 
03 Gerlarannsóknir ............0.0.00.00 00 

Gjöld samtals ...........00. 000 

Fiskmat ríkisins: 

010 Laun ............0.0 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................0...... 
0 27 Viðhald ............00.00 02. 

Gjöld samtals ........0.00.0 

Síldarmat ríkisins: 

010 Laun ............020. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0..00.0.0..... 
0 27 Viðhald ...........2..00.000 0 

Gjöld samtals ...........0.0. 00. 

1 00 Tekjur .............00.0 0000 
Mismunur ............0... 0. 

Verðlagsráð sjávarútvegsins: 

010 Laun ........00..0.0 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0......... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals .........0.0000 0 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ...........00 2 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegs: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ...........000. 

Byggingarsjóður síldarleitarskips: 

0 90, Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ..........0.02.0 0. 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

8475 

5540 

27 240 

5 000 

11570 

Þús. kr. 

12 165 

22 189 

2 869 

2333 

27 240 

5 000 

11 570



28. desember 1970. 581 

274 

299 

901 

Aflatryggingarsjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...........0.00..0.0... 

Gjöld samtals ........0000000 00. 

Viðfangsefni: 

02 Aflatryggingarsjóður, lög nr. 77/1962 ......... 

03 Stofnfé alm. deildar togaraflotans ............. 

Gjöld samtals .......020000 0. 

Ýmislegt á sviði sjávarútvegs: 
0 10 Laun .......000000 rs 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........020000 0... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .......00000.... 
0 94 TI einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0200 00. 

Viðfangsefni: 

02 Starfsfræðsla sjávarútvegsins ...........0000.. 
03 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum .............. 
05 Til fiskræktar Í sjó .....0.200000 0. 0... 
06 Vegna skólabáts, gegn % kostnaðar annars 

staðar að .........000000 000... 
07 Fiskveiðasjóður, framlag .........00000.0000... 
08 Tækniaðstoð til umbóta á hollustuháttum í fisk- 

iðnaði .........2.0000 00 
09 Eftirlit með rækjuveiði ........00.0. 0... 

Gjöld samtals „00.02.2200. 

Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna: 

0 10 Laun ......2.200 ss 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000..000... 
0 27 Viðhald ..........0....0.0 ns 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00000%... 

Gjöld samtals .......0000 000. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0.000. 000 
02 Ræsting, hiti og rafmagn .........00.00000.... 
03 Húsnæði ..........20200 0... 
04 Verkstæði .........0.000 0. 

Gjöld samtals ........20002 0... 

Þús. kr. 

31 969 

29 469 
2500 

31 969 

22 
731 

35 300 
600 

sl 
22 

300 

600 
35 000 

500 
150 

36 653 

ö 291 
4 550 
1109 

150 

3 197 
6 587 
1000 
307 

11 091 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

31 969 

36 653 

11 091 

  

Samtals 252 758



Nr. 108. 

101 

102 

103 

201 

202 

Gt
 

)
 

io
 

1 06  Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 
0 10 Laun ........0.0.0. 00 6 194 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 3486 
0 27 Viðhald ...............00... 100 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 100 

Gjöld samtals .........0.00000000 0 9 830 
100 Tekjur ..........0..0.000 00. 400 

Mismunur .............000 0000 — 

Stjórnartíðindi: 

0 10 Laun ........00..0 000 332 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 2360 
0 27 Viðhald ...........000.00. 45 

Gjöld samtals .........000..0. 0 2737 
1 00 Tekjur ........00.0000 00 160 

Mismunur .........00.00000. 00 -—--—- 

Alþingiskosningar 1971: 

0 10 Laun „2... 1839 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 1000 

Gjöld samtals ..........0.0.0000. 0 

Hæstiréttur: 

0 10 Laun 2... 2323 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 2969 
0 27 Viðhald ............000000 000. 135 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 95 

Gjöld samtals „..........0. 00. 5 522 
1 00 Tekjur .............20 000 400 

Mismunur ............. 0. —-— 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..........00..0 0. 2631 
02 Útgáfa hæstaréttardóma ...............0..... 2971 
03 Ljósprentun hæstaréttardóma ................ 270 
04 Vegna 50 ára afmælis Hæstaréttar ............ 350 

Gjöld samtals .........0.0....0000 5 522 

Saksóknari ríkisins: 

0 10 Laun ..............000 2 4 578 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 1 430 
027 Viðhald ........0.000 000 50 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 50 

Gjöld samtals ..........20.000000 0... 

28. desember 1979. 

Þús. kr. 

9430 

2577 

2 839 

5 122 

6 108



28. desember 1970. öðð 

203 Borgardómaraembætti: 

204 

205 

211 

212 

0 10 Laun .........000.0.0 ne ses 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0...... 
0 27 Viðhald ..........00..00 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .......0.00000 00 

Borgarfógetaembætti: 

0 10 Laun ........202.00000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .......0.00000 000... 

Sakadómaraembætti: 

0 10 Laun ........00..2.000. 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 27 Viðhald .........20.0.000. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .........00 000 

Lögreglustjórinn í Reykjavík: 

010 Laun ........000000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
027 Viðhald ..........000.0.00 000. 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ..........200 00. 
1 00 Tekjur .........0000 00. 

Mismunur .........0000 00. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ......2..00 000 
02 Útlendingaeftirlit „.................... 
03 Lögregluskóli .........0.0000000. 0... 

Gjöld samtals ........0.%00 00. 

Bygging lögreglustöðvar í Reykjavík: 

0 70 Vextir ........... 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ........0.00. 000 

3 00 Tánahreyfingar út .......0..0.000.0.... 

Embætti sýslumanna og bæjarfógeta: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .........0000 0. 

Bæjarfógetinn, Akranesi: 

010 Laum ...00.00 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .........0200 000... 

2971 
3150 

5 434 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

9974 

10 297 

13 776 

10 578 

6121 

3 560 

2942



Nr. 108. 534 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

221 

Sýslumaðurinn, Borgarnesi: 

010 Laun .........2002%. 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ............20000. 000... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........000.00 00. 

Sýslumaðurinn, Stykkishólmi: 

010 Laun ........20000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........2.2.2.00 0... 

Gjöld samtals ...........00000 0 

Sýslumaðurinn, Búðardal: 

010 Laun ........0200000. 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
027 Viðhald ..........02.00. 0. 
0 80)  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........020. 00... 

Sýslumaðurinn, Patreksfirði: 

010 Laun „2... 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........20..0 0. 

Lögreglustjórinn, Bolungarvík: 

0 10 Laun ........2.002 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........02...00. 0. 

Gjöld samtals .........0220 0. 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Ísafirði: 

0 10 Laun .....0.0.00000 0020 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........0.0000002. 02 .n 

Gjöld samtals ..........0..0000.. 00. 

Sýslumaðurinn, Hólmavík: 

0 10 Laun ........00...200 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .........20000.0.. nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ..........0200000. 00... 

Sýslumaðurinn, Blönduósi: 

010 Laun ......200002000 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ..........02..000. 00... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

1819 
797 

40 
45 

2 098 
831 
50 

802 
212 
10 
50 

1474 
419 
595 

848 
259 
70 

3119 
660 
250 

814 
289 
60 
45 

1 493 
527 
80 

Þús. kr. 

2 701 

2979 

1164 

2 488 

1177 

4 029 

1208 

2100



28. desember 1970. 535 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Sauðárkróki: 

0 10 Laun ......0000000 00 nennt 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0... 

Gjöld samtals ........020000 000. 

Bæjarfógetinn, Siglufirði: 

0 10 Laun ........0.0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.0..0... 
0 27 Viðhald ...........2.0...0 0 ee. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals ........00000. 00. 

Bæjarfógetinn, Ólafsfirði: 

0 10 Laun ........20000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.....0... 
0 27 Viðhald ..........0.0.0000. 000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .........0%0 0... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Akureyri: 

0 10 Laun ........0.0000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ..........00...000 ne 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .......002000 0... 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Húsavík: 

0 10 Laun ........00.0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00....0... 
0 27 Viðhald ..........000.00.00 nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .......000000 00 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Seyðisfirði: 

010 Laun .......0000 0000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00.0...... 
0 27 Viðhald ..........0.0..00 00 nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .......0.0000 00... 

Bæjarfógetinn, Neskaupstað: 

0 10 Laun .........0.00000 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............000.... 
0 27 Viðhald ...........00..0.0.00 000 

Gjöld samtals ........0020000 00... 

Sýslumaðurinn, Eskifirði: 

0 10 Laun ........00000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 

Gjöld samtals ..........00.00 0... 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

2476 

1213 

8612 

2516 

3 077 

1520 

29í0 
A 67



Nr. 108. 536 

231 Sýslumaðurinn, Vík í Mýrdal: 

0 10 Laun ....200020000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................0........ 
0 27 Viðhald ..............0..n. ess ns 

Gjóld samtals .........00.0.2000 000. 

233 

234 

235 

236 

237 

241 

Sýslumaðurinn, Hvolsvelli: 

0 10 Laun ........0.0000.00. sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............000...00.0... 
0 27 Viðhald ................ es .n ss 

Gjöld samtals ..........20000 00 

0 10 Laun .........0.0.000 sense 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00. 0000... 
0 27 Viðhald ..........0.....0.. s.n 

Gjöld samtals .........0.00.0 00. 

Sýslumaðurinn, Selfossi: 

010 Laun ........0.0.00.00 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00..0..... 
0 27 Viðhald .........20.0.0.0.0. ss 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............2... 

Gjöld samtals ........0.00.0.00 00. 

Bæjarfógetinn, Keflavík: 

0 10 Laun ..........20200. 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0..000..000... 
0 27 Viðhald ..........022..00.0 000 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000..... 

Gjöld samtals ........20000000 2000 

Sýslumaður og bæjarfógeti, Hafnarfirði: 

0 10 Laun ..........0.0000 00 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ..........00.0.0 s.n 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........20.0.0 0 

Bæjarfógetinn, Kópavogi: 

0 10 Laun .........0..0.2..0.. 0. sess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.0.0.000.... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður „...........0...... 

Gjöld samtals ..........2..00 0000 

Hegningarhúsið í Reykjavík: 

010 Laun ............000.0.n 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0..0............ 
0 27 Viðhald ...............00. 00... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ........0..200 0 
100 Tekjur ..........00022 0000. 

Mismunur .........0020 000... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

1439 

3 309 
706 
35 

260 

8 792 
3625 

60 
100 

4 534 
1373 

90 

3 722 
1874 

100 
150 

5 846 
2580 
  

Þús. kr. 

1999 

1995 

4 006 

3 670 

4 310 

5 997 

3 266



28. desember 1970. 537 

242 

243 

251 

252 

253 

Vinnuhælið á Litla-Hrauni: 

0 10 Laun ............0.. sens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.00000000.. 
0 27 Viðhald ..........0...0.....e eeen 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............00..... 

Gjöld samtals .........000000 000. 
100 Tekjur ........2020000 0000 

Mismunur .........00000. ns. 

Vinnuhælið á Kvíabryggju: 

0 10 Laun ........00.00sees ens 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............2..000.0000... 
0 27 Viðhald ..............0.. 0... 

Gjöld samtals ........20000 000 
100 Tekjur .........000200 00 

Mismunur .........00.2..02 00... 

Landhelgisgæzla: 

0 10 Laun ............0.000 sess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00..0.000.0... 
0 27 Viðhald ..............0..0 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .......0.0....0. 0000... 

Gjöld samtals ..........00000 000 
100 Tekjur ........0000000 0000 

Mismunur ..........0..0 00... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ........0..0200 0... 
02 Ægir ............. 0. 
03 Óðinn .........0..000.. 0. 
04 Þór .........00000 000 
05 Árvakur ..........0200. 00. 
06 Fluggæzla ..........00.200.0 0000. 
07 Landhelgissjóður ...........0..00.00000 000... 
08 Albert ..........0.0.. 0 

Gjöld samtals ........00200 0000. 

Bifreiðaeftirlit: 

0 10 Laun .......000. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0............. 
0 27 Viðhald ............0..0000. nn 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........020000 000... 

Almannavarnir: 

0 10 Laun „02.00.0000. rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0......0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ............000... 

Þús. kr. 

7 352 

3 387 

971 

3060 

14 770 
609 

1833 
1512 

100 

3445 
120 

50 385 
33 248 
14 150 
2000 

15 758 

115 541 
4 000 

13 217 
25 193 
25 023 
12559 
7418 

15 773 
15 758 

600 

115 541 

11 587 
3 253 

315 
5 800 

1382 
600 

2 250 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

14 161 

3 325 

111 641 

20 955



Nr. 108. 538 28. desember 1970. 

254 

255 

261 

262 

281 

0 900 Yfirfærslur: Þús. kr. 
0 92 'Til sveitarfélaga ........0.20000 0000. 1500 

Gjöld samtals ..........2..2000 000. 

Sjómælingar og sjókortagerð: 

0 10 Laun .......20022000 000 3 öðd 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00000....... 2230 
0 27 Viðhald ...........2.2.0.0. 00. 200 

Gjöld samtals ..........0000000 00 6014 
1 00 Tekjur ...........000. 000. es 1800 

Mismunur .........020200 020. ———— 

Umferðarráð: 
0 10 Laun ....0..000000 0000 nr 450 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0.0...00.0.. 45 

Gjöld samtals .........2.0..0 000... 

Öryggiseftirlit: 

010 Laun .........0.00.0 s.s. 3456 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..0....... 1433 
0 27 Viðhald ................00. 0... ne 20 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 180 

Gjöld samtals ..........200200 0. 5 089 
1 00 Tekjur ...........0..0 0000. 5 089 

Löggildingarstofan: 

0 10 Laun ........0..0..0.. ss 2149 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0........ 959 
0 27 Viðhald ..........0200.0 0... 25 

Gjöld samtals ..........0.. 0000. 3133 
100 Tekjur ...........0..0020 000 1595 

Mismunur ...........00 0... —— 

010 Laum ......0.0000000 0000 1 990 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 10 745 

Gjöld samtals ........0..200002. 0 15 735 
100 Tekjur ..........00..0 00. 2 000 

Mismunur ...........00.. 0. — 

Viðfangsefni: 

01 Málskostnaður ...............0.0 0000. 9000 
02 Meðdómsmenn ............0... 00. 2452 
03 Setu- og varadómarar ..............00. 000... 1471 
04 Próf málflytjenda ...........00...00. 00. 159 
05 Siglingadómur .........2..0.000 000. 196 
06 Útgáfa norræns dómasafns .................... 143 
09 Til útgáfu lagasafns .................00.. 00. 2314 

Gjöld samtals .............. IR 15 735 

Þús. kr. 

5 732 

900 

1538 

13 735



28. desember 1970. 539 

282 Löggæzla: 

0 10 Laun .......000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0.000.00 00... 
0 27 Viðhald .........2000000 000. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.0.0... 

0 90 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ........00.000.0 00. 0. 

Gjöld samtals ........20%00 0... 

Viðfangsefni: 

02 Ríkislögregla í Reykjavík .......2..000000.000 0. 
03 Borgarlögregla í Reykjavík ..........02002... 
04 Löggæzla sveitarfélaga ..........0000.00..0.... 
05 Sérstök löggææzla ..........0000000 0... tn... 
06 Héraðslögregla ...........0000.0 0. nn... 
07 Eftirlit á vegum .......0.000000 00. 
08 Ýmis löggæzlukostnaður .........000000.0.... 
09 Hreppstjórar ........0.020000 0. s.n 

Gjöld samtals ........0.20000 0. 

283 Fangamál, ýmis kostnaður: 

010 Laun .......02000000 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........20.0000..00... 
0 27 Viðhald ..........00.0.0 ene nee 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0000.00... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ........2.00000 0000... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals .......0.0000 00... 
100 Tekjur ........00.00000 0000 

Mismunur .......0.0000 0000. 

Viðfangsefni: 

01 Fangaklefar lögreglunnar í Reykjavík ........ 
02 Fangahús utan Reykjavíkur .......00.000.0... 
03 Bygging fangahúsa ...........0.000. 00.00.0000. 
04 Bygging rikisfangelsa og vinnuhæla ........... 
05 Fangahjálp og eftirlit með brotamönnum ...... 
06 Sjúkrakostnaður refsifanga ................... 

Gjöld samtals .......0.00000 0000. 

301 Þjóðkirkjan: 

0 10 Laun .......0.0000200 nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........2..00...00000.00... 
0 27 Viðhald .........0.02.2000 00 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00..... 

0 900 Yfirfærslur: 
0 84 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals 

Þús. kr. 

32 705 
6 029 

28 733 
28 813 
39 682 
1520 
2800 
2828 
1994 

— 6162 
112 532 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

112 532 

4171 

73 370



Nr. 108. 540 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..............0.. 0000 
02 Kirkjuráð................. 0. 
03 Kirkjuþing ..............2...0.0 00. 
04 Alþjóðasamvinna ............0.00.00 0... 
05 Vestur-íslenzkar kirkjur ...................... 
06 Álag vegna afhendingar kirkna ................ 
07 Utanfarir presta ..........00.0...0.0. 0. 
08 Biskups- og prestabókasöfn ................... 
09 Viðbót við eftirlaun presta og ekkna .......... 
10 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar ................ 
11 Æskulýðsstörf .............0.0.0.000 00... 
12 Sumarbúðir ............00...02.0. 00. 
13 Byggingaeftirlit .............................. 
14 Kirkjugarðaeftirlit...,......................... 
15 Prestar og prófastar ..............000000.0..... 
16 Byggingar á prestsseirum .................... 
17 Biskupsbústaður ..........000.....0.... 
18 Kaup á eignum á kirkjujörðum .............. 
Í9 Viðhald embættisbústaða ...............0...... 
20 Útihús á prestssetrum .............0......... 
21 Skálholtsstaður ............0.0.000.00000000 0. 
22 Hallgrímskirkja í Reykjavík .................. 
23 Minningarkapella um Jón Steingrímsson, síðari 

greiðsla ................... 2. 
24 Útgáfustarfsemi .................. 
25 Hið íslenzka biblíufélag ...................... 
26 Til umbóta á kristindómsfræðslu í skólum .... 
27 Til útgáfu rits presta í Hólastifti .............. 
28 Kirkjuvogskirkja í Höfnum ................. 
29 Saurbæjarkirkja .........0.0.000.0.000 0000. 
30 Til Kirkjukórasambands Íslands .............. 

Gjöld samtals ..........0%. 000. 

371 Kirkjubyggingasjóður: 

372 

373 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ..........000 000 

Kirkjugarðasjóður: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .................0.... 
Gjöld samtals ............0000 00. 

Kristnisjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ..........0.0.2 0000 

28. desember 1970. 

3000 

100 

3 365 

Þús. kr. 

3000 

100 

3 365 
  

Samtals 536 426



28. desember 1970. 541 

101 

271 

212 

301 

372 

1 07 Félagsmálaráðuneytið. 

Félagsmálaráðuneytið, aðalskrifstofa: Þús. kr. 

0 10 Laun ........0....0 sn 2888 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........220000... 00... 1 696 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......00000000... 100 

Gjöld samtals .......220000 00. 

Húsnæðismálastofnun ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .......000000000000.. 364 373 

Gjöld samtals .......000000 000. 

Viðfangsefni: 

02 Framlag skv. 1. nr. 30/1970 .....220000000.... 75 000 

03 Heilsuspillandi húsnæði ......000000.0000.00... 18 000 

04 Launaskattur ........0000000 0000... 242 000 

05 Byggingarsjóðsgjald ........0.2..0000 000... 28 173 

06 Laun húsnæðismálastjórnar og framkvæmda- 

stjóra ......0000000 ns 1200 

Gjöld samtals .......000000 000... 364 373 

Byggingasjóður verkamanna: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ........2..0000 000... 63 000 

Gjöld samtals .....2222000. 00. 

Skipulagsstjóri: 

0 10 Laun ........0.000 00. 2629 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........0..0000000. 0... 4 695 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000... 100 

0 900 Yfirfærslur: 

0 92 Til sveitarfélaga ........2000000 0... 4 061 

Gjöld samtals .......000000 0. 

Framlag til Lánasjóðs sveitarfélaga: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í Bhluta .........00.0.0.0.000000. 4 500 

Gjöld samtals .......0020 0000. 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

0 900 VYfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .......0.0000000.0.0.0. 3 000 

Gjöld samtals ........0000. 000. 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

4 684 

364 373 

63 000 

11 485 

4 500 

3 000



Nr. 108. 

951 

971 

972 

973 

974 

981 

542 

399 Sveitarfélög, framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 92 Til sveitarfélaga .............0..% 000... 
Gjöld samtals ............0 00 

Viðfangsefni: 

02 Vatnsveitur, skv. lögum .............0........ 
03 Vatnsveitur, aðrar .............00000. 0... 

05 Egilsstaðakauptún, skv. 1. nr. 58/1957 ........ 

06 Heimilishjálp, skv. 1. nr. 10/1952 .............. 
07 Vinnumiðlun #............00.... 0000. 

Gjöld samtals .........0..0 

Brunamálastofnun ríkisins: 

0 10 Laun ..........00 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................0..... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........%.000 00 
1 00 Tekjur ...........0.. 002. 

Erfðafjársjóður, framlag: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals .........0.00. 00... 

Bjargráðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ..........02....2 00 

Framlag til atvinnujöfnunarsjóðs: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ............0.00 000 

Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ..........02.000 200 

Styrktarsjóður vangefinna: 

0 90, Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í Bhluta ...................... 

Gjöld samtals ..........0%..0 0. 

Vinnumál: 

0 10 Lan 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.000.... 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals EK 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

16 460 

16 460 

1594 
1680 
420 

3 694 
3 694 

11 000 

15 200 

76 800 

2 850 

24 150 

2 486 
650 

3475 

Þús. kr. 

16 460 

11 000 

15 200 

76 800 

2 850 

24 150 

6611
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Viðfangsefni: 
Þús. kr. Þús. kr. 

02 Félagsdómur ........000000. enn 363 

03 Sáttanefndir í vinnudeilum .......0..0.00.0.. 494 

04 Framkvæmd áætlunar um opinberan stuðning 

við samtök vinnumarkaðarins vegna hagræðing- 

arstarfsemi .........2.0000. 00 2279 

06 Orlofsheimili verkalýðssamtakanna ........... 2800 

10 Til Alþýðusambands Íslands ...........0000... 300 

11 Til Iönnemasambands Íslands ...........0..... 125 

12 Til Bandalags starfsmanna ríkis og bæja ..... 200 

13 Til Landssambands verzlunarmanna .......... 50 

Gjöld samtals ......0.2.000 en. 6611 

999 Ýmis framlög: 

0 900 Yfirfærslur: 

  

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 35 565 

Gjöld samtals .......000002 000 35 565 

Viðfangsefni: 

01 Aðstoð við blinda .......0.00.000 00. 0... 1050 

02 Barnaheimilið Sólheimar í Grímsnesi ......... 65 

03 Fávitahælið í Skálatúni ..........00.0000000.0.0.. 65 

04 Félagið Heyrnarhjálp .......0.000000. 00... 110 

05 Geðverndarfélag Íslands ...........00.......... 75 

06 Geðverndarfélagið, byggingarstyrkur .......... 2000 

07 Mæðrastyrksnefndir .........02.000..0 00... 130 

08 Rauði kross Íslands .........00000 0000... 0... 650 

09 S.ÍB.S., læknislaun .....0..00000 0... nn... 827 

10 SÍBS. styrkur ........0000000 00. 500 

11 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra ............ 50 

12 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, byggingar- 

styrkur .......000200 00 nn sr "1500 

13 Slysavarnafélag Íslands ...........00..000.0.. 5 263 

14 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ............. 1900 

15 Styrktarfélag vangefinna .......000..00.0.0.... 100 

16 Styrktarfélag vangefinna, dagheimili .......... 25 

17 Til hjálpar nauðstöddum Íslendingum erlendis . 150 

19 Meðlög samkv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga 500 

20 Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 ........ 8 500 

21 Neytendasamtökin ..........0000000 0000... 125 

22 Orlofssjóður húsmæðra ........000000000..00.. 1000 

23 Rekstrarstyrkur sjómannaheimila ............. 150 

24 Til byggingar sjómannastofa, gegn % annars 

staðar frá ..........000 0000... en 800 

25 Til lífeyrissjóða verkalýðsfélaga .............. 9000 

26 Styrktarsjóður lamaðra og fatlaðra, byggingar- 

styrkur ........0000000 0. sen nnn err 500 

27 Blindrafélagið, byggingarstyrkur .............. 200 

28 Til umbúðasmíði vegna fatlaðra .............. 80 

29 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra ...... 50 

30 Orlofsheimili húsmæðra í Gullbringu- og Kjósar- 

sýslu og Keflavík ........2..020000 0000... 200 

Gjöld samtals ........0.0002 0... 35 565 

Samtals 639 678 
A 68
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101 

271 

213 

301 

302 

1 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, aðalskrifstofa:  Þús. kr. 

010 Laun .............22000 00. 0 rn 2 185 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0..00. 0. 1700 
Gjöld samtals ..............00 000 

Tryggingastofnun ríkisins: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 2 953 100 
Gjöld samtals ............2 0000 

Framlag til atvinnuleysistryggingasjóðs: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 191 700 
Gjöld samtals ..........2.00000 

Landlæknisembættið: 

010 Laun ............0.00. 0000 26 393 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 2562 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 30 

Gjöld samtals .......00.000.0 0. 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ..............00. 0000. 2106 
02 Skólayfirlæknisembættið ...................... 539 
03 Héraðslæknar ...............0..00. 0... 19 934 
04 Læknaráð.............02.00. 0000. 291 
07 Námsferðir héraðslækna og embættislækna .... 731 
08 Lækningaferðir sérfræðinga .................. 120 
09 Ljósmæðralaun ...........00%..00.0 0... 3ð71 
11 Berklavarmir ................0..0 0. 1342 
12 Rhesusvarnir ..........2........ 0. 245 
13 Blóðrannsóknir ungbarna .................... 300 

Gjöld samtals .........00.0.... 0 28 985 

Ríkisspítalar, skrifstofa: 

010 Laun ...........00.00 000 9676 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0............ 2640 
027 Viðhald ............00.0 0000 235 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 100 

Gjöld samtals „.............0.0000. 00. 12 651 
1 00 Tekjur ............002 0000 1122 

Mismunur ...................0.00 00 —— 

Þús. kr. 

3 885 

2 953 100 

191 700 

28 985 

11529
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311 Rannsóknastofa háskólans: 

0 10 Laun ........0.0000 ss 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000.0.000. 00. 

0 27 Viðhald .............c.ecs sen 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......002000.0... 

Gjöld samtals ........00000 00... 

1 00 Tekjur .......00200020 err 

Mismunur ........000 0000 

312 Blóðbankinn: 

0 10 Laun .....000000000.0... HIRÐ 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........0...00000.000 00... 
0 27 Viðhald ..........00..0.0. nn 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.0.000.0... 

Gjöld samtals ......000%000 nn 

1 00 Tekjur .......00200220 00 r nn 

Mismunur .......0.0000 00. 

321 Geislavarnir ríkisins: 

0 10 Laun ........00000 00 ens 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000.000000.. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00..... 

Gjöld samtals ........00002 0. een 

1 00 Tekjur ..........20020 0000 n nr 

Mismunur .......2.00000.0 00. 

322 Heilbrigðiseftirlit ríkisins: 

0 10 Laun .........00.00.00 00 senn 

0 20 Önnur rekstrargjöld „.........0.00000.00..0 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000... 

Gjöld samtals ......0220000 0... 

361 Holdsveikraspítalinn í Kópavogi: 

0 10 Laun ........00000 000 nes 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0000.000 00... 
0 27 Viðhald ..........000...0.. seen 

Gjöld samtals ........0200200 0... 
1 00 Tekjur ......02.020000 00. 

Mismunur .........0.000. 000... 

371 Landspítalinn: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0000000 0000... 

Gjöld samtals ......020000000 00 
3 00 Lánahreyfingar út .........0000.000 00.00.0000. 

872 Fæðingardeild Landspítalans: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta .........0.000000000.. 

Gjöld samtals ........0000000 000... 

31 314 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

15 658 

2 605 

2 649 

1856 

49 311 

31 314



Ni. 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

381 

382 

108. 

Kleppsspítalinn: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 

Gjöld samtals 

Vífilsstaðahælið: 

Til fyrirtækja í 

546 28. desember 1970. 

Þús. kr. 

12516 

0 90 Wfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 6 182 

Gjöld samtals ..............000 

Krisineshælið: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 3 837 

Gjöld samtals ..........0....0 0. 

Kópavogshælið: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 5 948 

Gjöld samtals ............0.. 0 

Læknishéraðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 1500 

Gjöld samtals „...........0.0.000. 

Námslán læknastúdenta: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 400 

Gjöld samtals „.........00000.0. 

Til sjúkrahúsa og læknabústaða: 

010 Laun ..........0....0 0 1986 
0 900 Yfirfærslur: 
0 92 Til sveitarfélaga ............0000. 94 358 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 4800 

Gjöld samtals .......0.0..2.000 

Viðfangsefni: 

03 Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamið- 
stöðva og læknabústaða, annarra en ríkissjúkra- 
húsa) 0... 62 900 

04 St Jósefsspítali, byggingarslyrkur ............ 6 300 
05 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkis- 

hólmi, byggingarstyrkur ...................... 500 
06 Styrkir til heilsuverndarstöðva ................ 11 444 

Gjöld samtals .......0...0...00 101 144 

Fávitar, framfærsla: 

0 900 Vfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 61 380 
„Gjöld samtals 
  

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 9. 

Þús. kr. 

12516 

6 182 

3 837 

5 948 

400 

101 144 

61 380
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399 Ýmis heilbrigðismál: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ........2.2000 00. 2106 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........000000%. 0... 0... 2666 

0 90 Yfirfærslur: 

0 92 Til sveitarfélaga ......00202.00 00... 2212 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 17 238 

Gjöld samtals ........0000000 0... 24 222 

1 00 Tekjur ........00000 000 enn 300 

Mismunur ..........00 000 ———— 23 922 

Viðfangsefni: 

01 Lyfjaverðlagsnefnd .......0.000000 0000... ö40 

02 Norræn samvinna Í lyfsölumálum ............. 27 

03 Lyfjaskrárnefnd og sérlyfjaeftirlit ............ 1307 

04 Lyfjabúðaeftirlit ............00000.0 0... 0... 259 

05 Eiturefnanefnd ........0000000 000... 0... 267 

06 Eftirlit með deyfilyfjum ......0000000.00.0.0... 170 

07 Daggjaldanefnd ...........0000 000... 0... 518 

08 Hjartavernd ........0.00000 nn. 8 050 

09 Krabbameinsfélag Íslands ........0000000.00.. 3 866 
10 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnalögum og 

lögum um ónæmisaðgerðir ......0.02200000.... 450 

11 Matvælarannsóknir .......2.2000000 000... 683 

12 Til vírusrannsókna .......00000. 0. 0. 0... 189 

13 Til kynsiúkdómavarna, Í. 01/1938 200. 204 

14 Kostnaður vegna 1. 16/1938 ......0000000002.. 58 

15 "Til að bæta héraðslæknisþjónustu, 1. 43/1965 .. 1000 

16 Til lækningatækja, 1. 49/1965 .....000000000..- 225 

17 Vegna héraðshjúkrunarkvenna, 1. 43/1965 .... 987 

18 Námskeið sjúkraliða ............002000 000... 0. 122 

19 Þing skurðlækna á Norðurlöndum ............ 150 

20 Til heilsuhælis Náttúrulækningafélags Íslands, 

byggingarstyrkur .........00.00020 00. 00... 320 

91 Elliheimili ...........200000 0... 1440 

24 Aðstoð við heyrnardaufa eftir ákvörðun heil- 

brigðismálaráðuneytisins ..........000.00000.. 100 

25 Minningarsjóður Landspílalans ..........2.... 250 

26 Styrktar- og sjúkrasjóðir ..........00000.. 0... 40 

27 Sjúkraflug .......000022 0... 750 

Gjöld samtals ......0.00.02 00. 24 222 

471 Gæzluvistarsjóður, framlag: 

0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í Behluta ......0.0000 000. 000... 12 000 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 750 

Gjöld samtals .........0000 nn 12 750 

Viðfangsefni: 

02 Gægluvistarsjóður, framlag ............202.0... 12 000 

03 Bláabandið ..........2.20. 00. 600 

BA Vernd .......2.0.00 s.n 150 

Gjöld samtals ......02022.0.0 0. 12 750



Nr. 108. 

501 

  

ö48 28. desember 1970. 

481  Bindindisstarfsemi: 

0 10 Laun ..........2.0...0 0000 1477 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0..00.00..... 624 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 25 
0 90) Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 2466 
Gjöld samtals ..............0.. 0... 4 592 

Viðfangsefni: 

02 Áfengisvarnir ...........0..00..0 000. 2 862 
03 Önnur bindindismál .......................... 200 
04 Templarahöllin, byggingarstyrkur ............ 900 
05 Stórstúka Íslands ..............0..000...0.00... 630 

Gjöld samtals ............2.0..00 00... 4 592 

Ljósmæðraskóli Íslands: 
0 10 Laun .......2..200000 0000 1363 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 380 
027 Viðhald ...........22000. s.n 10 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 40 

Gjöld samtals .........0..00000 0... 1793 
1 00 Tekjur 0... 165 

Mismunur .............0 0020 —— 1628 

Samtals 3 529 273



28. desember 1970. 549 

101 

103 

104 

201 

202 

203 

1 09 Fjármálaráðuneytið. 

Fjármálaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun „...0.00000000rnrn rr nr nennt 12 321 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........00000000 0. 000... 7 320 

0 27 Viðhald ..........0...ne enn 360 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0..00.0... 220 

Gjöld samtals .......00200000 0... 

Ríkisbókhald: 

0 10 Laun „...0000000 00 n arena 4823 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.0..00... 00... 2 200 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00.0... 150 

Gjöld samtals .........0000 00 nn 

Ríkisféhirzla: 

0 10 Laun „......00000000 nr nr nrnrnrnr ann r 1594 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000000. 197 
0 27 Viðhald ..........02.0000 00... n 50 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00.00.. 200 
Gjöld samtals ........00000 00. 

Embætti ríkisskattstjóra: 

0 10 Laun ..........0000 000 11 626 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........0.0.00000000...... 2 851 
0 27 Viðhald .............00000 000 130 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000..... 100 

Gjöld samtals ........00020 000. 

Skattstofan í Reykjavík: 

0 10 Laun .......0.00000 0 22 068 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0000000. 0... 3 700 

0 27 Viðhald ............0.000. 0 nn 300 

Gjöld samtals ........... HI 26 068 
1 00 Tekjur .........00.200 00. 500 

Mismunur ..........00000 00. ————— 

Skattstofa Vesturlandsumdæmis, Akranesi: 

0 10 Latin 200... 000 nr rr 2918 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.000000. 0... 620 
0 27 Viðhald ...........0.00 0. .n sn sn 25 

Gjöld samtals .......020000 0... 

Nr. 108. 

20 221 

7173 

2041 

14 707 

25 568 

3 563



Nr. 

204 

205 

206 

208 

209 

21 

212 

108. 550 

Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði: 

0 10 Laun FRI 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0........ 
Gjöld samtals ..............0.. 00. 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis vestra, Siglufirði: 

0 10 Laun ............00 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................. 

Gjöld samtals .........00.. 00 

Skattstofa Norðurlandsumdæmis eystra, Akureyri: 

010 Laun .............000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................. 

Gjöld samtals ..........00000 2. 
1 00 Tekjur .............00 0... 

Mismunur „..........0.0 00 

Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum : 

010 Lan 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................... 

Gjöld samtals .............00.. 0. 

Skattstofa Suðurlands, Hellu: 

0 10 Laun ..........0 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................ 
0 27 Viðhald ..............000.0 00. 
0 70 Vextir ..........0.0. 0. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................. 

Gjöld samtals .............00 00 

Skattstofa Vestmannaeyja: 

010 Laun ..........00000 sn 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........................ 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................ 

Gjöld samtals ............000 00 

Skattstofa Reykjanesumdæmis, Hafnarfirði: 

010 Laun ........0.000 20 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........................ 
0 27 Viðhald ..................0 00. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður ................. 

Gjöld samtals .........20... 0 

Skattstofur, sameiginleg útgjöld: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........................ 
Gjöld samtals ............0 00. 

3 00. Lánahreyfingar út .........0...0..0....... 

28. desember 

1835 
402 

6 250 

1970. 

2 237 

3038 

5 003 

3 000 

2 750 

1848 

8 309 

6 250



28. desember 1970. óðl 

251 Gjaldheimtan í Reykjavík: 

261 

263 

281 

282 

381 

382 

383 

0 10 
0 20 
0 27 

1 00 

Viðhald 

Gjöld samtals 
Tekjur 
Mismunur 

Laun .. 
Önnur rekstrargjöld 

FK OK 

sr... 

Tollstjórinn í Reykjavík: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Viðhald 

Gjöld samtals 
Tekjur 
Mismunur 

Laun .. 
Önnur rekstrargjöld 
RN N K 

NK 

Viðfangsefni: 

02 Skrifstofa tollstjóra 
03 Tollgæzlan í Reykjavík 
04 Sameiginlegur kostnaður 

Gjöld samtals 

FKN 

Tollgæzla utan Reykjavíkur: 

0 10 Laun 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals FOR N 

Tollstöðvar, framlag: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 
Gjöld samtals sr. 

Tollamál, sameiginlegur kostnaður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld 
Gjöld samtals 

Uppbætur á lífeyri: 

0 10 Laun 
Gjöld samtals 

Eftirlaun samkvæmt launalögum: 

0 10 Laun 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn: 

0 10 Laun!) 

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 10. 

MN Gjöld samtals ......0..00000. 00... EK   

Þús. kr. 

6 002 
2750 

191 

8943 
2550 

50 158 
7 840 
850 
325 

59 173 
500 

21 453 
31 605 
6115 

59 173 

1111 
1590 
250 

15 526 

2000 

60 687 

2575 

8 873 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

6 393 

58 673 

9 617 

15526 

2000 

60 687 

2575 

— 8873 

A 69



Nr. 108. 552 28. desember 1970. 

384 

402 

481 

901 

971 

972 

gs1 

991 

999 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur og börn: Þús. kr. 

0 10 Launi) .„............0000 00 5 903 
Gjöld samtals „............0. 0 

Fasteignamat: 

0 10 Laun ..........2.0.0.000 000. 2452 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 1700 

Gjöld samtals .........0.0.000. 00 4 152 
1 00 Tekjur ..........0... 2000 1000 

Mismunur .............00. 00. ————- 

Útgjöld skv. sérstökum lögum og heimildarlögum: 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 5 000 

Gjöld samtals ...........0.0.0.0.0 0 

Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins: 

0 10 Laun .........0.0000 00 3 866 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 1531 

Gjöld samtals ...............0..000 0 

Ríkisábyrgðasjóður, framlag: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 116 000 

Gjöld samtals ................0..0.000 00. 

Hlutabréf ríkisins: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 6 000 
Gjöld samtals „...........0.0.00.0000 

Ríkisbifreiðir, framlag: 

0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 3 000 
Gjöld samtals .............0..0.0..0 0. 

Ýmis lán ríkissjóðs: 

0 70 Vextir ............0.0000 000. 75 596 
Gjöld samtals ...........0.000 0000 

3 00 Lánahreyfingar út ...............00.0.00........ 144 382 

Ýmislegt: 
010 Laun .........0.000.00 00 1770 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 21 175 
0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 33 200 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 2500 

Gjöld samtals .............00000 000 

1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 10. 

Þús. kr. 

5 903 

3152 

ö 000 

5 397 

116 000 

6 000 

3000 

75 596 

—58645



28. desember 1970. 553 

Viðfangsefni: 

01 
02 

03 

Til styrktar dagblöðum ................0000... 
Orlofsheimili BSRB ............02.0000 0000... 

Til kaupa á 300 eintökum af hverju dagblaði og 
aðalmálgagni Samtaka frjálslyndra og vinstri 
MANNA ......000000.0 00 

TÁÐIð .......0..200 0000 
Kostnaður við kjarasamninga ................ 
Dómkröfur og málskostnaður ................ 
Áætlað framlag til togaralána ................ 
Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda ... 
Óviss útgjöld ..................0 0... 

Gjöld samtals ..........00000 00... 

Þús. kr. 

1200 
4500 

3500 

5175 
1647 
2500 

30 000 
123 

10 000 

58 645 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

  

Samtals 548 745



Nr. 108. öðd 

101 

211 

321 

1 10 Samgönguráðuneytið. 

Samgönguráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ..........0.0000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 

Gjöld samtals .........0..0.00. 
1 00 Tekjur .............2.00 000 

Mismunur .................0 000 

Vegagerð: 

0 10 Laun .......00.0.2 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ..............0..00. 0... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 
0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
0 92 Til sveitarfélaga ..................0.00.0..00... 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka „......... 

Gjöld samtals ...............000 000... 
1 00 Tekjur ................00000 0. 

Mismunur ...............0...... 0. — 
3 00 Lánahreyfingar út ..............0000.0........ 

Strandferðir, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals ..............00 00 

Viðfangsefni: 

02 Skipaútgerð ríkisins ...............0.......... 
03 Flóabátar og vöruflutningar .................. 
04 Flóabátar, byggingarstyrkur .................. 
05 Bygging strandferðaskipa ..................... 

Gjöld samtals .........0..0.00 00 

Rekstrardeild ríkisskipa: 

0 10 Laun ............200000 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............0. 0... 

Gjöld samtals .......0..0.0 000. 
100 Tekjur ............000.0 00... 

Mismunur ...........2%.0.0 000 

28. desember 1970. 

84 000 
20 000 

191 500 
238 600 

19 000 
84 600 
1927 

639 627 
2 000 

24 300 
19 355 

296 
36 000 

79 951 

  

Þús. kr. 

3713 

637 627 

79 951 

4 886



28. desember 1970. 

Hafnarmannvirki og lendingarbætur!) 

Hafnarmannvirki, eftirstöðvar framlaga 

SONNA 

NON 

2160 

13 240 
3 800 

  

10 188 
4 100 
3 800 
3000 

21 088 
1110 

16 607 
1481 
3 000 

21 088 

490 
100 

1600 
450 

69 988 
128 596 

1090 
99 365 
3281 

52 988 
25 200 
17 000 
2300 

201224 =   

331  Vita- og hafnamál, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun ........ 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald ..... 
0 80. Gjaldfærður stofnkostnaður 
0 900 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta 

Gjöld samtals 
1 00 Tekjur ...... 

Mismunur ... 

332 Vitamál: 

0 10 Laun ........ 
0 20 Önnur rekstrargjöld 
0 27 Viðhald ..... 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals 
100 Tekjur ...... 

Mismunur ... 

Viðfangsefni: 

02 Rekstur vita 
04 Sjómerki .... 
05  Vitabyggingar 

Gjöld samtals 

333 Hafnamál: 

0 10 Laun ........ 

0 20 Önnur rekstrargjöld 

0 27 Viðhald ..... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður 
0 90 Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta 
0 92 Til sveitarfélaga 

Gjöld samtals 

Viðfangsefni: 

02 Til hafnarannsókna og mælinga 
03 
04 Ferjubryggjur?) 
05 Landshafnir, framlag 
06 

07 Hafnabótasjóður, framlag 

08 Sjóvarnargarðar“) 

„Gjöld samtals .................. 
1) Sjá sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 11. 
2) Sjá 
3) Sjá 

sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 12. 
sundurliðun á sérstöku yfirliti nr. 13. 

N r. 108. 

Þús. kr. 

9 440 

19 978 

201 224



Nr. 108. 556 

341 

471 

481 

Göl 

652 

Siglingamálastofnun ríkisins: 

010 Laun ...............00 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 80.  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ............0.00.00 00 
1 00 Tekjur ................0..0 0. 

Mismunur ..............0..002. 00 

Flugmálastjórn: 

0 90) Yfirfærslur: 

0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ............0.00 200 

Flugbjörgunarsveitir, framlög: 

0 90 Yfirfærslur: 

0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 
Gjöld samtals .............0.00.00 00 

Ferðamál: 

010 Laun .............2..200 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals ...............000000 0. 

Veðurstofan: 

010 Laun ..............00.0 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...............0.00000 000. 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..............00.. 00. 
1 00 Tekjur ................0.0 0... 

Mismunur ................00 00 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .................00 00. 
02 Veðurstofan á Reykjavíkurflugvelli .......... 
03 Síma- og útvarpskostnaður .................. 
04 Loftskeytadeild .......................0.0..... 
05 Veðurfarsdeild ........................0...... 
06 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ........... 
07 Veðurstöðvar .............0..00.00 000. 
08 Hálendisathuganir ........................... 
09 Jarðeðlisfræðideild ........................... 
10 Bóka- og skjalasafn ......................... 
Í1 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs ......... 
FP Til hafísrannsókna ..................0........ 
13 Bygging Veðurstofuhúss ...................... 

  

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

8 239 
2640 

129 093 

100 

617 
1487 
590 

Þús. kr. 

9979 

129 093 

100 

7634 

42 861



28. desember 1970. 5ð7 

672 

  

  

Nr. 108. 

  

Landmælingar Þús. kr Þús. kr. 

0 10 Laun ...........00%0 0000 4 360 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 3 755 
0 70 Vextir ............000. 00. 8 
0 900 Yfirfærslur: 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... a 3 

Gjöld samtals .........0..0 0... 8126 
1 00 Tekjur ..........0.0.. 000. er 2700 

Mismumur ..........0000. 0. enn ——— 5 426 
3 00 Lánahreyfingar út .........00.0.000 0... 00... 250 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn ...........0000. 0... senn 577 
02 Landmælingar ..............2000. 000... 0... 4415 
03 Ljósmyndadeild ............0000200 0000... 1 203 
04 Kortasala ............0000000. ven nn 1931 

Gjöld samtals .........0000 000... 8126 

Sérleyfissjóður: 

0 900 Yfirfærslur: 
0 91 Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 3 000 

Gjöld samtals .........20020000 0. n 3 000 

Samtals 1154912



Nr. 108. 

101 

201 

202 

203 

204 

558 

1 11 Iðnaðarráðuneytið. 

Iðnaðarráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 
0 20 

1 00 

Laun ........2..0.0 
Önnur rekstrargjöld ................0...... 

Gjöld samtals ..........2....0. 00... 
Tekjur ............0.020.00 0 
Mismunur ..........0..000 0000 

Iðnaðarmálastofnun Íslands: 
0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

1 00 

3 00 

Laun ..........000.. 00 
Önnur rekstrargjöld .............0......0... 
Viðhald ..............0.. 00... 
Vextir ............0.0. 00 

Gjöld samtals ..............0 0000 
Tekjur .............0..00 00. 
Mismunur ...............0 000... 

Rannsóknastofnun iðnaðarins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun ................0 0 
Önnur rekstrargjöld ....................... 
Viðhald ...........0.....0 0000. 

Gjöld samtals ...............0. 00... 
Tekjur „...........0...000 00 

Mismunur ..........00%.0. 00 

Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun ......0..000000 0 
Önnur rekstrargjöld ....................... 
Viðhald ..............00.0.0 00. 

Gjöld samtals ...........0...0 000. 
Tekjur ...............02 000 
Mismunur ..............02. 0000. 

Verkstjórnarnámskeið: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

1 00 

Laun ..........0 0 
Önnur rekstrargjöld ....................... 
Viðhald .................0 0... 

Gjöld samtals .............0...0. 00. 
Tekjur ...........0..0. 0... 
Mismunur ...........2.000. 0... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. Þús. kr. 

—— 3 223 

- 5 901 

  S 7 780 

8133 

836



28. desember 1970. 559 

205 Stjórnunarnámskeið: 

221 

299 

301 

371 

0 10 
0 20 

1 00 

Laun 2... 
Önnur rekstrargjöld .........0....0..000. 00... 

Gjöld samtals .........0...2..0 0. 
Tekjur ...........00 0 
Mismunur ...........0%0 0... - 

Iðnþróunarsjóður: 

0 90 
0 93 

Yfirfærslur: 
Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
Gjöld samtals ..........%...00 0. 

Iðja og iðnaður, framlög: 

11 000 

279 

30 500 
775 

250 

0 70 Vextir .........20....0 0. 
0 900 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 
0 94 Til einstaklinga, heimila og samtaka .......... 

Gjöld samtals ..........2...0 00... 
3 00 Lánahreyfingar út .........0.000.. 000... 

Viðfangsefni: 

02 Tðnlánasjóður ..........0..00000 0000. 
03 Til iðnráða ............200.%000 00 s.n 
04 Landssamband iðnaðarmanna ................. 
05 Til eflingar iðnþróunar ........0.0000.0.000. 0... 
06 Til eflingar útflutnings á  iðnaðarvörum, 

markaðskannana og til að stuðla að nýjung- 
um og hagræðingu í iðnaði .................. 

07  Mótframlag vegna tækniaðstoðarframlags S. þ. 
UNIDO .........%%02 0000 

08 Afborgun lána vegna perlusteinsvinnslurann- 
sÓkna ..........000 0000. 

09 Til Heimilisiðnaðarfélags Íslands .............. 

Gjöld samtals „.......20202 000. 

Orkustofnun: 

0 10 Laun ............000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ...........0..000 0. 00n en 
0 80  Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ..........%..00 0... 
1 00 Tekjur ..........02000 000 

Mismunur ..........000 0000 — 

Orkusjóður, framlag: 

0 90 
0 91 

Yfirfærslur: 

Til fyrirtækja í B-hluta ...................... 
Gjöld samtals ..............2.0 00. 

122 944 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

678 

11 000 

31 554 

50 072 

122 944 
A 70



Nr. 108. 560 28. desember 1970. 

Viðfangsefni: Þús. kr. Þús. kr. 

02 Rafvæðing í sveitum ............0.0000...000.. 32 000 
04 Lán til jarðhitaleitar ........................ 5100 
05 Lánagreiðslur ...............002... 000... 15 844 
06 Verðjöfnunargjald ..............0....00 00... 70 000 

Gjöld samtals „.............00 00 122 944 
  

Samtals 2429 121



28. desember 1970. 561 

101 

201 

902 

999 

1 12 Viðskiptaráðuneytið. 

Viðskiptaráðuneytið, aðalskrifstofa: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

Laun ...........00%0. 0. 

Önnur rekstrargjöld ......................... 
Viðhald ..............0.. 0... 
Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 

Gjöld samtals ...........0000 000. 

Niðurgreiðslur á vöruverði: 

0 90 Yfirfærslur: 
0 93 'Til fyrirtækja og atvinnuvega ................ 

Gjöld samtals ..........2.2.2. 0... 

Verðlagsskrifstofan: 

0 10 Laun ......0..2002 0000 nenna 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0..00..... 
0 27 Viðhald ..............00..0. 0... ern 

Gjöld samtals .........02..00 000. 

Ýmis önnur mál: 
0 10 Laun ..........02000.0 0... n rr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............000....... 
0 90 Yfirfærslur: 
0 93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........,.... 

Gjöld samtals .........0..200. 00... 

Viðfangsefni: 

02 Hagráð .............0....0. 0... 
03 Vörusýningar erlendis ........................ 

Gjöld samtals .............02.. 0... 

Þús. kr. 

4 5ðl 
2 687 

30 
100 

1127 000 

8 598 
1487 

120 

75 
135 

1500 

210 
1500 

1710 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

1358 

1127 000 

10 205 

1710 

  

Samtals 1146 283



Nr. 108. 

102 

101 

101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ....20..00000 000 6 760 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........2.00.000.00.... 3564 

Gjöld samtals ...............00 0. 10 324 
1 00 Tekjur „...........02.200 00. 225 

Mismunur ........0...000000 0. ————— 10 099 

Þjóðskráin: 

010 Laun ...........20.00 0 ess 2397 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 1873 

Gjöld samtals .............0..0 00 4 270 
1 00 Tekjur ...........0.0.000 000 1184 

Mismunur ...........0..000. 020 — 3 086 

Samtals 13 185 

1 14 Ríkisendurskoðun. 

Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa: 

0 10 Laun „.....0.0...0000 11 009 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0..0000... 2190 
0 27 Viðhald ...............0... 00... 50 
0 80 Gjaldfærður stofnkostnaður .................. 00 

Gjöld samtals ..............00 00. 13 449 

562 

1 13 Hagstofa Íslands. 

28. desember 1970. 

  

  

Samtals 13 449



28. desember 1970. 

201 

211 

271 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign. 

B-HLUTI 
z 

5. gr. 

Nr. 108. 

Árið 1971 er ætlazt til, að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkis- 

fyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein. 

2 02 Menntamálaráðuneytið. 

Happdrætti háskólans: 

0 10 Laun .......02000000 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0....0000..0... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 

Gjöld samtals .........02.0 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........0.0.000.00... 

Mismunur ........0...000 000. 
Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 90 Annað, greitt ríkissjóði ............0.0..00.... 

— greitt Háskóla Íslands .................... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.00..00000... 

Háskólabíó: 

0 10 Laun ..........2002..0 020 nn nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0..0000000... 
0 27 Viðhald ...........0...00 0000 nn rn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ...........0000.0 000 
0 80 Afskriftir .............02000 00... 

Gjöld samtals .........000. 00. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............0....0... 

Mismunur ............0000 00... 
Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána .............0..0000 000... 
390 Annað .........2000.02 00... 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........00....0 0... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............0.0.00..0.... 

Reiknistofnun háskólans: 

0 10 Laun .............0.0000 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.....0...... 
0 27 Viðhald ..............20200. 0 nn nr 

Gjöld samtals .........0..... 02. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði 

Tekjur samtals ...... 

  

Þús. kr. 

20 000 
5500 

208 000 

233 500 

— 276000 

8500 
34 000 

42 500 

3 840 
5 600 
1000 
9200 
1470 

820 

21 930 
23 500 

Þús. kr. 

42 500 

1570



Nr. 108. 564 28. desember 1970. 

276 

422 

571 

679 

  

Byggingasjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: Þús. kr. 

0 70 Vextir ..............00.. 0. 2... 3582 

Gjöld samtals ..........2....0000 00. 3 582 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...............00...0... 8500 

Mismunur .............. 0000... ————— 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .............0...0000 nn... 4002 
3 30 Fjárfestingar .............00..00000 0000. 916 

Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ........................ 4918 

Ríkisútgáfa námsbóka, skólavörubúð: 

010 Laun ............0.2.000 00 ns 2 147 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 3 375 
0 27 Viðhald ..............2..0..0.0 0 75 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 4 000 
0 80 Afskriftir ..................0..0. 00 1000 

Gjöld samtals ...........2..0..0..0 00. 10 597 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .........00..000..... 10 597 

Sjómannaskólahúsið: 

0 10 Laun .........0.00 000 1910 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..0.0.0..... 1 390 
0 27 Viðhald ................0.. 00... 1820 

Gjöld samtals ..............00. 000... 5120 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 5120 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..................0...... 7 900 

Tekjur samtals ...............00. 0000. 13 020 
Mismunur ................00 00... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ..............0..0.0.00.0 0000 7 900 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ............00.00.0..0..... 7 900 

Sameiginlegur kostnaður við skólana á Laugarvatni: 

0 10 Laun ...........0...000 00. s sn 1420 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0......... 1580 

Gjöld samtals ...........2..0..0000 000. 3000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 3500 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 1327 

Tekjur samtals ...........0.0..000 0000 4 827 
Mismunur ............00...0 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar .................000000.. 000. 1827 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........................ 1827 

Þú. kr. 

4918 

7900 

1827



28. desember 1970. 565 

871 

872 

907 

971 

Upptökuheimilið í Kópavogi: 

010 Laun „........00.000 0000 0r enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0...000..0.. 
0 27 Viðhald ..............20..0. 0000 

Gjöld samtals ..........00.0..200. 0. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta „................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .............000.0.00.0... 

Tekjur samtals .............0.0.0 0... 
Mismunur „..........002 00. 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 Fjárfestingar .............0..0.000 000... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............0.00.0.0..0... 

Lánasjóður ísl. námsmanna: 

0 10 Laun ...........2020000. sen 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0....0....... 
0 70 Vextir ..............0..0 0. 
0 900 Yfirfærslur ..............000 0000. 

Gjöld samtals ............000 0000. 
1 30 Vaxtatekjur ............0200000 00... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Tekjur samtals ............2.0..0.00 200... 
Mismunur ............0000 0000. 

F jármnnahreyfingar : 

3 10 Afborgun lána ................0000 000... 0... 

3 20 Veitt lán .............2000 0000. 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ........................ 
4 20 Tekinlán ............00000 000... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ............0.00000..0... 

Byggingarsjóður Listasafns Íslands: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .............0...0..0.0.... 

Tekjur samtals, óráðstafað ................... 

Ríkisútvarpið, hljóðvarp: 

0 10 Laun .............200.. 0 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald ................0..... s.n 
0 70 Vextir ..............2.2.0 000. 
0 80 Afskriftir .............000.. 0000 
0 900 Yfirfærslur ............000.0. 00. 

Gjöld samtals „............2...0..0 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

2 535 
111 060 

6 000 
36 000 
71 595 

400 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

1860 

71 595 

400



Nr. 108. 566 48. desember 1970. 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 

Út: 
3 30 Fjárfestingar ..............0.00.0 0000... 5 000 
390 Annað ..........02.00.0 000 r nn 5 500 

Inn: 
4 40 Afskriftir ...........0.... 00. 10 500 

972 Ríkisútvarpið, sjónvarp: 

0 10 Laun ...........00..20000 0000 47 466 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 42 100 
0 27 Viðhald ..............0.00. 00 .n en 15 000 
0 70 Vextir ..............0..0 00 3650 
0 80 Afskriftir ..............0.0 0... 19 784 
0 90 Yfirfærslur .............0.02000 000... 1000 

Gjöld samtals ............020..0000 00. 129 000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 129 000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 31 000 

Tekjur samtals „...........0.00.00. 00... 160 000 
Mismunur ............0000 000. 31 000 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ...........00..0..0 0000. 17 852 
330 Fjárfestingar .............0...00..2.0. 0000. 0. 32 932 

Inn: 
4 40 Afskriftir „...........0.200 2... 19 784 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........................ 31 000 

973  Þjóðleikhús: 

0 10 Laun ..........0020.00 00 nenna 36 803 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 7 731 
0 27 Viðhald ..............20002 0... een 1400 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 800 
0 70 Vextir ...............0.0 00. 300 
0 90 Yfirfærslur ................00020 00... nn 2332 

Gjöld samtals ............00% 0000. 49 366 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 24 070 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 25 296 

Tekjur samtals .............0..00 000. 49 366 

974 Sinfóníuhljómsveit: 

0 10 Laun ..........200000 000 sr 18 291 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...................0...... 4615 
0 27 Viðhald ...............0000. 000 850 
0 900 Yfirfærslur ...........20...0020 0000 100 

Gjöld samtals ............000... 0000. 23 856 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 3 780 
130 Vaxtatekjur .............0.0.0.0 000... 50 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............ RA 7381 
190 Annað ...........000200 0000 12 695



28. desember 1970. 

975  Vísindasjóður: 

976 

977 

981 

0 10 Laun..... 

0 900 Yfirfærslur 

Gjöld samtals 
1 30 Vaxtatekjur 
1 80 Framlög úr 
1 90 Annað.... 

Tekjur samtals 

Menningarsjóður: 

0 10 Laun 

0 20 
0 27 Viðhald .. 
0 60 Hráefni og 
0 70 Vextir 

0 900 Yfirfærslur 

Gjöld samtals 
1 30 Vaxtatekjur 
1 80 Framlög úr 

Önnur rekstrargjöld 

Tekjur samtals 
Mismunur, 

ríkissjóði ...........20..0000.0.... 

sr 

vörur til endursölu 

ríkissjóði 

gjöld umfram tekjur 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 

4 50 

4 90 

Afborgun lána 
Inn: 

Ráðstöfun eigin fjár 

Annað 

RN ONO NONNI 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði 

Tekjur samtals óráðstafað 

Bókaútgáfa Menningarsjóðs: 

0 10 
0 20 
0 60 
0 70 
0 80 

110 
190 

Laun 

Önnur rekstrargjöld 
Hráefni og 
Vextir 

Gjöld samtals 

Seldar vörur og þjónusta 
Annað, Menningarsjóður 

Tekjur samtals 
Mismunur 

vörur til endursölu 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 90 

Afborgun lána 
Annað 

Inn: 

Innheimtar 

Afskriftir 
Ráðstófun 

afborganir 20.00.0000... 

eigin fjár 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

125 

1500



Nr. 108. 568 

101 

111 

121 

2 03 Utanríkisráðuneytið. 

Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli: 

010 Laun ..........20000000s ns 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000000. 000... 
0 27 Viðhald ..........20.0.00.0.ee seen 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 80 Afskriftir ...........0.20000 0. 

Gjöld samtals ..........0000000 00. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0..000... 
130 Vaxtatekjur ...........0.00000 000. 

Tekjur samtals ..........00.0000 00... 
Mismunur ........0..000 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 30 Fjárfestingar .............02020.02. 000... nn. 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð .................... 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........2..0..2. 00... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..............00.0.0.0... 

Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli: 

0 10 Laun ..........20000.0.n nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................0........ 
0 27 Viðhald ..............2002.0.0ne enn 
0 70 Vextir ............0000.. 0. 
0 80 Afskriftir ...........020000 000 

Gjöld samtals ..........02000000 000. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Mismunur ...........20000 00. 
Fj ármnahreyf ingar: 

t: 

3 10 Afborgun lána ..........00.00.. 000... nn. 
3 30 Fjárfestingar .............0.0.2000 0000... 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ............00.00..00... 

Inn: 

4 40 Afskriftir ..........2...0.. 00. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........................ 

Sala varnarliðseigna: 

0 10 Laun ............20..0 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.000 000... 
0 27 Viðhald ..........200020000. 00. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 80 Afskriftir .............02 000... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

13 232 
5 037 

250 
45 000 

450 

66 969 
85 492 

175 

85 667 

1400 
17 748 

450 
18 698 

9 168 
6 635 
2460 
1100 
3 085 

22 448 
70 585 

2000 
6 000 

43 222 

3085 
48 137 

3 957 
3 546 

300 
11 000 

652 
19 455 

Þús. kr. 

18 698 

48 137



28. desember 1970. 569 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ..............0..... 
1 30 Vaxtatekjur ..........22000 0000 nn 

Tekjur samtals ........000.000.0 00... 
Mismunur ..........000000 0... 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð .................... 

Inn: 
4 40 Afskriftir .........2.02.000 nn 
4 350 Ráðstöfun eigin fjár ..........00.0000.0..0.. 

Þús. kr. 

30 000 

— 1350 
31 350 

12 547 

652 
11 895 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

11 895



Nr. 108. 570 28. desember 1970. 

171 

172 

206 

207 

2 04 Landbúnaðarráðuneytið. 

Jarðeignir ríkisins: Þús. kr. 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0.00000000 00... 4 900 

Tekjur samtals .........0.0.0000 0... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 Afborgun lána .........000000 000... nn. 450 
3 30 Fjárfestingar ..........00.0000 20... nn. 4 450 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........0.0.000.000... 4 900 

Jarðeignasjóður ríkisins: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......000000.0 000. 6 000 

Tekjur samtals .........020200 000... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 30 Fjárfestingar ..........0000020 000... 6 000 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........0.0000 0000... 6 000 

Tilraunabúið á Hesti: 

0 10 Laun ..........20200000 000 1236 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000.000.0.. 1460 
0 27 Viðhald ...........0.02.2000 200 460 
0 70 Vextir ..........2.2000000 00. 50 

Gjöld samtals ............000000 000 3 206 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..............0...... 2151 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0..000.00.... 1315 

Tekjur samtals .........0.0.0.00 0000... 3466 
Mismunur ........2.000000. 0. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ............00..20. 00... 100 
3 30 Fjárfestingar ...........020020 000... 160 

Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..................0..... 260 

Tilraunastóðin á Reykhólum: 

010 Laun .........200000 0000 707 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.0.....00... 665 
0 27 Viðhald ............22.00. 0. 109 
0 70 Vextir .......0.0002000 00. 10 

6 000 

260



28. desember 1970. 

208 

209 

211 

1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........0.00.000..0.... 

Tekjur samtals .......... 

Tilraunastöðin á Akureyri: 

0 10 Laun .......0.000 00... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000000..0.0.. 
0 27 Viðhald ............00.... 
0 70 Vextir .........0.00.0.... 

Gjöld samtals ........... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .... 

Tekjur samtals .......... 
Mismunur ............... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ........... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .... 

Tilraunastöðin á Skriðuklaustri: 

010 Laun ...0..000000 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ................. 
0 70 Vextir .......0000...... 

Gjöld samtals ............ 

1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .... 

Tekjur samtals .......... 

Tilraunastöðin á Sámsstöðum: 

0 10 Laun .........02000000.0.. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..... 
0 27 Viðhald ..........0..0..... 
0 70 Vextir ......0.00..00.. 

Gjöld samtals ............ 
1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .... 

Tekjur samtals .......... 
Mismunur ............2... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 30 Fjárfestingar ............ 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .... 

571 

sr 

sr. 

sr... 

sr 

0... 

00... 

so... 

so... 

sr... 

sv... 

23 

400



Nr. 108. 

221 

222 

235 

236 

572 

Áburðarverksmiðja ríkisins: 

010 Laun ..........2.20000 000 s nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld .....................0... 
0 27 Viðhald .................0. nn nn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir .............00. s.s 
0 80 Afskriftir ............2.00000 0. sn 

Gjöld samtals ........2...00. 0000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ...........0000.0.... 
1 30 Vaxtatekjur ...........02020000 00 nn 

Tekjur samtals ............0.0.000 000... 
Mismunur ............02 000... 

Áburðarsala ríkisins: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .............000.0....00... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ...........20.0.. 0. 

Gjöld samtals ...........0.00..0 0000. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 30 Vaxtatekjur ............00.00. 00... sn 

Tekjur samtals .............0000 00... 
Mismunur ............0000 0000 

Gunnarsholtsbúið: 

010 Laun ...........02.0000. 00 er 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............00.0.0000... 
027 Viðhald ..............2...000.0 nn 
0 70 Vextir .........2.20000.. nn 
0 80 Afskriftir ..............22000 00 nn 

Gjöld samtals ..........02000.00 0000. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..............0...... 

Fóður- og fræframleiðsla í Gunnarsholti: 

>
 

9
 

=
 

þ
e
 

E
Ð
 

=
>
 

Laun .......0..000 0000 
Önnur rekstrargjöld ............2..00000000... 
Viðhald ..............00.0..0 sn. 
Vextir .....0..0.000000 00 

Gjöld samtals ..........22.00000 00 enn 
Seldar vörur og þjónusta ............000.00... 
Jarðræktarstyrkur og framlag frá landgræðslu . 

Tekjur samtals .........00.000..0 00... 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 

4 40 

Út: 
Afborgun lána ..........0000... 00... en 
Inn: 

Afskriftir ............000. 0 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

56 000 
16 000 
12 000 
74 200 
12 000 
21400 

190 600 
195 800 

3500 

199 300 

6500 
233 700 

1300 

241 500 
240 000 

4 500 

244 500 

Þús. lg. 

8 700 

3000



271 

272 

28. desember 1970. 573 

246 Laxeldisstöð í Kollafirði: 

010 Laum 22... 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.000000.0000.. 
0 27 Viðhald .........220.020.00r een 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ........222020000 00. 
0 80 Afskriftir ..........0.000000 0. 

Gjöld samtals .......0000000 000... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........00.000000... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........00000.000.. 

Tekjur samtals ..........0.00%020 00... 
Mismunur ............000. 00... 

Fj ármunahreyfingar : 
t: 

3 10 Afborgun lána .......0000%020 00... 
3 30 Fjárfestingar ...........020002 000... 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........000.0 000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........00000. 000... 

Landgræðslusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.000000.00.0.. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ........000200.0.0 enn 
0 80 Afskriftir ..........00002000000 00 
0 90 Yfirfærslur ..........002.0. 00... 

Gjöld samtals .......00000000 000. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
180 Framlög úr ríkissjóði ..........0020000.0...... 
190 Annað ........2.000000 neee 

Tekjur samtals .........02000000 0... 
Mismunur .........0.0020 0000... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ..........02000. 0000. nn 
3 30 Fjárfestingar ........2..020002 000. n 0. 
3 90 Annað .......0.00000. 00 sn 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ..........0.02000. 00... 
4 40 Afskriftir ..........2202.200 0002 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .........0..200 000... 

Vélasjóður ríkisins: 

0 10 Laun ......20.2020200 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0.0..0... 
0 27 Viðhald .........0.0200000 00 enn 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ...........00000. 0. 
0 80 Afskriftir ...........002200000 00. 

100 
150 

1367 

60 
4 

1553 

5 054 
800 
745 
300 
123 

1038 

8060 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

975 

1553



Nr. 108. 

501 

502 

503 

574 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..................00.0... 

Tekjur samtals ...........000.. 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ............0.0000.0 00. 
Inn: 

4 40 Afskriftir .................. 0 

Bændaskólabúið á Hvanneyri: 

010 Laun ...........22000. 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00000000... 
0 27 Viðhald ..............0.0...0 00. 
0 80 Afskriftir ............0.000 0000 

Gjöld samtals ............20.000. 0. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Bændaskólabúið á Hólum: 

0 10 Laun „02.00.0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0.00.00...... 
0 27 Viðhald ................000 00 nn nn 
0 70 Vextir .................. 00 

Gjöld samtals .............000. 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Garðyrkjuskólabúið á Reykjum: 

0 10 Laun ...............2000 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0..0........ 
027 Viðhald ...............00.00 00 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 

Gjöld samtals ..........00.20 0000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

7000 
1060 

8 060 

1038 

1038 

1600 
1000 
500 
80 

3180 
3180 

Þús. kr.



28. desember 1970. 575 

211 

221 

222 

2 05 Sjávarútvegsráðuneytið. 

Fiskimálasjóður: 

0 10 Laun .........000000 00 nn 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 90 Yfirfærslur .......0.000000 000... 

Gjöld samtals ........200000 000... 

1 30 Vaxtatekjur .......0.00000. 000... 

1 90 Annað, útflutningsgjald ................. 

Tekjur samtals .......02.00000000 0000... 

Mismunur .......0020000 0. enn 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 20 Veitt lán .......00000000 000. 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ........0.000.00.... 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......0.0000000... 

Síldarverksmiðjur ríkisins: 

0 10 Laun .....0.000000 00 ene rr 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........000000000... 

0 27 Viðhald .........0020000. 0... nn. 

0 60 Hráefni og vörur til endursölu ......... 

0 70 Vextir .......0.00000n enn 

Gjöld samtals ......0.000000 0... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............20.... 
Mismunur, gjöld umfram tekjur ......... 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána .......0.000000 0... 0... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ........0.00000000.. 
4 90 Annað ......0200000 enn 

Hraðfrystihús Síldarverksmiðja ríkisins: 

0 10 Laun .........20000000 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..................... 
0 27 Viðhald ...........20200000. 0000. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ......... 
0 70 Vextir „........0200000. 000 
0 80 Afskriftir ...........200020 0000 

Gjöld samtals .........02.0000000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ................. 

Mismunur ...........0002000 0... 0... 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

9571 

25 413 

336 
A 72



Nr. 

223 

231 

271 

272 

108. 576 28. desember 1970. 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ...........0.00000 0... 967 
3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ............000.00.... 569 

Inn: 

Afskriftir (............... 1200 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..................0..... 336 

Tunnuverksmiðjur ríkisins: 

0 10 Laun .............00 0000 5 250 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0....... 2750 
027 Viðhald ............0.0000.00 00... 650 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 16 250 
0 70 Vextir ................ 2100 

Gjöld samtals ...............0.0 000. 27 000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 27 000 

Síldarútvegsnefnd: 

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki tekizt að 
fá fjárlagatillögur frá þessu fyrirtæki. 

Byggingarsjóður hafrannsóknaskips: 

0 70 Vextir .........00.... 000 8610 

Gjöld samtals ..............0.0000 00... 8610 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 27 240 

Mismunur ..............0.. 000 
Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ...........00000000 0000... 18 630 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 18 630 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

0 10 Laun „2... 425 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.0..0....... 725 
027 Viðhald ................0.000. 0000 2000 
0 90) Yfirfærsla til fiskiðnaðarnámskeiða .......... 1700 

Gjöld samtals ............0.000 00... 4 850 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 1380 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 5000 

Tekjur samtals ...........0.0000 0. 6380 
Mismunur .............. 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar „..............0000000000 00. 1530 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 1530 

1862)



28. desember 1970. 577 

273 

274 

Byggingarsjóður síldarleitarskips: 

0 70 Vextir ........0000. 000. 

Gjöld samtals ........000.0.0 000. n nn... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0.000.00.0....0.... 

Mismunur ........020000 00 en 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ........0020000 00 nn. nn 

Inn: 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ..........02.0000..0..00... 

Aflatryggingarsjóður sjávarútvegsins: 

0 10 Laun .........00000 seen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000% 00... 0... 

Gjöld samtals ........0000000. 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0.200.000.000.... 
1 90 Annað, aflatryggingarsjóðsgjald .............. 

Tekjur samtals .........000.0000 een. 
Mismunur, óráðstafað .......0...00000. 00... 

  

Þús. kr. 

790 

10 820 

10 820 

150 
1400 

2150 
31 969 

212175 

244 144 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

10 820 

241 994



Nr. 108. 

101 

251 

371 

578 28. desember 1970. 

2 06 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. 

Lögbirtingablaðið: Þús. kr. 

010 Laun .............0.0.00 0000 484 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0..0.00000002... 3 671 
027 Viðhald ..........2...000 0000 45 

Gjöld samtals .............0..00. 000... 4 200 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0...0.0..... 4 200 

Landhelgissjóður: 

0 70 Vextir ..............00000 0 5 674 
0 80 Afskriftir .................0. 0... 12 600 

Gjöld samtals ..............0.00 00. 18 274 
1 30 Vaxtatekjur ............000.000 00... 200 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ....................0.... 15 758 
190 Ánnað..................0.0 0000 senn 6 000 

Tekjur samtals „...........000000. 000... 21 958 
Mismunur ...............0000 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 
Afborgun lána ..............00000 000. 16 284 
Inn: 
Afskriftir 0... 12 600 
Ráðstöfun eigin fjár ......................... 3 684 

Kirkjubyggingasjóður: 

0 10 
0 70 

130 
1 80 

3 20 

Laun ...............2 0. 12 

Vextir .......0..00.002. 10 

Gjöld samtals ..............0.00.0 0... 22 
Vaxtatekjur .............0..0000. 000... 15 
Framlög úr ríkissjóði ........................ 3 000 

Tekjur samtals ..........0...0.0 000. 3015 
Mismunur „..............0.000 00 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 
Veitt lán .........0..0 0000 3343 
Inn: 

Innheimtar afborganir ........................ 350 4 10 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 2993 

Þús. kr. 

3 684 

2 993



28. desember 1970. 

372 Kirkjugarðasjóður: 

373 

0 10 
0 
0 70 
0 

þa
 

co
 

=
 

Fjármunahreyfingar: 

Laun .........00 000 

Önnur rekstrargjöld ..........000.00 000... 

Vextir .........00000 nn 

Yfirfærslur ..........20000. 000 

Gjöld samtals 

Vaxtatekjur .. 

FK KI 

Framlög úr ríkissjóði ........0.00200000. 0... 

Annað, framlög kirkjugarða .................. 

Tekjur samtals 
Mismunur ... 

FOR 

ut: 

3 20 Veitt lán .........000000 00 

3 90 Annað, bætt sjóðsstaða ........00000...0..0.... 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir .......2..020000.000.. 0... 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......0000000 000... 0... 

Kristnisjóður: 

0 90 Yfirfærslur ........000000 0000. 

Gjöld samtals .....0.00000 0000. 

1 30 Vaxtatekjur .........0000000. nn 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ......0.0020000 00... 

Fjármunahreyfingar: 

3 90 

4 10 

Tekjur samtals 
Mismunur ... 

Annað, bætt sjóðsstaða .......2.00000........ 

Inn: 

Innheimtar afborganir ........0.200000000...0.. 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......00.0000000 0. 0... 

1000 
480 

100 
1380 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

1380



Nr. 108. 580 

271 

272 

371 

2 07 Félagsmálaráðuneytið. 

Byggingasjóður ríkisins: 

0 10 Laun .........00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 70 Vextir ...............00 022... 

Gjöld samtals ...........00000..0 
110 Seldar vörur og þjónusta ............,....... 
1 30 Vaxtatekjur ...............00000. 0000 0 nr 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Tekjur samtals ............000.0.0.0..00 
Mismunur .................. 0. 

Fjármunahreyf ingar: 
Jt: 

3 10 Afborgun lána .............0..0.0.....00 
3 20 Veitt lán ................00.0. 00 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ....................... 
4 20 Tekinlán ..............0....0.0 00 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Byggingasjóður verkamanna: 

0 10 Laun .........0.0.000 0000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 70 Vextir ...................000 

Gjöld samtals ..........00002 0... 
1 30 Vaxtatekjur ..............0...2.0.0. 0 
180 Framlög úr ríkissjóði ........................ 
1 90 Annað, framlög sveitarfélaga ................. 

Tekjur samtals ...........0..0..0.. 0 
Mismunur ...............00.000 00 

Fi ármunahreyfingar : 
t: 

3 10 Afborgun lána .............00.0... 00... 
3 20 Veitt lán ...............00.0... 0. 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ....................... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Lánasjóður sveitarfélaga: 

0 10 Laun .............. 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0.0..0.... 
0 70 Vextir ...........0.... 00 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

5 970 
9100 

— 8215 
77 185 
3000 

121 000 
364 378 

488 373 

176 000 
612 188 

60 000 
317 000 
411 188 

150 
100 

8000 

8250 
13 000 
63 000 
63 000 

139 000 

6 000 
125 750 

1000 
130 750 

500 
475 

5500 

6475 

Þús. kr. 

411 188 

130 750



28. desember 1970. öðl 

372 

971 

9 2 

1 30 Vaxtatekjur ........0202000 00... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ..........0.000.... 
1 90 Annað, framlag Jöfnunarsjóðs ........... 

Tekjur samtals ......2000000 00... 
Mismunur .......0002 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ........00..000... 
4 20 Tekin lán „......2.00200 0000. 

4 50 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

1 30 Vaxtatekjur ........00.00000 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0.0.0..0.... 

Tekjur samtals .......00.000 00... 

Fjármunahreyfingar: 
t . 

3 20 Veitt lán ........0.0.000. 0... 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ..........00002... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ............0....... 

Erfðafjársjóður: 

0 90 Yfirfærslur .........00000 00... 

Gjöld samtals .....0.000000 0... 
1 30 Vaxtatekjur ........0.00000 00... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ......0.00000000... 

Tekjur samtals ......00200. 0. 

Mismunur ........00.00 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 20 Veitt lán .......0.0000000 0000 
3 90 Annað, óráðstafað ........02000000 000... 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ........00...0.02.. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .............0...... 

Bjargráðasjóður Íslands: 
0 10 Lam ........00 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ..........0.0.0... 
0 27 Viðhald ........2.000 0 
0 70 Vextir ........0.. 0 

0 80 Afskriftir ......2..00.000 000 

Gjöld samtals ........0%000 00... 

Afborgun lána .....0.0000000 00... 
Veitt lán .......20000000 nn 

32 100 

4 350 
46 275 

15 000 
10 000 
25 625 

850 
3000 

4 300 

450 
3 850 

6 000 

6 000 
6 000 

11 000 

17 000 

10 000 
2200 

2200 
10 000 

500 
350 
100 

8300 
73 

9325 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

25 625 

3 850 

11 000



Nr. 108. 582 28. desember 1970. 

Þús. kr. Þús. kr. 

1 30 Vaxtatekjur ............00000.0 0... 150 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ...................2..... 15 200 
1 90 Annað, frá sveitarfélögum ................... 15 200 

Tekjur samtals ............0.2.000 000... 30 550 
Mismunur „............00... 0000 21 225 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ..........200.0.0 00... 8000 
3 20 Veitt lán ..............2..00. 0 nn 17 300 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ....................... 4 000 
4 40 Afskriftir ............0.... 00 75 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 21 225 

973 Atvinnujöfnunarsjóður: 

0 10 Laun ..........0..2200 0. 1200 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0..0.0.0..... 500 
0 70 Vextir ............2.000. 0 12 960 
0 90) Yfirfærslur ...........00000. 0000. 15 000 

Gjöld samtals ...........0..... 00. 29 660 
130 Vaxtatekjur .............0000.0 0000. 20 000 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .................0....... 76 800 
1 90 Annað, mótvirðissjóður ............0...0...... 35 000 

Tekjur samtals ..............00000.0 00. 131 800 
Mismunur ................0 000 102 140 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ..............00000 000 107 140 

Inn: 

4 10 Imnheimtar afborganir ...................0.... 5 000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 102 140 

974 Styrktarsjóður fatlaðra: 

0 90 Yfirfærslur ............0...00000 0. 2 850 

Gjöld samtals .........0.0..00. 000. 2850 
180 Framlög úr ríkissjóði ........................ 2850 

975 Styrktarsjóður vangefinna: 

0 90 Yfirfærslur .............0.0.000. 000. 24 150 

Gjöld samtals ........0.000 00. 24 150 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 24 150 

 



28. desember 1970. 583 

211 

2 08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 

Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar: 

0 10 Laun .........0000. 00. 

0 20 Önnur rekstrargjöld .......0.0.000 0000... 

0 27 Viðhald ............0000. enn. nn 

0 80 Afskriftir ..........000. 00. 

0 90) Yfirfærslur ........20200 0... c0 enn 

Gjöld samtals ........20000000 0... 

1 10 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður 

greiddur af öðrum) .......00.000000 00... nn... 

í 80 Framlög úr ríkissjóði ........0000000 000... 

Iöðgjöld tryggðra og atvinnurekenda .......... 

190 Annað ..........0.0000 00 nn nr 

Tekjur samtals ..........00000 0000... 

Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 

Fjármunahreyfingar: 

3 20 Veitt lán ..........000000 0. 

3 30 Fjárfestingar ...........00.0000 0000... 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .........0200000000. 00... 

4 40 Afskriftir .........00000000 0. 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ...........0000000. 00. 00.- 

4 90 Annað ......0.0000 00 

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar: 

0 900 Yfirfærslur til lífeyristrygginga ............... 

— — — bætur ........00000 0000. 

Gjöld samtals ......00000000. 000... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......00000000... 00... 

Mismunur .........0.000 000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
390 Annað .........0.0000 00 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborgamir ........2000. 0000... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .............00.00. 00... 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar: 

0 90  Yfirfærslur til lífeyristrygginga .............. 

— bótagreiðslur ..........0..2000.0 00... 

Gjöld samtals ........000.00 00 0000. 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........2.02..00.00.00.. 

Mismunur, gjöld umfram tekjur .............. 

Þús. kr. 

27 500 
13 000 
1000 
1000 

2140 000 

2182 500 

20 000 
1071 000 

757 800 
310 200 

2159 000 

4 000 
1000 

7100 
1000 

—- 23 500 
20 400 

3 500 
1052 500 

1056 000 
1068 300 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

23 500 

12 300 

3000 
A 73



Nr. 

273 

all 

108. 584 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 20 Veitt lán ..........0....00 00 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ....................... 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ......................... 
4 90 Annað ..........)..0...00 0 

Atvinnuleysistryggingasjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 90 Yfirfærslur .............0..00...0. 0. 

Bótagreiðslur .................0000 0. 

Gjöld samtals ............0000 000. 
1 30 Vaxtatekjur ..............00..0 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Íðgjöld atvinnurekenda ...................... 
1 90 Annað, framlög sveitarfélaga ................ 

Tekjur samtals ...........0000.. 000. 
Mismunur ...............0 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 20 Veitt lán .................0 00. 
3 90 Annað, óráðstafað .........00...0..000.00 

Inn: 
4 10  Innheimtar afborganir ........................ 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Þvottahús ríkisspítala: 

010 Laun ...........0... 0000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...............0....... 
0 27 Viðhald ................000000. 
0 80 Afskriftir ..........0...000 0. 

Gjöld samtals ...........0.... 00 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Mismunur ..............0.0.000 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ..............0...0.0 00. 
Inn: 

4 40 Afskriftir ............. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Bifreiðalánasjóður héraðslækna: 

0 10 Laun ............. 00 
0 20 Önnur rekstrargjöld .......0...0.00.. 

Gjöld samtals ..........0.000 0000 
130 Vaxtatekjur ...............00000..0 0... 

Mismunur ................. 0000 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

6 000 

8000 
— 3 000 

1000 

10 000 

3 000 
80 000 

93 000 

115 000 

127 800 
63 900 

— 65 500 
372 200 

200 000 
145 200 

66 000 
279 200 

7 445 
5 790 
1000 
300 

14 535 
18 000 

Þús. kr. 

279 200 

3 465 

32



28. desember 1970. 585 

331 

332 

371 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

Veitt lán .......200000 000 
Annað, óráðstafað ........00000 000... 

Inn: 
Innheimtar afborganir ........0.000000 000... 
Ráðstöfun eigin fjár ........00000 0000... 

Vífilsstaðabúið: 

0 10 Laun ..........00000 000 s nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00000 00 0000... 
0 27 Viðhald .............0.0. 0. enn 
0 80 Afskriftir ..........2000000 000. 

Gjöld samtals .....0.000000 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......20000.0 000... 

30 Vaxtatekjur .........200000 00... 

Tekjur samtals ........202.0000 0... n. nn 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 30 Fjárfestingar .........002.0000 000 
Inn: 

4 40 Afskriftir .........000000 0 

Kópavogsbúið: 

0 10 Laun .........000000.0n sen 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........00) 00... 
0 27 Viðhald ............0000. 0. senn 
0 80 Afskriftir ..........0000000 0000. 0n 

Gjöld samtals ........002000 000 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........000000000... 

Landspítalinn: 

0 10 Laun ..........0200000 ess 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0000. 0... 
0 27 Viðhald ...........00..0.. ee sense. 
0 70 Vextir .........0.00000 00. 
0 80 Afskriftir ........2.000000 0000. 
0 90 Yfirfærslur ..........00002 0000. 

Gjöld samtals .......0200000 00. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0000...0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........0.00200 00... 

Tekjur samtals „......0..0.0 00 
Mismunur ........0.000 0000 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 10 Afborgun lána .......020.20 00. 
3 30 Fjárfestingar .........0000%0 0000 

Inn: 
4 40 Afskriftir ..........0.000000 000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ................0..00..... 

378 
378 

192 135 
71 177 

7 630 
8 822 
2200 

150 

282 114 
286 070 
49 311 

335 381 

5 717 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

53 267



Nr. 108. 

0 10 
0 20 
0 27 

586 

372 Fæðingardeild Landspítalans: 

Lan „...........0 0 
Önnur rekstrargjöld ...................... 
Viðhald ............... 0... 
Afskriftir 2... 0 80 

110 
1 80 

Gjöld samtals 
Seldar vörur og þjónusta 
Framlög úr ríkissjóði ............00.....0..... 

Tekjur samtals 
Mismunur 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 40 
4 50 

Út: 
Fjárfestingar 
Inn: 

Afskriftir 

373  Kleppsspítalinn: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 80 

110 
1 80 

Laun 0... 
Önnur rekstrargjöld ...................0..... 
Viðhald ...............0... 00 
Afskriftir 2... 

Gjöld samtals 
Seldar vörur og þjónusta 
Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Tekjur samtals 
Mismunur 

Sjármunahreyfingar . 

3 30 

4 40 
4 50 

374  Vífilsstaðahælið: 

t: 

Fjárfestingar 
Inn: 

Laun 

Önnur rekstrargjöld 
Viðhald .. 

Afskriftir 

Gjöld samtals 
Seldar vörur og þjónusta 
Framlög úr ríkissjóði 

Tekjur samtals 
Mismunur 

LON 

RNA 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

30 607 
12552 
2000 

160 

45 319 
44 345 
31 314 

75 659 

30 500 

160 
30 340 

69 596 
26 655 

6 165 
800 

103 216 
92 200 
12516 

104 716 

2300 

800 
1500 

26 712 
14 150 
4 190 

390 

45 442 
41 510 

6 182 

47 692 

Þús. kr. 

30 340 

1500 

2 250



375 

28. desember 197. 587 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 30 Fjárfestingar .......2...0..00... 0... 
Inn: 

4 40 Afskriftir ...........00 000 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................. 

Kristneshælið: 

0 10 Laun ..........000 00. 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0..... 
0 27 Viðhald .........0.00.0 0 nn nn 
0 80 Afskriftir .......00000.00 0000. 

Gjöld samtals .......02000 0. 
1 10. Seldar vörur og þjónusta ............. 
1 80. Framlög úr ríkissjóði ...........0..... 

Tekjur samtals ..........0.200 000... 
Mismunur ......0000000 000 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 30 Fjárfestingar .........0000.. 00... 
Inn: 

4 40 Afskriftir ..........20000 00 

376 

377 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................. 

Kópavogshælið: 

0 10 Laun ...........0%0%0 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..............0.... 
0 27 Viðhald ............0.00.. 0... 
0 80 Afskriftir ........0..00. 0000. 

Gjöld samtals ........0....0. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............. 
1 30 Vaxtatekjur ..........0.000.0. 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................. 

Tekjur samtals .......0.0000. 00. 
Mismunur .......0.2.00 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 30 Fjárfestingar ..........00.000..00.0.0.. 
Inn: 

4 40 Afskriftir ...........0. 0... 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .................. 

Læknishéraðasjóður: 

0 900 Yfirfærslur ..........0.000..0 0... 

Gjöld samtals .......0.00. 0. 

1 30 Vaxtatekjur .........0.2000 0... 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ................. 

Tekjur samtals .......0..000 00... 
Mismunur, óráðstafað ................. 

21 572 
19 305 

3 837 

23 142 

  

Nr. 108. 

Þús. kr. 

1570 

720



Nr. 108. 

421 

471 

911 

588 

378 Námslán læknastúdenta: 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0...00..0... 

Tekjur samtals .............00 0020. 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 20 Veitt lán .............000. 000 
Inn: 

4 10. Imnheimtar afborganir ........................ 
í 50  Ráðstöfun eigin fjár .......... AR 

Vistheimilið í Gunnarsholti: 

0 10 Laun ............0.0.0.. 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald .................00. 000... 
0 80 Afskriftir ............... 

Gjöld samtals ..........0000 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

3 30 Fjárfestingar .................0. 0... 
Inn: 

4 40 Afskriftir „.............. 

Gæzluvistarsjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 

Gjöld samtals ................... 0 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 

Mismunur ................... 0. 

F jármunahreyfingar : 
t: 

3 30 Fjárfestingar .................0..0..000.... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 

Brunabótafélag Íslands: 
0 10 Laun ...........0.... 0. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 
0 27 Viðhald .................0... 0. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ................... 
0 80 Afskriftir ............... 

Gjöld samtals ................... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .............00...... 
130 Vaxtatekjur .................. 0. 

Tekjur samtals .........00...... 
Mismunur ...............0..0 00. 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

400 

180 

180 

500 
210 000 

1400 
1200 

239 600 
236 000 
10 500 

246 500 

Þús. kr. 

400 

11 820 

6900



28. desember 1970. 589 Nr. 108. 

Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 

Ut: 

3 10 Afborgum lána ........000000 00. ennta 1000 

3 20 Veitt lán ..........0000000 sn 9800 

3 30 Fjárfestingar .........0.0000 00... nr 1000 

3 90 Annað ........0000s sn 6 300 

Inn: 

4 10  Innheimtar afborganir .......0.020. 0... 0... 10 000 

4 40 Afskriftir ........2.00.0 0000 1200 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár .......0000000 000... 6 900



Nr. 108. 590 

2 09 Fjármálaráðuneytið. 

101 Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins: 

102 

103 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 
0 

þa
 

S
 

Laun ..........00. 0000 
Önnur rekstrargjöld ....................... 
Viðhald ..............000 00 

Vextir ............ 0. 

Gjöld samtals ........0.... 00 
Seldar vörur og þjónusta .................. 
Vaxtatekjur ..............000...0 0... 
Annað .......0.000000... 

Tekjur samtals ............0.0... 0 
Mismunur, greitt í ríkissjóð ................ 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ...........0......00.. 00... 
3 90 Annað ...........0000000 0. 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir ...................... 
4 40 Afskriftir .................. 

Lyfjaverzlun ríkisins: 

0 10 Laun ...........0.. 00. 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................... 
0 27 Viðhald .................0... 0... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............. 
0 80 Afskriftir ...............0.0.... 

Gjöld samtals ............00.0. 0. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................. 

Mismunur ............. 00... 
Fj ármnahreyf ingar: 

t . 

3 30 Fjárfestingar ............000.0.0.0.000 
Inn: 

4 40 Afskriftir ...........0......0 

Innkaupastofnun ríkisins: 

0 10 Laun .............. 0... 
0 20 Önnur rekstrargjöld ....................... 
0 27 Viðhald ...............0....0. 0... 
0 60. Hráefni og vörur til endursölu ............. 
0 70 Vextir .........0...... 0 
0 80 Afskriftir ............... 

Gjöld samtals ..........00.0 00 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................. 

28. desember 1970. 

1 693 650 
1 800 

— 600 
1696 050 

1003 
3 647 

600 
4 050 

ö 750 
3 300 

150 
35 400 

350 

"47950 
48 800 

320 000 
300 
500 

331 268 
331 268 

Þús. kr. 

1110 000 

850



28. desember 1970. 591 

922 

923 

931 

932 

939 

Skuldabréf ríkisins: 

1 30 Vaxtatekjur ...........000200 0... 

Tekjur samtals ........0.. 0. 

F Jármunahreyfingar . 
Jt: 

3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ............... 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir .................. 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár .................... 

Sameignir ríkisins: 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

Tekjur samtals .............00....0.. 

Fjármunahreyfingar : 
t: 

3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ............... 
Inn: 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........00..20... 

Arnarhvoll: 

010 Laun ..........00.0 000 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald ...........2..0000.0. 0... 

Gjöld samtals .......0000.0 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

Borgartún 7: 

0 10 Laun „...........0%. 000. 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 
0 27 Viðhald .............0...0.0 00. 
0 70 Vextir .........0.0... 00 

Gjöld samtals ............00.0.. 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

Mismunur ..............20 0. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána .......0.000.. 00... 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .................... 

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs: 

0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........2.000000. 00... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ............... 

19 800 

3 800 
16 000 

7700 

2 066 

2 066 

1 053 

1 053 
1053 

7700 

2 060



Nr. 108. 592 

971 

972 

Ríkisábyrgðasjóður: 

0 10 Laun ......0..0002 0000. nr nn 
0 20 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .......0..0... 
1 30 Vaxtatekjur ...........0.0.0.. 00. 

80 Framlög úr ríkissjóði ................... 

Tekjur samtals ............0... 0... 
Mismunur ........... 0... 

Fjármunahreyfingar : 
Út: 

3 20 Veitt lán ............00.0 00. 
Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ................... 
4 50 Ráðstöfun eigim fjár .................... 

Hlutabréf ríkisins: 

1 80) Framlög úr ríkissjóði ................... 
190 Annað ..........00..200 00... 

Tekjur samtals ..........0...0.0. 00... 

Fjármunahreyfingar : 
t: 

3 30 Fjárfestingar ...................0....... 
3 90 Annað, greitt í ríkissjóð ............... 

Inn: 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár .................... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

1500 
1000 

2500 
15 000 

116:000 

131 000 

288 500 

160 000 
128 500 

6 000 
2000 

6 000 
2 000 

8 000 

Þús. kr. 

128 500 

8000



28. desember 1970. 593 

2 10 Samgönguráðuneytið. 

101 Póstur og sími: 

211 

321 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

110 

Laun 

Önnur rekstrargjöld ...........00.0..0 0... 

Viðhald ...........02.0. sr 

Vextir 

Gjöld 
Seldar 

samtals ........02000 0. 

vörur og þjónusta ........0.00.00000.... 
Mismunur .........0000. 000. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 
3 30 
3 90 

4 20 

4 50 

Afborgun lána .......20002000 000 
Fjárfestingar ..........000.0 0. 
Annað 

Inn: 

Tekin lán .......00 000 

Afskriftir ........0.0.220 0 

Áhaldahús vegagerðarinnar: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 80 

0
0
 

>
 

Laun 

Önnur rekstrargjöld ............00........ 
Viðhald ...............000 000 
Hráefni og vörur Hl endursölu ............... 
Afskriftir .............00 000 

Gjöld 
Seldar 

samtals .......000.00 0000. 
vörur og þjónusta .........00..00.0000.... 

Framlög úr ríkissjóði ........0.00.0.00.. 00... 

Tekjur samtals ........0..0..000200 00. 
Mismunur ..........0.0 000. 

Fjármunahreyfingar: 

3 30 

4 50 

Ut: 

Fjárfe 

Inn: 

stingar .......0..2.02000 00. 

Afskriftir ...........0.00. 0. 

Skipaútgerð ríkisins: 

0 10 Laun „.....00.0000 2 0n nr 
0 20 Önnur rekstrargjöld ................00...00...0. 
0 27 Viðhald ..........2200000.0..e 0 ess 

344 557 
159 721 
58 051 

7 660 
248 200 

818 189 
819 590 

23 700 
170 000 
83 901 

28 000 
248 200 

1401 

90 000 
30 000 
1000 

60 000 
23 000 

204 000 
190 000 
19 000 

209 000 

28 000 

23 000 
5 000 

46 968 
27 164 

5 000 

79 132 

Nr. 108. 

1401 

5000



Þús. kr. 

39 000 

Nr. 108. 594 28. desember 1970. 

Þús. kr. 

1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 57 832 
Í 80 Framlög úr ríkissjóði .........0....00........ 60 300 

Tekjur samtals .„..........0. 0000. 118 132 
Mismunur „............0.. 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 30 Fjárfestingar ..........0.0.0.. 00. 39 000 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .................0........ 39 000 

331  Vitamálastjórn, áhaldahús: 

0 10 Laun .........0.. 0... 22 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................ 3 500 
0 27 Viðhald ................00 0. 10 000 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 5 000 
0 70 Vextir ........0..0.000 0 1185 
0 80 Afskriftir ............0 4670 

Gjöld samtals ..............00. 0. 46 355 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 44 195 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 2160 

Tekjur samtals ............0.0....0 0. 46 355 

Fjármunahreyfingar: 

3 10. Afborgum lána .....0s 1670 
Inn: 

4 40 Afskriftir ................. 4.670 

332 Hafnabótasjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 150 
0 70 Vextir ................. 000. 6 517 
0 90 Yfirfærslur ..........0...00.00n.0 17 000 

Gjöld samtals ...........0.00.0. 0 23 667 
30 Vaxtatekjur ............00.0.00000 00. 6 469 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ...........0..00........ 17 000 
190 Annað.............. 

Tekjur samtals ..... 
Mismunur .......... 

Fjármunahreyfingar: 

310 
3 20 

Afborgun lána ...... 
Veitt lán ........... 
Inn: 
Innheimtar afborganir 
Tekin lán ........... 

AR SRRNRARÐ 310 

HESAR 23 779



28. desember 1970. 

333 

334 

335 

Landshöfn, Þorlákshöfn: 

010 Laun ...........0000 00 0r sr 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............000..0000.... 
0 27 Viðhald .............22.0.. 0... 

0 70 Vextir ............2.00..0 sen 

Gjöld samtals .........202000. 00 

Tekjur samtals .......000000 00 
Mismunur ............2 0000 

3 10 Afborgun lána ........2...00. 00 enn 

4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........00000 0000... .. 

0 10 Laun ..........00.000 00 ner 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.00..00000... 
0 27 Viðhald .............20.... nes 
0 70 Vextir ...........2200. 0 

0 80 Afskriftir ............20.00 0. 

Gjöld samtals ...........0.000. 0... 

I 10 Seldar vörur og þjónusta 

Fjármunahreyfingar: 
t: 

Inn: 

Landshöfn, Keflavík, Njarðvík: 

1 10 Seldar vörur og þjónusta 
1 80 Framlög úr ríkissjóði ............0.0000.000... 

Tekjur samtals ........0.00000 00. 
Mismunur ...........0200 0000. 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ........00...000 000... 

4 40 Afskriftir ..........2..0.000 2. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........0..00.0.0.0.0.. 

0 10 Laun ..........00000 000 

0 20 Önnur rekstrargjöld ............0.0...0.000... 
0 27 Viðhald ............0.000 0. en 
0 70 Vextir .............200 00. 

Gjöld samtals .........00.2000. 000. 

Inn: 

Landshöfn, Rifi: 

1 10 Seldar vörur og þjónusta 

Tekjur samtals .........000.. 000... 

Mismunur ...........00 000 

Fjármunahreyfingar : 
t . 

3 10 Afborgun lána ........00.0.000 0000. 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár .........0.0.000000. 00... 

80 Framlög úr ríkissjóði .........0000..00020.... 

1 80 Framlög úr ríkissjóði .......0..0000..0000000.. 

Þús. kr. 

1500 
500 
800 

10 965 

13 765 
2 800 

— 26240 
29 040 

15 275 

4500 

4 500 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

15 275 

5 150 

4 500



Nr. 108. 596 28. desember 1970. 

471 Flugmálastjórn: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ............... 0... 43 554 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 36 556 
0 27 Viðhald ................. 0. 3978 
0 70 Vextir .................. 0000 8900 
0 90 Yfirfærslur ............00...0. 00... 500 

Gjöld samtals .........0..0.0....... BR 93 488 
10 Seldar vörur og þjónusta .................... 17 715 

1 80 Framlög úr ríkissjóði ........................ 129 093 

Tekjur samtals .........0.0000. 0 146 808 
Mismunur ............0000 000 ðð 82) 

671 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ...........00.00000 20. 27 320 
3 30 Fjárfestingar ...............000000 0... 31 000 

Inn: 
4 20 Tekinlán ............0....... 0000 5 000 
4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... öð 320 

Viðfangsefni: 

01 Stjórn flugmála ............000.00 000... 21 725 
02 Reykjavíkurflugyðllur ........................ 17 000 
03 Aðrir flugvellir ....................0....... 13512 
04 Flugöryggisþjónusta ......................... 24 818 
05 IGAO-deild ...............0... 0 419 
06 Loftferðaeftirlit .............................. 1724 
07 Alþjóðlegt flugsamstarf ...................... 14 290 

Gjöld samtals ............0 00 93 488 

Umferðarmiðstöð: 

0 10 Laun ................0 0000 167 
0 20 Önnur rekstrargjöld ......................... 145 
0 27 Viðhald ................000. 0... 251 
0 70 Vextir ............0..2.. 0 755 
0 80 Afskriftir ................0. 0. 15 

Gjöld samtals .............000 0. 1333 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .................... 1200 
1 90 Annað, sérleyfissjóður ....................... 1775 

Tekjur samtals ...............0.000 0. 2975 
Mismunur ............00.. 0... 

Fjármunahreyfmgar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ...............00 0... 00... 1642 
Inn: 

4 50  Ráðstöfun eigin fjár ......................... 1642 

1642
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672 Sérleyfissjóður: Þús. kr. Þús. kr. 

0 10 Laun ...........000.0 000 655 
0 20 Önnur rekstrargjöld ............00000000.00.. 445 
0 80 Afskriftir ............00002. 00... 25 
0 90 Yfirfærslur ..........0020..0 0000 1775 

Gjöld samtals ........%022.00 00 2900 
1 80 Framlög úr ríkissjóði .........0000 00. 3000 

Mismunur, óráðstafað .........00.0020000 0... 100 

673 Ferðaskrifstofa ríkisins: 

0 10 Laun ........00000 000 5 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld .............0....0.... 2800 
0 27 Viðhald ............2.000. 00 200 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 3500 
0 80 Afskriftir .......0000..0000. 00. 350 
0 90) Yfirfærsla, landkynning ..........0.0200 0000... 7500 

Gjöld samtals .........0.0000 00 19 350 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ........0..000000.... 11 850 
1 90 Annað, Ísl. markaður, Keflavíkurflugvelli .... 7500 

Tekjur samtals ........0%0%2 0200. 19 350 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ........2002000 0000... 350 

Inn: 
4 40 Afskriftir ........00.0002 00 350
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231 

232 

598 

2 11 Iðnaðarráðuneytið. 

Sementsverksmiðja ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

110 

Laun „0... 
Önnur rekstrargjöld ................ 
Viðhald ........0.0.... 
Hráefni og vörur til endursölu ............... 
Vextir „0000... 

Gjöld samtals „........00.. 00 

Seldar vörur og þjónusta ................... 
Mismunur, gjöld umfram tekjur ............. 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
3 10 Afborgun lána ............00000000 00 

Inn: 
4 40 Afskriftir .............. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..............,.......... 
4 90 Annað .........0.% 0... 

Landssmiðjan: 

0 10 Laun „.............00.0. 000 
0 20 Önnur rekstrargjöld ........................ 
0 27 Viðhald .................0. 0000 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ..............00 0. 
0 80 Afskriftir ..............0.0 0 

Gjöld samtals ..........0..00 00 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ................... 
1 90 Annað, húsaleigutekjur ....................... 

Tekjur samtals „.........00.0.00. 0 
Mismunur ............0.. 000 

Fjármunahreyfingar: 

310 
3 90 

4 40 
4 50 

Út: 
Afborgun lána ........0...0.. 000 
Annað ............2.0 00 

Inn: 

Afskriftir ............0 0 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

45 700 
65 150 
14 055 
30 696 
17 850 
34 300 

207 Töl 
204 297 

32 786 

21 291 
6 500 
500 

23 800 
400 
400 

52 891 
52 500 

500 

53 000 

80 
429 

400 
109 

Þús. kr. 

3454 

109
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233 Ríkisprenísmiðjan Gutenberg: 

0 10 Latin ....0.0.0000 err 

0 20 Önnur rekstrargjöld .........0.0000.00 000... 
0 27 Viðhald .............000 0. 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 80 Afskriftir ...........0.000000 000. 

Gjöld samtals .......02000. 00 

1 10 Seldar vörur og þjónusta ......0000000000.0.. 
1 30 Vaxtatekjur .......02.020000 0. sn 

Tekjur samtals .......220000 000. 

Mismunur, greitt í ríkissjóð .................. 

Landsvirkjun: 

0 10 Laun „....000000 00 neee renn nennt 

0 20 Önnur rekstrargjöld ........00000) 0000... 
0 27 Viðhald ..........0.0.... sr 
0 70 Vextir .........2..00. 0. 
0 80 Afskriftir .........0.200000 000 

Gjöld samtals .......0%00 000. 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ......0..000000000.. 

Mismunur .........2.0 000. 

312 

Fjármunahreyfingar: 

3 10 Afborgun lána ........00000 00... n nr. 
3 30 Fjárfestingar ........00000.00 00 een 

Inn: 
4 10 Innheimtar afborganir .......02000. 0... 
4 20 Tekin lán ......0.00000 0000 
4 40 Afskriftir ........000000 000 
4. 50 Ráðstöfun eigin fjár ........00.00000.00..0.0... 
4 90 Annað ......0.0000. 000 

Laxárvirkjun: 

0 10 Laun .........0000 sn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ..........000.00 00... 
0 27 Viðhald ..........2.0.0.. ene 
0 70 Vextir ........202000 0000 
0 80 Afskriftir .........002200 000. 

Gjöld samtals .......020000 0 
1 10 Seldar vörur og þjónusta .......0..000000.0... 

Mismunur ........000 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ........00020 00... n 0... 
3 30 Fjárfestingar .......0..0020000 00... nn. 

Inn: 
490 Tekinlán ......0000000 0 
4 40 Afskriftir ........0.0002.000 00. 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ...........0000000...0.0.. 

Ut: 

19 360 
20 000 

60 

20 060 

476 200 
549 000 

147 700 
444 800 

7 600 
316 300 
148 700 
72 800 
47 100 

5 000 
6 400 
1200 

10 700 
17 800 

41 100 
51 900 

11 200 
125 000 

107 600 
17 800 
10 800 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

700 

72 800 

10 800 

A 175
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321 Rafmagnsveitur ríkisins: 

0 10 Laun ......20202000000 0 enn 
0 20 Önnur rekstrargjöld ...........0.0..000.0..0... 
0 60 Hráefni og vörur til endursölu ............... 
0 70 Vextir ..........00000000 0 nr 
0 80 Afskriftir ...........0020000 0... 

Gjöld samtals ........2.02000. 0... 
1 10 Seldar vörur og þjónusta ..........0..000000.. 
1 90 Annað, orkusjóður ..........0.000........... 

Tekjur samtals .........0.0000 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ........00.0.000 0000... 
3 30 Fjárfestingar .........0.0...000 000... sn 
3 90 Annað .........00%.00 0... 

Inn: 
4 20 Tekinlán ...............00. 0000 
4 30 Sala á eignum ........0.0.0000 0... en 
4 40 Afskriftir .................2000 0. 
4 90 Annað ..........2.2.0 0000 

331 

332 

Jarðboranir ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 60 
0 70 
0 80 

110 

Laun ......000 0000 
Önnur rekstrargjöld ...........0....000.0..... 
Viðhald .........0.... 0. 

Vextir ............00.0.0 0 

Gjöld samtals ..........2.02.00. 000. 
Seldar vörur og þjónusta ..... 
Mismunur „...........200. 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

Afborgun lána ........0.0..00000 0... 
Fjárfestingar ...........00.00000 0000... 
Aftnað ......... 00 
Inn: 

Afskriftir 

Jarðvarmaveitur ríkisins: 

0 10 
0 20 
0 27 
0 70 
0 80 

110 

Laun ............020 000 
Önnur rekstrargjöld ..........0..0..00....0..... 
Viðhald .........000 00. 
Vextir .............200 000. 

Gjöld samtals ........2..200000 0. 
Seldar vörur og þjónusta .....0400.0, 00... 

KK 

ONO 

#0... 

0... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

50 300 
136 200 
110 000 
60 000 
94 000 

450 500 
374 700 
75 800 

450 500 

84 000 
118 879 

2 000 

83 000 
500 

94 000 
27 379 

481 
715 
500 

5 224 
3 880 

10 800 
10 800 

Þús. kr.
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Fjármunahreyfingar: Þús. kr. Þús. kr. 
Ut: 

3 10 Afborgun lána ........2..00.000 00 ne nun 4 585 
Inn: 

4 20 Tekinlán ..............20000 0000 705 
4 40 Afskriftir ...........0..0000 0000... 3 880 

371 Orkusjóður: 

0 20 Önnur rekstrargjöld ...............00..000... 1093 
0 70 Vextir ........2.00000.0. sn 68 079 
0 90 Yfirfærslur ............0.20000 0. enn. 88 379 

Gjöld samtals .......0.02020. 0... 157 551 
130 Vaxtatekjur .........02000000 0... en 62 993 
180 Framlög úr ríkissjóði ......0..002..000.00.... 122 944 

Tekjur samtals .........0.02.00. 00. 185 937 
Mismunur ........2..0.0 000. 28 386 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

3 10 Afborgun lána ..........0..0000 0000. nn 106 677 
3 20 Veitt lán ........0020002. 00 45 805 
390 Annað .........020000 ss sn 1500 

Inn: 

4 10 Innheimtar afborganir ...........0.0.0..00.000... 89 391 
4 20 Tekinlán ..........00..000 0000 enn 36 205 
4 50 Ráðstöfun eigin fjár ..........00.0000.0 000... 28 386
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6. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

I 

VIL. 

Rx. 
KI. 

XI. 

KL. 

XIV. 

XV. 

XVI 

XVII. 

XVII. 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin, ef lög verða staðfest, er 
afgreidd hafa verið frá Alþingi 1970 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 1971 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu „Blindra- 
félagsins í Reykjavík. Menn þessir séu heimilisfeður eða vinni einir á 
vinnustað. 
Að ábyrgjast allt að 50 millj. kr. lán til by yggingar fiskvinnslustöðva og 
stöðva til þess að vinna úr landbúnaðarafurðum, þó ekki yfir 60% af 
matsverði hverrar framkvæmdar. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af brennsluolíum til veðurathugunar- 

skipa í Norðurhöfum 
Að heimila Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Landsræðslu- 
sjóði 30 aura af hverjum seldum vindlingapakka. 
Að leyfa Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða Krabbameinsfólagi 
Íslands 40 aura af hveri 

  

   
um seldum vindlingapakka. 

Að leyfa Áfengis- og tébaksverzlun ríkisins að greiða allt að 45 aurum 

til Slysavarnafélass 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 10000000 kr. 
Að greiða þeim aðilum, sem njóta eftirlauna skv. gömlum reglum, sbr. 

lið 09 382 í 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 verja afgjöldum af löndum ríkisins í Hveragerði til hitaveilufram- 

kvæmda Hv eragerðishrepps. 

Að endurgreiða tolla af benzíni fyrir notkun snjóbifreiða eftir nánari 

reglum, sem ráðuneytið setur. 
Að ábyrgjast alit að 10 millj. kr. lán fyrir Alþýðusamband Íslands og 

önnur launþegasamhönd vegna byggingar orlofsheimila. 

Að ábyrgjast fyrir Öryrkjabandalag Íslands allt að 12 millj. kr. 

vegna byggingar íbúðarhúsnæðis fyrir öryrkja. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af vísindatækjum, sem ísl. 
visindastofnanir kynnu að eisa kost á endurgjaldslaust frá erl. aðilum. 
Að greiða uppbót á greiðslur skv. liðum 09 382—-384 í 4. gr. fjárlaga 
samsvarandi almennri hækkun, sem verða kann á launum starfsmanna 
ríkisins. 

Að innheimta ekki aðflutningsgjöld né söluskatt af munum, sem aðilar 

búsettir erlendis senda Norræna húsinu að gjöf. Fjármálaráðuneywtið 
setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.
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XIX. 

KR. 

XXI. 

XXII. 

XXII. 

KKIV. Á 

KV. 

KXVI. 

KKVI. 

KKVIII. 

KKIK 

KKK 

KXKXI. 

KKRIL. 

KRRKITII. 
KKIV. 
KKKV. 

KKKVI. 

að verja hluta af tekjum til byggingar rannsóknastofnana sjávarút- 

gsins af útflutningsgjaldi til Sreiðsin kostnaðar fiskiðnaðarnámskeiða. 

Að kaupa hús fyrir allt að 6 millj. kr. til afnota sem vistheimili sjúklinga 

af Kleppsspítala og taka nauðs synleg lán vegna þeirra kaupa. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af bæklingum og ritum, 

sem seld eru eða dreift erlendis til landkynningar. 
Að verja söluandvirði strandferðaskipa ríkisins, sem seld hafa verið eða 

seld kunna að verða, til endurnýjunar á skipakosti Skipaútgerðar rikis- 

ins og til að bæta aðstöðu útgerðarinnar við Reykjavíkurhöfn. 

A3 taka lán að fjárhæð allt að 5 millj. kr. til tækjakaupa í þágu flug- 

öryggis mála. 
Að ábyrgjast lán að fjárhæð 1 millj. kr. fyrir Náttúrulækningafélag Ís- 

lands vegna byggingaframkvæmda í Hveragerði. 

Að ábyrgjast allt að 2 millj. kr. lán fyrir Bandalag starfsmanna ríkis og 

bæja vegna byggingar orlofsheimila að Munaðarnesi. 

Að verja 1900 þús. kr. af tekjum af malarnámi í landi Viífilsstaða til 

byggingar húsnæðis á Vífilsstöðum fyrir hjúkrunarkonur. 
Að hefja byggingu nýs stjórnarráðshúss á árinu 1971 og undirbúa nauð- 
synlega fjáröflun til þess, að unnt sé að ljúka byggingu hússins með 

eðlilegum hraða. 
Að ráða í samráði við forseta Alþingis listamann Hl að gera málverk 

af lýðveldisstofnuninni á Þingvöllum 17. júní 1944 og verja nauðsyn- 

legu fé í því skyni. 

. Að taka erlent vörukaupalán að fjárhæð 4.6 m.kr. vegna borkaupa Orku- 

stofnunar. 
Að taka lán að fjárhæð 440 þús. svissn. franka og verja allt að 10.8 m.kr. 

af söluandvirði sendiherrabústaðar í París til kaupa á bústað vegna 

fastafulltrúa Íslands hjá EFTA í Genf og til kaupa á nauðsynlegum 

húsbúnaði. 
Að selja 26.66% af rúmmáli mjölskemmu Síldarverksm. ríkisins á Skaga- 

strönd, ásamt tilheyrandi lóðarréttindum. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld af efnivörum, sem kunna að verða 
fluttar inn frá Norðurlöndum til þess að ljúka við innréttingu kjallara- 

rýmis í Norræna húsinu. 

Að selja áhaldahús Vegagerðar ríkisins við Gránufélagsgötu á Akureyri. 

Að gefa Styrktarfélaginu Tjaldanesi gestaskálann á Þingvöllum. 
Að selja eftirtaldar fasteignir póst- og símamálastjórnar: 

1. Hús pósts og síma að Kaupvangi 2, Egilsstaðakauptúni, ásamt tilheyr- 

andi lóðar réttindum. 

9. Hús pósts og síma að Egilsbraut 11, Neskaupstað, ásamt tilheyrandi 

lóðarréttindum. 
3. Eignarhluta pósts og síma í núverandi póst- og símstöðvarhúsi í Búðar- 

dal, ásamt tilheyrandi lóðarréttindum. 

Að greiða á matsverði öll hlutabréf í Áburðarverksmiðjunni h.f., enda 

semjist við þá aðila, sem þegar hafa gert samning um sölu bréfa sinna, 
að andvirðið greiðist á ó árum. 

„Að endurgreiða aðflutningsgjöld af snjóbifreið, sem Hellulæknishérað 

hyggst kaupa. 

„Að ábyrgjast allt að 10 millj. kr. lán fyrir Orkusjóð til jarðborana á 
Krýsuvíkur- og Trölladyngjusvæðinu. 

. A5 ábyrgjast allt að 15 millj. kr. lán fyrir félagið Heilsuræktin, Reyl kja- 

vík, enda gefi félasið yfirlýsingu um það, að ef Tal élagið verður lagt niður, 

þá skuli eignum félagsins ráðstafað af heilbrigðisstjórn ríkisins til félags 
eða stofnunar, samkvæmt 17. gr. núgildandi laga félagsins.
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XL. 

XLI. 

XLII. 

ÁLIII. 

XLIV. 

XLV. 
XLVI. 

XLVII. 

XLVITI. 

XLIX. 

L. 

LI. 

LI. 

604 28. desember 1970. 

Að endurgreiða Rafveitu Snæfjallahrepps aðflutningsgjöld og söluskatt 
af vélum og tækjum til væntanlegrar virkjunar í Blævardalsá í Naut- 
eyrarhreppi. 
Að selja Rafveitu Vestmannaeyja neðansjávarrafstrenginn milli lands 
og eyja og einnig raflínuna úr Landeyjasandi að Hvolsvelli, ásamt til- 
heyrandi búnaði (spennistöðvum). Enn fremur að selja Andakilsár- 
virkjun raflínustrenginn, sem liggur frá aðveitustöðinni við Elliðaár til 
Akraness yfir Hvalfjörð. Söluverð mannvirkjanna verði kostnaðarverð 
að frádregnum eðlilegum afskriftum. 
Að selja sendiherrabústaðinn í Kaupmannahöfn og kaupa annað nýrra 
og hentugra húsnæði, að fengnu samþykki fjárveitinganefndar Alþingis. 
Að endurgreiða Norræna húsinu í Reykjavík aðflutningsgjöld af einni 
bifreið, sem nota skal vegna rekstrar hússins. 
Að endurgreiða aðflutningsgjöld og söluskatt af vélum og efni til stækk- 
unar Andakilsárvirkjunar. 
Að selja fasteignina Hof á Eyrarbakka. 
Að selja áhaldageymslu og íveruskála Vegagerðar ríkisins við Upp- 
héraðsveg ásamt tilheyrandi lóðarréttindum. 
Að gerast f. h. ríkissjóðs hluthafi í hlutafélagi um kaup og rekstur 
flóabáts, sem þjóni núverandi farsvæði Norðurlandsbáts, og skal hlutur 
ríkissjóðs vera allt að 50%, enda náist samkomulag um. aðild sveitar- 
félaga eða annarra aðila og viðunandi rekstrargrundvöll. 
Að taka lán í Seðlabanka Íslands, allt að 10 millj. kr., til þess að greiða 
aukið framlag til Hinnar alþjóðlegu framfarastofnunar (International 
Development Association). 
Að taka lán, að fjárhæð allt að 260 millj. kr. eða Jafnvirði hennar í 
erlendum gjaldeyri, og endurlána fé þetta vegasjóði, 200 millj. kr. til 
lagningar hraðbrauta og 60 millj. kr. til vegaframkvæmda samkvæmt 
samgönguáætlun fyrir Austurland. 
Að ábyrgjast lán að fjárhæð 20 millj. kr. fyrir Blaðaprent h.f. vegna 
uppsetningar nýrrar prentsmiðju. 
Að heimila Áfengis- og tóbaksverzlun ríkisins að greiða allt að 20 aurum, 
af hverjum seldum eldspýtustokk til Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. 
Að selja prestsseturshúsin Hof í Vík í Mýrdal og Jónshús í Flatey á 
Breiðafirði.
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SÉRSTÖK YFIRLIT 

1. Iðnskólar (02 516). 

a
 

Reykjavík ........2000000 00 eeen 

Ísafjörður .......20000000 0. eens nan 

Sauðárkrókur .......20000000 ss seen 

KUreyri 20.02.0000. 

Vestmannaeyjar .....00000senss ss 
Keflavík ......000000.sesssnss sn 
Hafnarfjörður ........0200020000.sesnve nn 

2. Húsmæðraskólar (02 553). 

. Varmaland ..........0eceessss sr. 

Staðarfell .........2.0000 00 enn 

Blönduós .......0000ss ss 

Löngumýri .........0000000 000 nn 

Laugar .......00000000 00 nan 
Hallormsstaður .......0.0000000.0s snar. 
Laugarvatn ........0000000 0. ss ss 

3. Héraðsskólar (02 607). 

a
 

Reykholt .......00200000.0 sn sannan 
Núpur #....00.000000 000 
Reykjanes ......00000000. 00 ess 
Reykir .......0.00000 000 nn 

Eiðar .........000000ee ess 
Skógar ......2..000000.. snar 

4. Framlög til byggingar gagnfræðaskóla, barnaskóla og 

íbúða fyrir skólastjóra (02 762). 

1. Framlög til skólaframkvæmda samkv. ákvæðum laga 
nr. 41/1955. 

A. Barnaskólar: 

1. Reykjavík ......200000000 000 
2. Mosfellssveit, barnaskóli .......00.0000000.. 
3. Leirá, skóli ........20000 0000... 
4. Akranes, íþróttahús ......0.020000000....... 
5. Kleppjárnsreykir, skóli .......000.0000000.. 
6. Varmaland  ......0.00.00000000 0... 0... 

7. Laugagerði .......0...0000 0000... 
8. Lýsuhóll .......0.00000.0cee0nn sn 
9. Hellissandur, íþróttahús ..............00.... 

10. Ólafsvík, íþróttahús ........0000.......... 
11. Grundarfjörður, íbúð .......000000000000.0.. 

Þús. kr. 

6 300 
150 
200 

4 200 
834 
200 
650 

300 
2 983 

340 
100 
300 
200 

4600 

5500 
5 700 
6420 
2000 
3 450 

600 
1000 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

13 134 

8 823 

24 670
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- Laugar í Dalasýslu ........................ 
Tálknafjörður .............00. 0... 
Hnifsdalur, íbúð ..........0.00...00.00 
Ísafjörður ......... 
Súðavík, Íbúð ..........0000...000 0 

- Klúka í Bjarnarfirði ...........,........... 
- Þverárskóli, V.-Hún. ................0.0..... 

Reykir, A-Hún. .........0000.. 
Sauðárkrókur, sundlaug .................... 

- Varmahlíð ............. 
2. Dalvík, íþróttahús ............0.000000 0. 
ð. Svarfaðardalur .......,......0.00000000... 
4. Árskógsströnd ........0.... 

Svalbarðsströnd, skóli ..........0.0.0.000..... 
Svalbarðsströnd, íbúð ...............0....... 

- Grenivík, íbúð .........0..0.0.....000 0. 
- Reykjadalur „...........0...0.0.. 0 

9. Vopnafjörður, skóli ...........00000000.. 
- Vopnafjörður, íbúð ................000... 
- Seyðisfjörður, íbúð ........................ 

Neskaupstaður, íþróttahús ................. 
. Neskaupstaður, skóli .........000.00... 
- Hallormsstaður  „.................. 
- Eskifjörður, íþróttahús .....,............... 
- Fáskrúðsfjörður, sveitin .................. 
- Kirkjubæjarklaustur ...........,,......... 
- Hvamms- og Dyrhólaskóli ...,............. 
- Hraungerðisskóli „........................ 
- Flúðir, Hrunamannahreppi ................ 
- Biskupstungur, íbúð .........0000000%...... 
„ Ljósifoss, íbúð .............0.00000000 
- Selfoss, íbúð ..........00..0.0.00 00. 
- Hveragerði, íbúð ...............0.0000.0.... 
- Þorlákshöfn, skóli ..............0.00.0..... 
- Þorlákshöfn, íbúð ...............0000000... 
- Keflavík „2... 
- Njarðvík, íþróttahús .......,.............. 
- Vatnsleysuströnd, íbúð .....,............... 
- Hafnarfjörður, íþróttahús .................. 
- Garðahreppur .............0.. 0... 
Kópavogur ...........00000 00. 

- Seltjarnarnes ............0....0.0 00. 
- Ymsir skólar .........0,...0..0.00 0 

B. Gagnfræðaskólar: 

SÞ 
ri
 

Lo
 

Reykjavík .........0.00. 00 
Siglufjörður, íþróttahús ...........0.0....... 
Akureyri 20... 
Héraðsskólinn, Laugum ...........0......... 
Hvolsvöllur „....... 
Hella ........... 

28. desember 1970. 

bed
. 

ho
 

ho
 

(er
) 

Þús. kr. 

77 254
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Selfoss 

Grindavík 
Keflavik 

Kópavogur s
o
o
n
 

........ 

607 

sr... 

NONNI NONNI 

2. Skólar samkv. lögum nr. 49/1967, framhaldsfjár- 
veilingar: 

A. Barnaskólar: 

1. Reykjavík: 
a. Árbæjarskóli 

Varmá, heimavist 

Reykhólar 

Þ
O
N
A
N
 
R
N
 

Súgandafjörður 

10. Bolungarvík, sundl., 1. áf. 
11. Reykjanes 
12. Reykir í Miðfirði 

13. Blönduós 

14. Þelamörk, 2. áf. 

15. Hafralækur 

16. Stóru-Tjarnir ... 

17. Egilsstaðir 
18. Hafnahreppur .. 
19. Fljótshlíð 
20. Vestmannaeyjar 
21. Hafnarfjörður .. 

B. Gagnfræðaskólar: 
Varmá 

A
Ð
 

Hrafnagil 
Húsavík 

o
t
 eð

 

se. 

b. Hvassaleitisskóli 

Leirá, íbúðir .... 
Grundarfjörður, 2. áf. 

Búðardalur, skólastjóraíbúð ................ 
Laugar í Dalasýslu ............00..00.00.... 

Barðastrandarhr., skólastjóraíbúð 

Ólafsfjörður ... 

sr... 

Se 

so... 00. 

RON 

ARNÓR NORN 

RON 

so... 

RONNIE 

RONONONONO ON 

NOR NON OR 

000... 

so... 

se 

So 

NRK 

Þús. kr. 

  

8 938 
713 

1803 

3 651 
2 200 
6 686 
3399 
7020 
9 507 

11 628 
5 643 
3 700 

824 
3 265 
5 852 

5 403 
3530 

10 871 
2 983 
ð 745 
  

C. Krýsuvíkurskóli, gegn jafnháu framlagi annars Í 
staðar að 

3. Nýir skólar samkv. lögum nr. 49/1967: 
A. Barnaskólar: 

1. Reykjavík, Fellaskóli í Breiðholti 
2. Kléberg á Kjalarnesi 
3. Kleppjárnsreykir, íbúð 0... 

IRON NÓRR NORN NON 

12 625 
300 

1005 

Nr. 108. 

Þús. kr. 

21 225 

103 239 

28 532 

4310 

A 76
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Laugagerði, íbúð ..........000020.0 0... 
Iýtingsstaðahreppur ..........0.0.00000.00.. 
Sólgarðar í Fljótum, sundlaug .............. 
Hrísey, íbúð .......0.020000 0... 

Árskógshreppur, íbúð .........0..0..00..... 
Aktireyri 22.20.2020 
Laugar, Þins., íþróttahús .................. 

. Lundur í Axarfirði, íbúð .................. 

Eiðaskóli, íbúð .......000202 00. 
Búðir, Fáskrúðsfirði ............0.0.00..... 

Hvolsvöllur, íbúðir .........002.00 0... 0... 

. Gnúpverjahreppur .........00000. 000 .....0. 
. Bessastaðahreppur .........020.000. 0000... 

'/ Hafnarfjörður, Víðistaðaskóli .............. 
Kópavogur, Digranesskóli .............0.00... 

B. Gagnfræðaskólar: 
Akranes ........00 0 

Sauðárkrókur .........020000 00... 

Neskaupstaður ........00000000. 0... 
Keflavík  .........0 00 

Hafnarfjörður (Flensborg) .......0000.200.. 

. Kópavogur (Þinghólsskóli) .........20....... 

4. Skólar með fjárveitingar til undirbúnings fram- 
kvæmda: 

Varmaland, íþróttahús .........00000000....0.0. 
Borgarnes, íþróttahús ..........02000000 0000... 
Búðardalur ...........000000 000... s.s. 
Patreksfjörður  ........0.000000 0... 
Mýrahreppur, V.-Ís. .......000000 000... 

Þingeyri ........00000 0000 
Flateyri ........200 000 
Hvammstangi, íbúðir ..........0.00000 00.00.0000. 

Skagafjarðarsýsla .........020000 000... 0... 
Dalvík, heimavist .......00000000000 0... 

. Svarfaðardalur, íbúð .........0.20000.00.0.0..0.00.. 

Skúlagarður ..........020000000 00... 

Svalbarðs- og Sauðanesskólahverfi ............ 
. Borgarfjörður eystri ..........0.00000. 0... 0... 

Reyðarfjörður .........000000000 000... 
Djúpivogur ........0000000 nn 

'“ Hvammshreppur ......00002000 00... 
Djúpárhreppur .......0.000000 0000... 

Fljótshlíð .........0.0200200 0000 
„ Hella ........222 00 

Selfoss ......00000 0. 
Skeiðahreppur .......02000000. 000... 

Reykholt í Biskupstungum ........0000000... 
.„ Sandgerði  ........2220..0.e eeen 
. Njarðvíkur, íþróttahús, 2. áf. ........2.000000... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

600 

300 
600 

600 

600 
2 882 
1 680 
677 

640 

2970 
600 
600 

1298 

878 

  

Þús. kr. 

30 288 

12 643
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Þús. kr. Þús. kr. 

26. Garðahreppur .....0.00000eeneenr en. 300 

27. Garðahreppur, íþróttahús .......0.2000.00.... 200 

28. Seltjarnarnes .......00000s seen 500 

2... 0600 
288 091 

5. Heiðurslaun listamanna samkv. ákvörðun Alþingis 

(02 982 17). 
1. Ásmundur Sveinsson ........00.ee es 175 
2. Brynjólfur Jóhannesson ........00.00.. KKK 175 

3. Guðmundur G. Hagalín ..........00000000. 0... .000. 175 
4. Gunnar Gunnarsson ......00.000 00... 175 
5. Halldór Laxness ........0000000 0... 175 
6. Jóhannes S. Kjarval .......0.00000000000.. 175 
7. Jóhannes úr Kötlum .......200000 000... 0... 175 
8. Páll Ísólfsson ......00000.0s0s ns 175 
9. Ríkarður Jónsson .....0.00000000 000 175 

10. Tómas Guðmundsson ......00.000000 000... 175 
11. Þórbergur Þórðarson .......0.000000 000... 175 

— 1925 

6. Dagheimili, byggingarstyrkir (02 999 38). 

1. Akranes #.„......0.202020000ees es 75 
2. Ísafjörður O............0000.. ner ens 75 
3. Keflavík .........0020000. 0. ne 75 
4. Kópavogur .........0000000 00. 125 
5. Kumbaravogur .......0.020000 0000... 100 

6. Neskaupstaður ........00000000 00... 75 
1. Selfoss ........2.200000 0... 7 

600 

7. Fyrirhleðslur (04 286 03). 

a. Til fyrirhleðslna: 
1 Þverá og Markarfljót ...........0000.00.0..0.. 600 
2. Kaldaklifsá, Svaðbælisá og Laugará .......... 200 

3. Kelduá í Fljótsdal ........00.00000000 0... 30 
4. Jökulsá í Lómi ........0000000 0000... 370 
5. Hólmsá á Mýrum við Fláajökul .............. 50 

1250 

b. Til fyrirhleðslna gegn % kostnaðar annars staðar að: 
1. Djúpós og Hólsárbakkar .........000000.000... 250 

a 250 

c. Til fyrirhleðslna gegn !4 kostnaðar annars staðar að: 
1. Laxá í Leirársveit ..........20000 0... 40 

2. Leirá í Leirársveit ..........000000. 0... 50 
3. Hvítá við Þræley í Stafholtstungum .......... 100 

4, Holtsá í Fróðárhreppi ........0.00000000..0.... 20 
5. Hörðudalsá neðan Hörðubóls, skilyrði er stofn- 

un vatnafélags .........020000000 0... nn 50 
6. Reykjadalsá hjá Fellsenda ........0.0.0.0.0.... 40
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Miðá hjá Hundadal og Kvisthaga .............. 

Krossá í Dalasýslu ..........00....02. 0000... 
Svartá hjá Barkarstöðum ................... 
Vatnsdalsá hjá Bakka og Kornsá ............ 

. Vatnsdalsá frá Grímstungu að Hofi ............ 

Giljá Lol 
3. Héraðsvötn .........000.0s s.s 

Svarfaðardalsá hjá Grund .................... 

Skíðadalsá ........020.000 000... 
Hörgá hjá Möðruvöllum, skilyrði er stofnun 
vatnafélags .........020000000. sn 

. Hörgá hjá Hlöðum, skilyrði er stofnun vatna- 
félags .........000000 000 
Kvíslá í Vopnafirði ...........0..00.0000. 0... 
Jökulsá í Fljótsdal ..........000%.0. 0. 0... 

. Geitdalsá í Skriðdal ................0.0000..0.. 
. Norðfjarðará, skilyrði er stofnun vatnafélags . 
. Eskifjarðará ..............0..000. 00... 

. Tungná í Fáskrúðsfirði ...................... 
Norðurdalsá í Breiðdal ..........00000.0000. 

. Selá í Álftafirði ............... 
6. Hólmsá á Mýrum hjá Borg .................. 

. Djúpá hjá Maríubakka .............0.0000.0.... 
. Laxá hjá Blómsturvöllum ...........0..0000... 

Kúðafljót .........0..2002000 00 
Skálm hjá Skálmarbæ ...........00.00.0.0..... 

- Klifandi hjá Pétursey .........000000..0 000... 

. Miðskálaá og Írá ..........00..000.00 00. 
„ Holtsá ........0.0.00000 00. 
- Holtsós .......0200000000 nn 
. Fiská hjá Árgilsstöðum ..........0...00....... 
. Eystri-Rangá hjá Keldum .................... 

Grjótalækur „....,......000020. 000... 
. Ölfusá hjá Kaldaðarnesi ...................... 
. Ölfusá hjá Eyrarbakka .........0000000000. 00. 
. Stóru-Laxá hjá Sólheimum .........0..000... 
- Stóra-Laxá hjá Sóleyjarbakka ................ 
- Litla-Laxá hjá Berghyl og Hruna .............. 
- Litla-Laxá hjá Skyggni ...........0.0000.000.. 

Stakksá hjá Neðra-Dal ..........000000000.0.. 
Litla-Laxá hjá Hverabakka ...............0... 

. Karlsá í Lómi ..........0.0.0200 00 

. Norðurá .........022000 000 

. Svartá í Gautlöndum .........0.0000000. 000... 

9. Klifandi í Dyrhólahreppi .......0.0.00.000.0..0. 
Hofsá í Álftafirði ..........0..0..... 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

10 

Þús. kr. 

3125 
  

4 625
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8. Landþurrkun (04 286 04). 

Í Austur-Landeyjum ........220000. 00 nn 
Í Vestur-Landeyjum ......00000000 000... 
Neðan Þverár í Rangárvallahreppi ...........0.... 
Í Út-Hjaltastaðaþinghá .........00000000 0... 0... 
Háfsósar .........20000000 00 t

s
 

CO
 

AÐ
 

9. Bygging sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva og 
læknabústaða, annarra en ríkissjúkrahúsa (08 371 03). 

a. Til 

b. 

sjúkrahúsa, sjúkraskýla, læknamiðstöðva og 
heilsuverndarstöðva: 

þa
 Reykjavík  .......0.0200 0000... 

Akranes ......20000 0 
Akranes, röntgentæki .......0000000000.0 0... 
Borgarnes, læknamiðstöð .......02000.0 0... 

Patreksfjörður ........000000 00. 
Suðureyri .......200200000. ns 
Ísafjörður, læknamiðstöð .........0000.0000.... 
Hvammstangi (.........020000 00... 

Blönduós .......000000 0. 
Siglufjörður  .........02000 00 
Ólafsfjörður ........2000000 00 

Akureyri 0... 
Akureyri, þvottahús ........0..000000 00... 
Húsavík ........2000000 nn 

. Egilsstaðir, læknamiðstöð .......0000..... 

. Egilsstaðir, sjúkraskýli .......0.0000.0.. 00... 
Neskaupstaður .. ......00000 nn 

Vestmannaeyjar ......00.00000 0... 

Selfoss 2......0000 rn 
Kópavogur, heilsnverndarstöð ...........200... 
Keflavík, röntgentæki .........0.00200000 00... 

Til læknabústaða: 

1. 
9 

Álafoss .......00 rr 
Borgarnes ......0.000 000 

Kleppjárnsreykir .......02000000 000... 

Búðardalur .......02020000 00 nn 

Hellissandur .......0.000. 000. s.n 

3. Ólafsvík .......20000e 

Stykkishólmur .......000000 0000... 

. Reykhólar ........0000000 0. nan 

Patreksfjörður .......000000 0... nn 
Þingeyri .......0.0000 0000 en rn 
Flateyri  ......00. 02 

Ísafjörður, héraðslæknisbústaður .............. 
Ísafjörður, sjúkrahúslæknisbústaður ........... 
Hólmavík .........000000 000. 
Hvammstangi ........0000000 enn. 

Þús. kr. 

26 000 
3 300 
1300 
6 000 

250 
60 

6 000 
120 
77 

1600 
1140 
6 100 

900 
5000 
6 000 

ö4 
1000 
2200 
3 750 

100 
350 

350 
184 
189 
200 
300 
900 

200 
200 
400 
200 
240 
350 
185 
200 
212 

380 

71 787



10. Skipting lögboðinna og ólögboðinna eftirlauna og styrkt- 

arfjár. 

09 382 Samkvæmt launalögum 

Blönduós .......200.00000. s.s 
Skagaströnd .........00000000 0000... 
Sauðárkrókur ...........2.000.0. 0... 
Ólafsfjörður ............0 000. 

„ Dalvík ........0000.00 000 

. Húsavík .........000200.0 sens 

„ Raufarhöfn .........00000e sens 

. A.-Egilsstaðir ............0200.200 00... 
Seyðisfjörður .........0.020000.0 0... 

. Neskaupstaður .........0.000000 000... 

Eskifjörður ..........200.000 000... 
„ Reyðarfjörður ...........00.0.00000 000... 

Fáskrúðsfjörður .............00.000000 0... 0... 

„ Mik 2... 

„ Hella ..........0200. sess 

Selfoss, sjúkrahúslæknisbústaður ............. 
„ Laugarás  .........0.0..000 0 

Vestmannaeyjar, héraðslæknisbústaður ........ 
Vestmannaeyjar, sjúkrahúslæknisbústaður 

RON NONONONONONON NN 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

11113 
  

82 900 

kr. 2575 000 
  

09 383 Embættismenn og aðrir starfsmenn: 
Aðalheiður Níelsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Aðalheiður Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Aðalsteinn Jakobsson, fyrrv. næturvörður ........ 
Ágúst Kvaran .........0..00.0 000. 
Ágúst Ólafsson, póstur ........000..0. 00. 
Alfons Gíslason, fyrrv. símstjóri ................ 
Andrés Eyjólfsson, fyrrv. skjalavörður og alþm. .. 
Anna Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Ári Sigurbjörnsson, fyrrv. póstur ................ 
Arnbjörg Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Arndis Eiríksdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 
Arndís Þorsteinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 
Árni Vilhjálmsson, fyrrv. erindreki .............. 
Arnkell Bjarnason, fyrrv. póstur ................ 

Ása Ásmundsdóttir .........0.00000. 
Ásgeir Guðmundsson frá Æðey .....00.0... 
Axcl Jóhannsson, fyrrv. yfirfiskmatsmaður ...... 

Benedikt Benjaminsson, fyrrv. póstur ............ 
Benedikt Gíslason .............000. 0... n 

Samtals 

Kr. 

19813 
19813 
49 539 
82 564 

19813 
49 539 
99 217 
19813 
19813 

19 252 
19813 

19813 
39 630 
19813 

49 539 

39 630 

39 630 

20 636 
99 074 

kr. 2575 000 

Kr.
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Kr. 

Benjamin Sigvaldason, fyrrv. kjölmatsmaður .... 33 025 

Bergsveinn Jónsson, fyrrv. hafnsögumaður ....... 38 504 

Bjarni Bjarnason, fyrrv. söngkennari ............ 39 630 

Bjarni Sigurðsson, fyrrv. póstur .....002000.0... 19813 

Bjarni Þorsteinsson .......000200 000... 26 420 

Björg Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......22..02... 19813 

Björg Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 19813 

Björgúlfur Ólafsson ....4.0.02000. 0 nan 48 130 

Björn Einarsson ......0220000 00... 83 751 

Björn Kristjánsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 49 576 

Björn Stefánsson, fyrrv. póstur 22.00.2000... 19813 

Björn Vigfússon, fyrrv. lögregluþjónn .......... 49 539 

Brynjólfur Bjarnason, fyrrv. ráðherra ............ 118 890 

Böðvar Pálsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður ...... 38 ö04 

Eggert Konráðsson, fyrrv. póstir ....0000000000.. 19813 
ígill Jónsson, fyrrv. símamaður ..........0..... öð 674 
Einar Einarsson, fyrrv. skipherra .....2.0000000.. 79 374 

Einar Eiríksson .......02.00000 0... 33 025 

Einar G. Eyjólfsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 33 025 

Einar Jóhannsson, fyrrv. póstur l....002000.0... 26 420 

Einar Steindórsson, fyrrv. póstafgreiðslumaður .. 38 504 

Eiríkur Albertsson, fyrrv. sóknarprestur, biðlaun 113 190 

Elín Jóhannesdóttir, fyrrv. hjúkrunarkona ...... 33 025 
Elínborg Brynjólfsdóttir, fyrrv. matráðskona .... 49 257 
Elísabet Eiríksdóttir, fyrrv. kennslukona ........ 99 070 

Elísabet Friðriksdóttir, fyrrv. barnakennari ...... 46 801 

Emilia Jónasdóttir, leikkona ......0000.000... 39 630 

Eyjólfur Hallfreðsson, fyrrv. póstur .......02... 26 420 

Eyjólfur Hannesson, fyrrv. símstjóri ............ 66 050 

Finnur Thorlacius, fyrrv. kennari ................ 49 539 

Fríða Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 19813 

Gísli Kristjánsson, fyrrv. starfsm. við tollgæzlu .. 39 630 

Gísli Sigurðsson ........0000. 00 33 025 

Guðbjörg Kristinsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 26 420 

Guðbrandur Benediktsson ........020000 00 ...0... 32 087 

Guðfríður Jóhannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 19813 
Guðjón Hermannsson, fyrrv. póstur ..........2.... 19813 

Guðjón Jónsson, fyrrv. pósttr 2......000000.. 19813 
Guðjón Sigurjónsson, fyrrv. þingvörður .......... 39 304 
Guðjóna Brynhildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .. 19813 
Guðlaugur Sigmundsson, fyrrv. póstur .......... 21 027 

Guðmundur Árnason, fyrrv. póstur .............. 26 420 

Guðmundur B. Árnason, fyrrv. bréfberi ........ 19813 

Guðmundur Benónýsson, fyrrv. fiskmatsmaður .. 19813 

Guðmundur Elíasson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 26 420 
Guðmundur Guðmundsson, fyrrv. símstjóri ...... 99 630 

Guðmundur Gíslason Hagalín, fyrrv. bókafulltrúi . 62 996 
Guðmundur Jónsson „22.22.0000... 66 051 
Guðmundur Ólafsson, fyrrv. póstur .............. 19813 
Guðmundur Þorbergsson, fvrrv. póstur .......... 26 420 
Guðrún Sigurbjörnsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 19813 
Guðrún Teitsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 39 630 

Nr. 108.
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Gunnar Jóhannsson, fyrrv. alþm. ................ 82 564 
Gunnlaugur Jóhannesson, fyrrv. vitavörður ...... 19813 
H. J. Hólmjárn ..........0.00..0 0... 80 216 
Hafliði Sveinsson, fyrrv. póstur .................. 19813 
Hálfdán Björnsson .......0000000 00 39 630 
Halldór Hansen, læknir .............00........ 15 593 
Halldóra Bjarnadóttir, fyrrv. skólastjóri .......... 85 987 
Halldóra Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 26 420 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, fyrrv. póstur ...... 19813 
Hannes Hreinsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 39 630 
Helgi Ágústsson .........0.0.0.. 000. 66 051 
Helgi Ívarsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............. 33 025 
Helgi Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 19813 
Helgi Kjartansson ........0.00..020 32 087 
Helgi Tryggvason, bókbindari .................. 39 630 
Herdís Finnbogadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 19813 
Herdís Guðmundsdóttir, fyrrv. handavinnukennari 39 630 
Hermína Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 19813 
Hildur Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 19813 
Hólmfríður Jónsdóttir, fyrrv. kennari ............ 39 630 
Inga Nielsen Beck, fyrrv. símstöðvarstjóri ........ 28 658 
Ingibjörg V. Filippusdóttir, fyrrv. ljósmóðir .... 19813 
Ingibjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. kennari ........ 66 051 
Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrv. kennari .............. 44 098 
Ingibjörg Pálsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 19813 
Ingibjörg Pétursdóttir ........000.000. 85 543 
Ingimar Baldvinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 85 831 
Ingiríður Helgadóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 19813 
Ingólfur Árnason, fyrrv. póstnr 2......0... 26 420 
Ingólfur Gíslason, fyrrv. héraðslæknir, biðlaun .. 181 009 
Ingveldur Magnúsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 19813 
Jakob Jóh. Smári, fyrrv. adjunkt, biðlaun ...... 135 288 
Jóhann Gunnarsson, fyrrv. rafstöðvarstjóri ...... 39 630 
Jóhann Jónsson, fyrrv. starfsm. Vífilsstaðahælis . 33 025 
Jóhann Jósefsson, fyrrv. starfsm. vitamálastj. .... 38 504 
Jóhanna Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 19813 
Jóhannes Þorgrímsson, fyrrv. kennari ........... 39 630 
Jón Árnason, fyrrv. fiskmatsmaður .............. 19813 
Jón Bóasson, fyrrv. póstur .......0000000.0.. 19813 
Jón Guðmundsson, fyrrv. skrifstofustj., biðlaun .. 202 622 
Jón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður, Dalvík ...... 19813 
Jón G. Jónsson ............ 39 630 
Jón G. Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 26 420 
Jón Kjerúlf, fyrrv. tollgæzlumaður .............. 39 630 
Jón Sigurgeirsson, fyrrv. skrifstofumaður ........ 66 050 
Jón Stefánsson ............0000. 0 49 539 
Jón Sumarliðason ..........20.000. 0. 48 130 
Jóna Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ................ 19813 
Jónas Bjarnason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 19813 
Jóninna Pétursdóttir, fyrrv. ráðskona ............ 19813 
Jósep Kristjánsson, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 49 576 
Júlíana Sigurðardóttir, fyrrv. símaafgreiðslukona .. 99 074
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Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur ......00000.0.00.00. 19813 

Júlíus Jónsson, fyrrv. póstur, Mosfelli .......... 19 252 
Karl Árnason, fyrrv. póstur ......0.000000 000... 26 420 
Karl Indriðason, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 26 420 

Kjartan Jóhannesson, fyrrv. söngkennari ........ 49 539 
Kjartan Ólafsson .......00.00000 00. 118 890 
Klara Guðmundsdóttir .........0.00000 000. 49 539 
Kristín V. Hjaltalín, fyrrv. ljósmóðir ............ 19813 
Kristín Ingileifsdóttir ..........00000 000 58 052 
Kristin L. Sigurðardóttir, fyrrv. alþm. .......... 82 564 

Kristín Teilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .............. 26 420 

Kristinn Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 26 420 

Kristinn Kristjánsson, Nýhöfn ......020000000... 44 102 
Kristjana V. Hannesdóttir, fyrrv. skólastjóri...... 38 630 
Kristján Albertsson, rithöfundur .........0..2.... 62 996 
Kristján Einarsson, fyrrv. kennari ...........20.... 51 383 
Kristján Jónsson frá Garðsstöðum ............... 39 630 
Kristmundur Kr. Meldal, fyrrv. póstur ............ 19 813 

Kristólína Kragh, fyrrv. hárgreiðslukona ........ 26 420 

Lúðvík R. Kemp. ......0.20000 0. enn 79 260 

Magdalena Guðlaugsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....... 19 813 

Magnús Guðmundsson, fyrrv. þingvörður ......... 23 119 

Magnús Magnússon, rithöfundur ................. 39 630 

Margrét Gísladóttir, fyrrv. ljósmóðir ............. 26 420 

Margrét Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 26 420 

Margrét Jóhannsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 26 420 
Margrét Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .........0.... 26 420 

María Einarsdóttir, fyrrv. matráðskona .......... 39 630 

María Markan, óperusöngkona ......0000.00. 00... 62 998 

María Sigurðardóttir, fyrrv. starfsk. Alþingis ..... 19 813 
Matthías Oddsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 28 420 

Matthildur Hannesdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 19813 

Njáll Friðbjörnsson, fyrrv. póstur .........0...0... 19 813 

Oddný Högnadóttir, fyrrv. ráðskona .............. 39 630 

Oddný Wium .......2.2000 00 19 813 
Oddur Bjarnason, fyrrv. fulltrúi ................. 26 461 

Ólafía Egilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............... 26 420 

Ólafur Bjarnason, fyrrv. umboðsmaður ........... 33 025 

Ólafur Guðmundsson .........00000. 0. 39 630 
Ólafur Tryggvason, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 72 260 
Ólafur Þorsteinsson, læknir ........0.0000000. 31 498 
Ólafur Þorvaldsson, fyrrv. starfsm. Alþingis ...... 89 168 
Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 19813 
Páll Ólafsson, fyrrv. ræðismaður ................ 31 498 
Páll Pálsson ..............20222. 2. 49 539 
Páll Sigurjónsson, fyrrv. fiskmatsmaður ......... 19 813 
Pétur Jónsson, fyrrv. vegavinnuverkstjóri ........ 33 025 
Ragnar Benediktsson, fyrrv. prestur .............. 33 073 
Ragnheiður Þorsteinsdóttir, fyrrv. yfirröntgenkona 71 655 
Rósamunda Jónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 19813 
Runólfur Guðmundsson, fyrrv. póstur .......... 29 723 
Sesselja Jónsdóttir, fyrrv. símstöðvarstjóri ...... 49 539
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Sigmundur Gestsson, fyrrv. póstur .............. 26 420 
Sigríður Einarsdóttir, fyrrv. póst- og símaafgr.kona 65 170 
Sigríður Ásgeirsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 19813 
Sigríður Björnsdóttir, fyrrv. kennari ............ 33 025 
Sigríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 26 420 
Sigríður Magnúsdóttir, fyrrv. kennari .......... 35 831 
Sigríður Tómasdóttir, fyrrv. ráðskona .......... 38 504 

Sigríður Þórðardóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 19813 
Sigrún Sigurjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 19 813 
Sigtryggur Jónsson, fyrrv. hreppstjóri ............ 49 539 
Sigurborg Kristjánsdóttir, fyrrv. kennari ........ 44 098 
Sigurður Greipsson ........00000 0... 80 212 
Sigurður Hjartarson, fyrrv. póstur ......00.000... 26 420 
Sigurður Nordal, prófessor .......022000000...0... 79 727 
Sigurður Stefánsson, fyrrv. póstur, Krossi ........ 19813 

Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 39 630 

Sigurjón Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður .......... 33 025 

Sigurlás Nikulásson .........2000 0000... 79 260 
Sigurpáll Þorsteinsson, fyrrv. póstur ............. 19 252 
Sigursteinn Steinþórsson ......0..0000 00... 49 539 
Stefán Steinþórsson, fyrrv. póstur ................ 19813 
Stefanía Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........ 19813 
Steingrímur Magnússon, fyrrv. fiskmatsmaður .... 48 130 
Steinn Ármannsson, fyrrv. póstur ...........0.... 19813 

Steinunn Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ....... 19813 
Sæmundur Halldórsson, fyrrv. póstur „........... 19813 
Sölvína Konráðsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........... 19813 
Tómas Guðmundsson, fyrrv. póstur .............. 19813 
Torfi Hermannsson, fyrrv. starfsm. Kleppsspítala .. 33 025 
Tryggvi Jóhannsson, fyrrv. fiskmatsmaður ....... 19813 
Valborg Emilsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 26 420 

Valdimar Björnsson, fyrrv. fiskmatsmaður ........ 26 420 
Valves Kárason, fyrrv. fiskmatsmaður ............ 39 630 

Vésteinn Árnason, fyrrv. póstur .........0000000.. 19 813 

Vigdis Andrésdóttir, fyrrv. ljósmóðir ............. 19813 
Vigfús Þorsteinsson, fyrrv. póst- og símaafgrm. .. 39 630 
Vilhelm Erlendsson, fyrrv. póstafgr.m. ............ 66 051 

Þóra Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ........... 19813 
Þorbergur Þorvaldsson, fyrrv. póstur ............. 29 723 
Þorbjörg Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir ...... 19813 
Þórður Benediktsson ..........020200. 000... 96 259 
Þorlákur Stefánsson ........00002 020 39 630 
Þorleifur Jóhannesson, fyrrv. fiskmatsmaður ..... 33 025 

Þorleifur Jónsson ..........0.202 0... 66 050 
Þorsteinn Baldvinsson, fyrrv. fiskmatsmaður ...... 39 630 
Þorsteinn Gíslason, fyrrv. fiskmatsmaður ......... 19813 

Þuríður Guðjónsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .......... 26 420 
Þuríður Guðnadóttir, fyrrv. ljósmóðir ............ 39 630 

Samtals 8873 319
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Aðalbjörg Sigurðardóttir „02.00.2000... 0... 50 304 
Agnelhe Kamban .......0.0000 00 85 425 
Ágústa Högnadóttir ......2.00.2000 00... 19 252 
Ágústa Sigurðardóttir ............200 0000... 38 025 
Anna Jakobína Árnadóttir .........0.000000 000... 19 252 
Anna Ólafsdóttir ...........0 nn 21 495 

Anna Þuríður Sæmundsdóttir ......2..000000.000.. 26 420 

Árný Stígsdóttir ........2220000 0 19813 

Arnþrúður Daníelsdóttir .......0000000 000... 21495 

Áslaug Nielsen ......20..00000 000 48 130 

Ásta Jónsdóttir ........0.0. 112 569 

Ásta Ólafsdóttir ..........0.00 0. 39 630 

Ástríður Eggertsdóttir .....0.00..00 0... 33 025 
Ástríður Magnúsdóttir .....0....00000 19 813 
Björg Jónasdóttir .......0..0020. 000... 29 407 
Bryndis Þórarinsdóttir .......0.0.00.20 00... 44 865 
Dagbjört Guðjónsdóttir .........22000.0 0... 91498 

Dóra Þórarinsdóttir .........0000. 0 48 130 

Elín Einarsdóttir ........2200 00 59 446 
Elísabet Jónsdóttir ........2..00220 00. 19813 
Erla Stefánsson .........000 0. 79 260 
Eufemía Ólafsdóttir ......00..00 82 564 
Fjóla Kristjánsdóttir .......0.0002.0 0. 31 498 

Fríða Hlíðdal ..........0..00..2 00 143 170 
Guðbjörg Erlendsdóttir ........020..000 0 39 630 

Guðbjörg Guðmundsdóttir .........0.0.000.00.0.... 33 025 
Guðbjörg Kristjánsdóttir ..........02000. 0... 50 304 

Guðfinna Blöndal .......22.0000 00. 79 260 
Guðlaug Magnúsdóttir ........0000.. 0... 83 711 
Guðlaug Þorgilsdóttir .....000.. 00 48 488 
Guðný Halldórsdóttir ........2..002.0 0 39 630 

Guðný Sigurðardóttir .........0..0000000 0 33 025 
   Guðný Vigfúsdóttir .........0.000000 00. 39 630 

Guðríður Sigurðardóttir .........20.20. 0. 19813 
Guðrún Guðnadóttir ..........020. 002... 33 025 

Guðrún Jóhannesdóttir ........0.0.00000 0... 19813 

Guðrún P. Jónsdóttir .........00000.. 00 50 304 
Guðrún Pálsdóttir ..........0.0...2. 00. 46 235 

Guðrún Ragúels ...........00..0 00 19813 
Halldóra Eiríksdóttir ............0.00.. 0. 48 488 

Halldóra Þórðardóttir .......0...0.20. 25 155 

Helga Friðbjarnardóttir ........2..000.00. 0... 39 630 
Helsa Pétursdóttir ............222000 0 49 539 
Hildur Blöndal ............0.0.. 020. 125 707 

Hildur Sívertsen ..........000. 0 82 564 

Hjaltlína Guðjónsdóttir .........0..00.0 000... 49 539 

Hólmfríður Rögnvaldsdóttir ..........0.0..0...0.... 39 630 
Hulda Þ. Björnæs ...........000 020. 39 686 

Indíana Sturludóttir .........0.0..2.0 0 49 539 
Ingibjörg Björnsdóttir ..........20.020. 0... 26 165 

Ingibjörg Eyjólfsdóttir .........0.00.... 00. 59 446 
Ingibjörg Gamalíelsdóttir ........0..00000.00. 49 539
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Ingibjörg Högnadóttir ........000002 0... 0. 0... 19 813 

Ingibjörg Þ. Jónsdóttir .......22000.00 0. 0... 59 446 

Ingibjörg Karlsdóttir ........0.200000 0... enn... 82 094 

Ingunn Hlíðar .........00000. 000. neee enn. 31 498 

Ingveldur Ólafsdóttir ........0000000. ann... 19813 

Jakobína Thorarensen .....0000000 0... 33 025 

Jóhanna Vigfúsdóttir .........0.02.00 000. 00... 19813 

Jónasína E. Hallgrímsdóttir .......0..000000000... 36 117 

Jónína Ásmundsdóttir ........0220000.0. 0. 19 252 

Jónina Gissurardóttir .......00.0.00 000... nn. 48 090 

Jónína Kristjánsdóttir .........0.0.20 0000... 49 539 

Jórunn Guðjónsdóttir ........0.02.000 0000... 48 488 

Karen Louise Jónsson ......000.00 000... 49 539 

Katrín Ingibergsdóttir ........0.0.000000 00... 36 117 

Katrín Sveinsdóttir ..........000000 000... 59 446 

Kolbrún Jónsdóttir ............000002 000... 99 074 

Kristín Guðmundsdóttir, vitavarðarekkja ......... 19813 
Kristín Helgadóttir ...............00..00000.. 0... 19 252 
Kristín Pálmadóttir .........0..0000.0 0 39 630 
Kristín Pálsdóttir ..............0000.00. 0. 33 025 
Kristjana Bjarnadóttir ..........0.0000.0 000... 19 252 
Kristjana G. Einarsdótir ...........00.00000.00... 24 063 
Kristólína Kragh ...........0....2. 0. 19813 
Lára Bjarnadóttir, ekkja Jóns Gíslasonar .......... 26 420 

Lára Svansdóttir .............0.0200 00... 19813 
Lára M. Vigfúsdóttir ............0.0.000. 66 051 
Lelia Stefánsson ..........0.000 000. 99 074 
Lilja H. Arndal ........0....0 0... 66 051 
Lilja Jörundsdóttir ..............0000 0000... 39 630 
Lilja Steinsen ...........0.0.00. 000. 115 587 
Lovísa Sveinbjörnsson ..........0.0.000 0... 131 305 
Lydia Einarsson ..........0..00. 0... n nn 82 564 
Mabel Sigurjónsson .........02000000 00 66 051 
Magdalena Ásgeirsdóttir ............0...0.0.000.... 19813 
Málfríður Bjarnadóttir .........0000.00000. 0... 19813 
Margrét Árnadóttir ..........20.0.0000 000. 49 539 
Margrét Björnsdóttir ...........0..0.00.0 0... 25 199 
Margrét Eyjólfsdóttir ..........0.0.0.00 000. 39 630 

Margrét Guðbrandsdóttir ..........0..0.0200.0... 59 446 
Margrét Jónasdóttir .........2.000.2200 00. 82 564 
Margrét Jónsdóttir frá Hrauni ................... 80 212 
Margrét L. Lárusdóttir .........00.0000. 0. 19813 
Marta Oddsdóttir ..........0.0.00 2... 19813 
Melitta Urbancic ........0.000. 000... 31 498 
Ólafía Finnbogadóttir ........2...000000.0. 19813 
Olga E. Jónsson .........0000000 00. 37 384. 
Ólöf Bjarnadóttir ........00... 52 339 
Petrína Ottesen ...........2.2.2 000. 49 539 
Ragnheiður Hafstein ............0.020..0 00... 79 260 
Ragnheiður Konráðsdóttir ....................... 33 025 
Rósa Guðnadóttir .........0..000.0000 000 48 488 
Rósa Þórarinsdóttir .........2000.000. 0... 33 025
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Sigríður Árnadóttir .....0..00%.. 000... 0... 118 890 

Sigríður Árnadóttir ........0020.0 00... 0... 48 488 

Sigríður Bjarnason „22.00.0000... ern nr. 83 999 

Sigríður Gísladóttir .......000.20.00e nn n. 0... 19813 

Sigríður Jónsdóttir frá Vífilsstöðum .........0...- 63 774 

Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ..........0000..- 21 027 

Sigrún Thorarensen ......0000000. 0... 00... 26 420 

Sigurbjörg Jónsdóttir ......20000000 ee... 0... 19973 

Sigurlaug Jónsdóttir ........00000. 00... nn... 49 539 

Sigurlaug Sigurðardóttir .......0.00000.0.... 0... 39 630 

Sigurlaug Þórey Þorsteinsdóttir .......0000.000... 37 384 

Stefanía Stefánsdóttir ......00.000000 0... 41 123 

Steinunn P. Eyjólfsson .....000000 0000... 000... 22 286 

Steinunn Tómasdóttir ......00000000 00... en... 33 025 

Svanborg Jónsdóttir .......2200n00e. 00... 19 281 

Sveinbjörg Kristinsdóttir ........0.0000.0...0.00.0.. 33 025 

Sveindís Hansdóttir ........00000000. 000... 19813 

Valgerður Helgadóttir ..........00202. 0... 00... 33 073 

Valgerður Ólafsdóttir .......000000.0 0... 29 911 

Vigdís Guðmundsdóttir .......0000200.0 00... 0... 39 630 

Þóra Magnúsdóttir ........0000000 0. een nn... 26 420 

Þóra Sigfúsdóttir .........00000000 0. nn ven... 19813 

Þóra Sigurðardóttir ........0.20200000 00... 000... 19813 

Þóra Skaftason .......00000000 ene n 19813 

Þorbjörg Kjartansdóttir .......00000000000 0000... 49 539 

Þorbjörg Leifs ..........0000000 00 enn... 39 630 

Þorbjörg Sigurjónsdóttir .........000000 00.00.0000. 29 723 

Þórey Jóhannsdóttir ......00000000eneennnnnnn... 19813 

Þórhildur Sveinsdóttir ........00.0000.0 00. 0... 19813 

Barnastyrkur 

Barn Árna sál. Helgasonar, héraðslæknis, Jóhanna 

Margrét Árnadóttir, f. 16. júlí 1924, sjúklingur .. 19813 

Samtals 5 903 147 

11. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 03). Þús. kr. Þús. kr. 

1. Akranes ....c.c.esners rr 3 750 

9. Akureyri .....20000e00 enn ns rns 6 200 

3. Akureyri, dráttarbraut ..........0000000..0.00... 1900 

4, Arnarstapi ...0000000eee ess ns seen 250 

B. Bíldudalur .......0.00.00000 00 525 

6. Bolungarvík ........000000000 00 ev nnnn rns 6 675 

7. Dalvík ......00000c0or eeen 1750 

8. Djúpivogur ......00000000r nn seen 1100 

9. Drangsnes .......0000seressrn 350 

10. Eyrarbakki .........0000000nee ene. 1420 

11. Flateyri .......00000000ennnnnenennn 1125 

12. Gerðar ........00000 0 3 450 

13. Grenivík ..........000 00 nn 2000 

14. Grindavík ..........0.000000 000 n senn. 5395 

15. Hafnarfjörður ........000000000nn0n nan... 2880 

16. Hafnarfjörður, dráttarbraut ........02000.00.0.... 2000
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. Hafnir í Höfnum .......0200000 0... s.s 

Hellnar ........0.0000. e.s 

Hnífsdalur .........022.00.. sess 

. Hofsós ..........20000 000... 
„ Hrísey ...........2020000 0000 
„ Húsavík ...........020202 0000 enn 
- Hvammstangi ...........00220000. 00... 

Höfn í Hornafirði ............00000 00... 

„ Ísafjörður .......... 000. 
Neskaupstaður ............00.0200.0. 00... 

„ Ólafsfjörður ......... 
„ Ólafsvík ............. 0 
- Patreksfjörður .............0000.. 00... 
- Sandgerði ..............020..0. nes 
- Sauðárkrókur ...............2.00.02 0... nn 

. Siglufjörður ..............2000. 00... 

- Siglufjörður, dráttarbraut .............00.000000... 
. Skagaströnd „.............00.0000 0. nn 

Stokkseyri ...............2200 00 nn sn 

- Stykkishólmur, dráttarbraut .........00..0.0000.00.. 

- Stöðvarfjörður .............2...00 000. 
- Súðavík ...........200.000 0. 

Suðureyri ............00.2.2.00 0. 
. Vestmannaeyjar ..........2000000.0 0... 

- Vogar ................0.0 000. 
- Vopnafjörður ..............0002.0000... s.n 
„ Þórshöfn ................0..00 2000. 

12. Ferjubryggjur (10 333 04). 

Búðardalur ............22.0002 0000. 
Brjánslækur  ...............00000 0000. 

Bæir á Snæfjallaströnd ...........2..00.0. 00... 
Melgraseyri ........0.020022 00. 
Reykjanes við Ísafjarðardjúp ............0....0... 
Eyri, Mjóafirði .................000.. 000. 

Kleifarstaðir .....................20 000. 

13. Sjóvarnargarðar (10 333 08). 

SO
 
O
R
 

Akranes ..........0000.0 00 

Álftanes 2... 
Bessastaðir ...........2.0200 0000 ses 

Borgarfjörður eystri .......0.0..0000000. 00... 
Borgarnes „..........0.0000 00 0ees ss 

Búðardalur ...........000.000. sr eeen 
Flateyri .........0..00000 000 
Garðskagi ..............2220000.. 0... 
Gerðar ...........2000...s ess 

28. desember 1970. 

Þús. kr. 

150 

Þús. kr. 

99 365 

3 281
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Þús. kr. Þús. kr. 

10. Grenivík .........2.002000.0s ss 50 
11. Grótta ..........0202020. sess 400 
12. Höfn í Hornafirði ............2..0000 0... 0... 100 
13. Innri-Akraneshreppur við Innrahólm ............ 50 
14. Melar í Melasveit .........00..00.0 0... 50 
15. Miðneshreppur ............200000 00... ns 150 
16. Sauðárkrókur ...........002000.0.0. 0... 100 
17. Seltjarnarnes .............2000.. ess. 100 
18. Stokkseyri .........2.00.00 00... 75 

—- 2300   

Gjört að Bessastöðum, 28. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 

Magnús Jónsson. 

29. desember 1970. . Nr. 109. 

LÖG 

um breyting á lögum um kirkjuþing og kirkjuráð íslenzku þjóðkirkjunnar, 
nr. 43 3. júní 1957. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
2. málsgr. 2. gr. orðist svo: 

Kjördæmin eru þessi: 
Reykjavíkurprófastsdæmi. 
Kjalarness-, Borgarfjarðar- og Snæfellsness- og Dalaprófastsdæmi. 
Barðastrandar- og Ísafjarðarprófastsdæmi. 
Húnavatns- og Skagafjarðarprófastsdæmi. 
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmi. 
Múla- og Austfjarðaprófastsdæmi. 
Skaftafells-, Rangárvalla- og Árnessprófastsdæmi. SD

 
Þ
R
I
 

2. gr. 
9. gr. orðist svo: 
Kjörstjórn telur atkvæði og úrskurðar kosningar. Skal við talningu reikna 

fyrsta manni eitt atkvæði, öðrum manni % atkvæðis og þriðja manni 14 atkvæðis. 
Sá, sem flest hlýtur atkvæði, skal taka sæti á kirkjuþingi sem aðalmaður, en hinir 
vera fyrsti og annar varamaður eftir atkvæðamagni. Hljóti tveir eða fleiri jöfn at- 
kvæði, sker hlutkesti úr. Kjörstjórn sendir kirkjuþingsmönnum kjörbréf og vara- 
mönnum skírteini um það, að þeir séu. 1. og 2. varamaður í því kjördæmi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 29. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 
  
Auður Auðuns.



Nr. 110. 622 29. desember 1970. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 40 30. apríl 1963, um almannatryggingar. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
28. gr. laganna orðist svo: 
Framlagi atvinnurekenda, sbr. 23. gr., skal jafna niður á þá, sem hafa í þjónustu 

sinni launþega, sbr. 31. gr., með iðgjöldum miðuðum við starfstíma, unninn í þjónustu 
þeirra. Skal starfstíminn lagður í tryggingarvikur, en tryggingarvika er eining fyrir ið- 
gjaldagreiðslu. Sé um að ræða fasta starfsmenn, sem taka mánaðarlaun eða árs- 
laun, reiknast árið 52 tryggingarvikur, en hjá öðrum starfsmönnum reiknast hverjar 
unnar 48 klukkustundir ein tryggingarvika. Tryggingarvikufjöldi sjómanna er skrán- 
ingar- eða ráðningartimi í skiprúm. Iögjald þetta greiða og bifreiðastjórar, sem aka 
eigin bifreið í atvinnuskyni. Í reglugerð skal setja um þetta nánari ákvæði, m. a. um, 
hvernig ákvarða skal vinnustundafjölda í ákvæðisvinnu. Upphæð iðgjalda skal á- 
kveðin með reglugerð fyrir eitt ár í senn. Í reglugerð skal og ákveða, hversu meta 
skuli til tryggingarvikna störf foreldra, sem dveljast og starfa á heimilum barna 
sinna eða fósturbarna, störf barna og fósturbarna eldri en 16 ára, sem dveljast og 
starfa á heimilum, foreldra sinna, svo og störf barna, unglinga, gamalmenna og ör- 
yrkja, sem dveljast og vinna hjá vandalausum án verulegrar kaupgreiðslu. 

2. gr. 
2. mgr. 40. gr. laganna orðist svo: 
Upphæð iðgjalda til slysatrygginga ber að miða við slysahættuna. Skal skipta 

fyrirtækjum í áhættuflokka og ákveða iðgjald fyrir hvern flokk. Tryggingarvikan, 
sbr. 28. gr. er eining við iðgjaldaákvörðun. Ákvörðun iðgjalda skal miðuð við 
áætlun Tryggingastofnunarinnar um útgjöld slysatrygginganna. 

3. gr. 
Í stað orðsins „grunnkaupstaxta“ í 1. mgr. 84. gr. laganna (sbr. 3. gr. laga nr. 

20/1965) komi orðið: dagvinnukaupi. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 29. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 
(L.S) 
  

Eggert G. Þorsteinsson.



30. desember 1970. 623 Nr. 111. 

LÖG 

um virkjun Lagarfoss. 

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

Þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að fela Rafmagnsveitum ríkisins að virkja Lagarfoss 

á Fljótsdalshéraði til raforkuvinnslu í allt að 8000 hestafla orkuveri og leggja þaðan 

aðalorkuveitu að Egilsstaðakauptúni til tengingar þar við veitukerfi Grímsárvirkj- 

unar. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni heimilast að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs eða ábyrgjast lán, er 

Rafmagnsveitur ríkisins taka, allt að 180 milljónum króna eða jafngildi þeirrar upp- 

hæðar í erlendri mynt, til greiðslu stofnkostnaðar þeirra mannvirkja, er um getur 

í 1. gr. 

3. gr. 

Fella skal niður aðflutningsgjöld og söluskatt af efni, tækjum og vélum til 

virkjunarinnar, sbr. Í. gr. 

4. gr. 

Óski sveitarstjórnir á Austurlandi að gerast eignaraðilar að virkjun Lagarfoss 

og öðrum orkuverum á orkuveitusvæðinu, er ráðherra heimilt að gera samninga þar 

um fyrir hönd Rafmagnsveitna ríkisins. 

Um stofnun og rekstur orkuvers og orkuveitna, sem um getur í 1. gr. fer að 

öðru leyti eftir ákvæðum orkulaga, nr. 58 29. april 1967. 

5. gr. 

Með lögum þessum fellur úr gildi 9. töluliður 1. gr. laga nr. 65 8. maí 1956, um 

ný orkuver og nýjar orkuveitur Rafmagnsveitna ríkisins. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 30. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.)   
Jóhann Hafstein.



112. 624. 31. desember 1970. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla Íslands. 

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

þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir IX. kafla laga nr. 84/1970, um Háskóla Íslands, komi nýr kafli, er verður 

X. kafli, svo hljóðandi: 

mæ
 

X. KAFLI 

Nám í almennum Þjóðfélagsfræðum. 

41. gr. 
Við Háskóla Íslands skal stofna sjálfstæða námsbraut í almennum þjóðfélags- 

fræðum, er lúti sérstakri námsstjórn, og skal kveða á um námstilhögun í reglu- 
gerð. 

Í námsstjórn eiga sæti fastráðnir kennarar við námsbraut þjóðfélagsfræða, 
einn fulltrúi tilnefndur til Lveggja ára af forseta viðskiptadeildar úr hópi prófessora 
deildarinnar, og er hann formaður, tveir fulltrúar tilnefndir til tveggja ára af há- 
skólaráði úr hópi prófessora, dósenta og lektora og tveir fulltrúar stúdenta til- 
nefndir af aðalfundi félags stúdenta í almennum þjóðfélagsfræðum. 

Við tilnefningu í námsstjórn skal háskólaráð leitast við að tilnefna kennara í 
kennslugreinum, sem mikilvægar eru á námsbrautinni og ekki eiga þegar fulltrúa 
í stjórninni. 

Skipan, hlutverk og starfshætti námsstjórnar skal ákveða nánar í reglugerð. 
Heimilt er, að námsbraut í almennum þjóðfélagsfræðum verði sérstök þjóð- 

félagsfræðadeild eftir ákvörðun menntamálaráðherra að fengnum tillögum háskóla- 
ráðs og eftir umsögn rektors og háskólaritara. Fer þá um stjórn þeirrar deildar eftir 
almennum ákvæðum þessara laga, þó með hliðsjón af 1. mgr. 42. gr. 

42. gr. 
Kennsla í aðalgreinum almenna þjóðfél lassfræð 1 fer fram á vegum námsbrautar- 

innar. Aðrar kennslugreinar almennra bjóðfélagsfræða má sækja til hinna ýmsu 

deilda Háskólans, þegar því verður við komið. Þó er heimilt að skipa eða ráða 
kennara í þær greinar sérstaklega. 

Gegnir þá námsstjórn hlutverki háskóladeildar samkvæmt 11. gr, og eiga þá 
fulltrúar stúdenta ekki atkvæðisrétt. 

43. gr. 
Félag stúdenta í þjóðfélagsfræðum skal njóta sömu réttinda og bera sömu skyldur 

og deildarfélög stúdenta samkvæmt lögum þessum. Þannig á einn fulltrúi stúdenta 
3 
Í námsstjórn eftir ákvörðun aðalfundar atkvæðisrétt við rektorskjör. 

44. gr. 
1 vera sérstakt viðfangsefni í fjárlagalið Há- s=

 Námsbraut þjóðfélagsfræða s 

skólans. 

áð
 Í 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 31. desember 1970. 

Kristján Eldjárn. 

(L. S.) 0 
Gylfi Þ. Gíslason. 
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